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Sekizinci Bölüm 
Göktürkler 

 

A. Göktürk Kağanlığı Göktürkler / Prof. Dr. Ahmet TaĢağıl [s.15-48]  

Ahmet Yasev� �niversitesi / Kazakistan 

 

T�rk milletine ad verme Ģerefi kazanan G�kt�rklerin tarihi, bağÝmsÝz devlet olarak yaklaĢÝk iki 

y�z yÝl s�rm�Ģ, yÝkÝlÝĢlarÝndan sonra yine iki asÝr devam etmiĢtir. T�rk milleti ve k�lt�r� G�kt�rk 

D�nemi‟nde her bakÝmdan sistemli bir Ģekilde ortaya �ÝkmÝĢ, bir bakÝma g�n�m�ze kadar tarihine y�n 

vermiĢtir. AslÝnda ondan �nce de T�rk milleti ve dolayÝsÝyla tarihi vardÝ. Yine iki kÝtada T�rk 

topluluklarÝ farklÝ adlar altÝnda devlet ve benzeri siyasi kuruluĢlar meydana getirmiĢlerdi. Ama T�rk 

adÝnÝn, dilinin, k�lt�r�n�n, yabancÝ devletler tarafÝndan tanÝnÝp yaygÝn hale gelmesinin ger�ekleĢmesi 

tamamen G�kt�rkler sayesinde olmuĢtur. Diğer yandan aĢağÝ yukarÝ b�t�n T�rk boylarÝnÝn bir devlet 

halinde birleĢmesi sağlanmÝĢtÝr. 

OnlarÝn yÝkÝlÝĢlarÝndan sonra kurulan b�t�n devletler izlerini taĢÝmaktadÝr. Nitekim T�rk, 

T�rkmen, Tork, T�rkiye gibi isimler yabancÝ milletlerin hafÝzalarÝna kazÝnmÝĢ, g�n�m�ze ulaĢmÝĢtÝr. Bu 

y�zden G�kt�rk tarihi 250 yÝl �nce BatÝ ilim aleminde �nem kazanmÝĢ ve zamanÝmÝza kadar sayÝsÝz 

araĢtÝrmalar yapÝlmÝĢtÝr. T�rk D�nyasÝ‟nÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝn bağÝmsÝzlÝğa kavuĢmasÝ b�t�n d�nyanÝn 

dikkatini �ekerken �zellikle T�rk kimliği tartÝĢÝlmaya baĢlanmÝĢtÝr ki, G�kt�rk tarihi bu tartÝĢmalara en 

iyi cevaptÝr. 

MenĢeileri 

G�kt�rklerin menĢei kaynaklarda efsanelerle karÝĢÝk anlatÝldÝğÝ i�in kesin bir neticeye varmak 

zordur. Ancak, yine de efsanevi metinlerin i�inden bazÝ noktalar tespit etmek m�mk�nd�r. Arkeolojik 

ve bazÝ kesin tarihi bilgiler buna ilave edildiği zaman ortaya �Ýkan sonu�, G�kt�rklerin 542 yÝlÝ 

�ncesinde Altay DağlarÝnÝn g�ney eteklerinde yaĢÝyor olmalarÝ ve HunlarÝn kuzey boylarÝndan 

gelmeleridir.1 

Genel olarak menĢei ile ilgili bilgilere baktÝğÝmÝzda Hunlardan geldikleri ifadesi dikkat �ekerken 

mevki olarak Turfan‟Ýn kuzeybatÝsÝ, AltaylarÝn g�ney etekleri kayÝtlarÝ bulunmaktadÝr. Diğer taraftan 

atalarÝnÝn ilk �ÝktÝklarÝ yer olarak �t�ken‟in yaklaĢÝk 250 km. batÝsÝnÝn g�sterilmesi dikkat �ekmektedir. 

Netice olarak, HunlarÝn bir kolu olan G�kt�rkler, �nce Altay DağlarÝnÝn kuzeyinde bulunuyorlardÝ. 

Sonradan adÝ ge�en dağlarÝn g�ney eteklerinde yerleĢtiler. YerleĢtikleri b�lgenin doğu sÝnÝrÝ Turfan ve 
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Etsin G�l BataklÝklarÝdÝr. Bir baĢka ifade ile Yenisey Nehri‟nin doğduğu kaynaklarÝn havzasÝ 

G�kt�rklerin ilk yurdu idi.2 

Kaynak metinlerinde G�kt�rklerin menĢei hakkÝnda iki efsane kaydedilmiĢtir. Ger�ek dÝĢÝ 

olaylarla bezenmiĢ olsalar dahi s�z konusu metinler b�y�k tarihi �nem taĢÝmaktadÝr. Birincisi kurttan 

t�reme, ikincisi HunlarÝn kuzeyindeki Suo �lkesinden �Ýkma hadisesidir. 

G�kt�rklerin menĢeine dair baĢka bir rivayet de B�y�k Hun Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlÝĢÝndan sonra 

�in‟in kuzeyine giden HunlarÝn kurduğu devletlerden biri olan Kuzey Liang Devleti‟yle ilgilidir. Buna 

g�re, 439 yÝlÝnda Tabga� H�k�mdarÝ T‟ai-wu tarafÝndan yÝkÝlan adÝ ge�en devletin reisi A-shih-na beĢ 

y�z aile ile Juan-juanlara sÝğÝnmÝĢtÝ. Daha sonra bu beĢ y�z aile Altay DağlarÝnda oturarak G�kt�rkleri 

meydana getirdiler.3 

G�kt�klerin tarih sahnesine �ÝktÝğÝ sÝrada onlarÝn da vassal olarak bağlÝ bulunduklarÝ Moğol asÝllÝ 

Juan-juanlar, Moğolistan coğrafyasÝ baĢta olmak �zere Orta Asya‟nÝn doğusuna hakimdiler. �in‟de ise 

386 yÝlÝnda T�rk asÝllÝ boylar tarafÝndan kurulan Tabga� Devleti, zamanla Budizm‟in etkisiyle �inlileĢip 

Wei adÝnÝ alarak varlÝğÝnÝ devam ettirdi. Nihayet, 534 yÝlÝnda Doğu ve BatÝ Wei olmak �zere ikiye 

ayrÝldÝ. Doğu Wei Devleti 550 yÝlÝnda yÝkÝlÝp yerini Kuzey Ch‟i hanedanÝna bÝraktÝ. BatÝ Wei Devleti ise 

557 yÝlÝnda Chou, hanedanÝna d�n�Ģt�. BatÝ T�rkistan‟da ise 350‟li yÝllarda Juan-juanlardan 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanarak Mavera�nnehir ve Semerkand merkezli devlet kuran Akhunlar, Ġran ve 

Afganistan‟a kadar geniĢleyen b�y�k bir devlet kurmuĢlardÝr. Ġran‟da ise Sasani Devleti vardÝ. 

YukarÝda menĢeileriyle ilgili bilgilerinden bahsettiğimiz G�kt�rklerin tarih sahnesinde kesin bir Ģekilde 

�ÝkmalarÝ 542 yÝlÝndadÝr. Bu tarihle ilgili verilen bilgiye g�re senelerdir kÝĢÝn Wei nehrinin buzlarla 

kaplanmasÝndan istifade eden G�kt�rkler �in‟in Suei-y�an eyaletini yağmalÝyorlardÝ. Y� Wen-tse adlÝ 

generali g�nderen BatÝ Wei Devleti, G�kt�rklere geldiğinde ateĢler yakarak, b�y�k ordu g�r�nt�s� 

verdi. Neticede G�kt�rkler geri �ekildiler.4 

Bu kayÝt bize 542 yÝlÝnda onlarÝn �in‟e sefer yapacak kadar g��l� olduklarÝnÝ g�stermektedir. 

Nitekim, daha sonra kuzey �in pazarlarÝnda ipek ticaretine baĢlayacaktÝr. ArtÝk, askeri g�c�n�n arttÝğÝ, 

h�fusunun kalabalÝklaĢtÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. DolayÝsÝyla reisleri BumÝn resmi dÝĢ iliĢki yolunda 

faaliyetlerine giriĢti. Bir baĢka ifade ile bağÝmsÝzlÝk yolunda �nemli bir adÝm atmak istiyordu. Bunun 

i�in harekete ge�tiğinde �in‟deki BatÝ Wei Devleti‟nden hemen cevap geldi. AdÝ ge�en devletin 

baĢbakanÝ T�rkleri yakÝndan tanÝyan bir Soğdluyu5 G�kt�rklere el�i olarak g�nderdi (545).6 �inli 

baĢbakan �lkesinin geleceğine yatÝrÝm yapmÝĢ, kendisi 557‟de tahtÝ ele ge�irip Chou hanedanÝnÝ 

kurunca G�kt�rklerden �ok yardÝm alarak karĢÝlÝğÝnÝ g�rm�Ģt�r. Ġlk defa bir devlet tarafÝndan resmi bir 

el�inin kendilerine g�nderilmesine �ok memnun olan G�kt�rkler olayÝ sevin�le karĢÝlayÝp adeta 

bayram yapmÝĢlardÝ. Ertesi yÝl (546) karĢÝ el�i g�nderen BumÝn, BatÝ Wei‟e kendi �lkesinde yetiĢen 

�r�nlerden sunmuĢ, milletler arasÝ m�nasebetlerde �nemli adÝmlar atmÝĢtÝr.7 

BağÝmsÝzlÝğÝn KazanÝlÝĢÝ ve I. G�kt�rk Devleti 
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Buna rağmen hala Juan-juanlara vassallÝklarÝ devam ediyordu. Efsanevi metinlerde ge�en Ģad 

ve yabgu gibi unvanlarda onlarÝn bir bakÝma bağlÝlÝklarÝnÝn federatif bir Ģekilde s�rd�rd�kleri sonucuna 

variyoruz. B�t�n bu geliĢmeler olurken, T�les boylarÝ da hareketlenmiĢler, bağlÝ olduklarÝ Juan-

juanlara saldÝracaklardÝ. Fakat daha �nce harekete ge�en BumÝn, T�leslere h�cum ederek onlarÝ 

yendi ve kendine bağladÝ. B�yle ona bağlanan insanlarÝn sayÝsÝ kaynaklarda elli bin aile Ģeklinde 

bildirilmektedir. G�kt�rklerin tarih sahnesine �ÝktÝğÝ sÝrada Orta Asya‟nÝn doğusundan batÝsÝna her 

tarafÝnda dağÝnÝk olarak yaĢayan T�les boylarÝ kavramÝndan aslÝnda o devirde G�ney Sibirya b�lgesi 

hari� bu coğrafyada yaĢayan b�t�n T�rk boylarÝ anlaĢÝlmalÝdÝr.8 ��nk� onlarla ilgili bilgileri iltiva eden 

Suei shu 84 ve PS 99‟daki iki b�l�mde onlarÝn da T�rk olduğu belirtilmiĢ, yaĢadÝklarÝ alanlar a�Ýk�a 

g�sterilmiĢtir.9 

T�les boylarÝnÝn kalabalÝk bir grubunun kendine katÝlmasÝ �zerine, BumÝn etrafÝnda toplanan 

birliğin g�c� �ok arttÝ. YÝllardan beri dÝĢ temaslarda bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanma yolunda �nemli iĢler 

baĢaran G�kt�rklerin lideri yeni bir adÝm daha attÝ. Vassal olarak bağlÝ olduğu Juan-juan Devleti‟nin 

h�k�mdarÝ A-na-kuei‟e el�i g�ndererek, onun kÝzÝyla evlenmek istediğini bildirdi. Bu kendisini artÝk t�bi 

olduğu devletle aynÝ seviyede g�rmesi ve bunu A-na-kuei‟e g�stermesi amacÝnÝ g�d�yordu. Nitekim 

bunu anlayan A-na-kuei, BumÝn‟a “sen benim demir iĢlerimde �alÝĢan bir k�lemsin, nasÝl b�yle bir 

teklifte bulunabilirsin?” diye haber g�nderdi. B�ylece onu bağÝmsÝz olarak tanÝmadÝğÝnÝ bildiriyordu. 

BumÝn bu harekete tepkisini onun el�isini �ld�rerek g�sterdi ve b�t�n iliĢkisini kesti.10 

BumÝn i�in artÝk geri d�n�Ģ yoktu. Daha �nce resmi iliĢki kurduğu BatÝ Wei‟e el�i g�nderip, 

onlarÝn hanedanÝndan bir kÝzla evlenme isteğini iletti ve Ch‟ang-lo adlÝ prensesleriyle evlendi. Zaten, 

�in‟deki BatÝ Wei Devleti yÝllardan beri kendisine karĢÝ Doğu Wei-Juan-juan ittifakÝyla m�cadele etmek 

zorunda idi. DolayÝsÝyla, G�kt�rklerin hÝzla y�kselen g�c�yle ittifak yapmak kendilerinin �ÝkarlarÝna 

uygun geliyordu. AyrÝca BumÝn, �in imparatorunun �l�m�nden dolayÝ taziyetlerini sunmuĢ ve iki y�z 

baĢ at sunmuĢtu.11 

ArtÝk vaktin geldiğine inanan BumÝn, 552 yÝlÝnÝn baharÝnda Juan-juanlara ani bir baskÝn yaptÝ. 

G�ney Moğolistan‟da Huai-huang‟Ýn kuzeyinde12 b�y�k bir bozguna uğrayan Juan-juan h�k�mdarÝ A-

na-kuei kendini �ld�rd�. Kurtulabilenler, �in‟deki Kuzey Ch‟i Devleti‟ne, bir kÝsmÝ da KÝtanlara sÝğÝndÝ. 

Bu b�y�k zaferinden sonra BumÝn, Ġl Kağan unvanÝnÝ aldÝ ve 552 yÝlÝnda G�kt�rk Devleti‟nin 

bağÝmsÝzlÝğÝ resmen ilan edildi. BumÝn‟Ýn hanÝmÝna da Hatun unvanÝ verilmiĢti.13 

BumÝn uzun m�cadeleler neticesinde milletine kazandÝrdÝğÝ bağÝmsÝzlÝktan sonra fazla 

yaĢamadÝ. AynÝ yÝl �l�nce yerine oğlu Kara (�ince K‟o-lo), diğer unvanÝ Ġlci (i-hsi-chi), Kağan oldu.14 

Kara Kağan babasÝnÝn bÝraktÝğÝ iĢi devam ettirdi. Bu g�nk� Ordos‟taki Jehol eyaletinde, Juan-

juanlardan arta kalan bir k�tleyi mağlup etti. ArkasÝndan BatÝ Wei Devleti‟ne de el�i g�ndererek elli bin 

baĢ atÝ hediye olarak sundu (553 MayÝs).15 

Kara diğer adÝyla Ġlci aynÝ yÝl i�erisinde �ld�. 
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Kara Kağan‟Ýn hastalÝktan �lmesi �zerine boĢalan G�kt�rk tahtÝna kardeĢi Mukan ge�ti. AslÝnda 

Kara, �l�m�nden �nce kendi oğlu yerine kardeĢi Mukan‟Ýn kağan olmasÝnÝ vasiyet etmiĢti. S�z 

konusu h�k�mdar değiĢikliğinin hÝzla b�y�mekte olan G�kt�rk Devleti‟ne aksi tesir yapmadÝğÝ gibi 

daha faydalÝ olduğu ortaya �ÝktÝ. Bunda Mukan‟Ýn hareketinin b�y�k payÝ vardÝ. Kaynaklar onun 

baĢarÝsÝnÝn altÝnda zeki, bilgili, taktik�i askerini iyi kumanda ediĢi y�n�nde ilgi �ekici bilgiler 

vermektedir. 

Devletin Y�kseliĢi 

Mukan da devletinin d�ĢmanÝ Juan-juanlarÝn artÝklarÝna saldÝrmaya devam etti. Kendilerinden 

�nce yaklaĢÝk iki asÝr Orta Asya‟nÝn en b�y�k g�c� olan bu Moğol kavminin izlerinin tamamen 

silinmesi G�kt�rklerin devletinin sağlam bir temele oturmasÝ i�in gerekliydi. Neticede ���nc� defa ağÝr 

bozguna uğrayan Juan-juanlardan kurtulanlar Kuzey Ch‟i Devleti‟ne sÝğÝndÝlar. OnlarÝ adÝ ge�en 

devletin sÝnÝrÝna kadar takip eden G�kt�rkler iyi bir ticaret anlaĢmasÝ karĢÝlÝğÝnda onlarÝn �in‟de 

yaĢamasÝna razÝ oldular.16 

G�kt�rklerin, Kuzey Ch‟i Devleti‟yle yakÝnlaĢmasÝ bu devletin rakibi BatÝ Wei‟i telaĢa d�Ģ�rd�. 

Onlar da hemen G�kt�rklere, K‟u-Ti-Ch‟i isimli bir el�i‟yi g�nderdiler. B�ylece �in‟deki doğu ve batÝ 

hanedanlarÝ arasÝnda G�kt�rklerle dost olabilme yarÝĢÝ baĢladÝ.17 Nitekim, Mukan �lkesinin eski dostu 

BatÝ Wei‟i tercih etti. Fakat yine de Kuzey Ch‟i Devleti‟yle iliĢkisini s�rd�rd�. �in Devleti‟yle bu iliĢkiler 

s�rerken, Juan-juanlarÝn peĢini bÝrakmayan Mukan, onlarÝn bir baĢka grubuna d�rd�nc� darbeyi 

indirdi. Bu sefer mağlup olanlar, son h�k�mdar A-na-kuei‟nin k���k kardeĢi Teng-shu-tse ve 

yanÝndakilerdi (555 yÝlÝ). Onlar �aresiz BatÝ Wei Devleti‟ne sÝğÝndÝlar. Mukan, onlarÝ geri istedi. 

G�kt�rklerle iyi ge�inmek zorunda olduğunun farkÝna varan BatÝ Wei Ġmparatoru Kung, onlarÝ derhal 

geri verdi. Daha teslim edildikleri sÝrada Juan-juanlar Ch‟ing-men adlÝ kapÝnÝn dÝĢÝnda �ld�r�ld�ler. Ġlk 

mağlup edildikleri sÝrada doğudaki KÝtanlar Juan-juan reisi T‟ie-fa da tarafÝndan ortadan kaldÝrÝlmÝĢtÝ. 

Kuzey Ch‟ilere sÝğÝnan k�tlenin reisi An-lo-ch‟en isyan edince kendisi �ld�r�ld�ğ� gibi halkÝ değiĢik 

b�lgelere dağÝtÝldÝ.18 

G�kt�rklerin artÝk sağlam bir Ģekilde devletleĢtiğini g�ren Kuzey Ch‟i imparatoru aralarÝnda barÝĢ 

anlaĢmasÝ olmasÝna rağmen onlara karĢÝ savunma tedbirleri almaya baĢlamÝĢtÝ. YaklaĢÝk 510 km 

uzunluğundaki �in Seddi‟ni tamir ve yeni duvarlar inĢa etmek i�in bir milyon sekiz y�z bin kiĢiyi 

g�revlendirdi.19 

AslÝnda 555 yÝlÝ G�kt�rkler i�in tam bir fetih yÝlÝ olmuĢtu. KÝtanlar �zerine bir sefer d�zenleyip 

onlarÝ kendine bağlayan20 Mukan‟a Baykal G�l�‟n�n kuzey ve batÝsÝndaki KÝrgÝzlar itaat ettiler.21 Bu 

arada Ġstemi Yabgu, BatÝ T�rkistan ve Kuzey Afganistan‟daki Akhun Devleti‟ni (Eftalit, Ye-ta) mağlup 

edip yÝktÝ.22 Doğudaki K‟u-mo-hsi,23 Shih-wei kabileleri de G�kt�rklere bağlandÝlar. Doğuda ve 

batÝda bu geniĢlemeler devam ederken aynÝ yÝlda BatÝ Wei Devleti topraklarÝna �ok sayÝda akÝnlar 

yapÝldÝ. Buna karĢÝlÝk G�kt�rklerle iyi ge�inmek isteyen adÝ ge�en devletin imparatoru, Y�an Huei adlÝ 

el�iyi, y�z bin top ipekle onlara g�nderip bir G�kt�rk prensesiyle evlenme, dolayÝsÝyla akrabalÝk 
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yoluyla m�ttefik olmak teklifini yaptÝ.24 BatÝ Wei Devleti‟nden y�z bin top ipekli kumaĢ almak suretiyle 

barÝĢ yapan Mukan Kağan, kÝzÝnÝn gelin olarak g�nderilmesini kabul etti. KÝsacasÝ y�z bin top ipek 

karĢÝlÝğÝ barÝĢ sağlanmÝĢtÝ.25 

Doğudaki Kuzey Ch‟i Devleti ise sed yapÝmÝ iĢine ve tamirine devam ediyordu. 556 yÝlÝ i�inde 

yaklaĢÝk 1700 km‟lik mesafedeki surlar tamir edildiği gibi yirmi yeni garnizon kuruldu.26 Fakat, 

Mukan‟Ýn yeni hedefi T‟u-y�-hunlar idi. 

Tibet‟in kuzeydoğusunda yaĢayan T‟u-y�-hunlar aslÝnda Moğolistan‟Ýn doğusundan bu b�lgeye 

gelip devlet kurmuĢlardÝ. T�rklere akraba bir kavim olarak g�sterilen bu kavim daha sonraki asÝrlarda 

Tangutlar adÝyla tarih sahnesinde tanÝnacaktÝr. G�kt�rkler BatÝ Wei topraklarÝndan ge�erek, onlara 

saldÝrdÝlar. �inliler de yardÝmcÝ kuvvetler katmÝĢlardÝ. B�lgeyi iyi tanÝmayan G�kt�rkler, �inli 

kumandanÝn tavsiyelerine uyarak, onlarÝn stratejik iki kalesine h�cum etti. Reislerinin karÝsÝnÝ, oğlunu, 

kumandanlarÝnÝ ve b�t�n hazinelerini ele ge�iren Mukan daha sonra Kukunor‟a (Ch‟ing-hai) d�nd� 

(558).27 

Bundan sonra takip eden bir iki yÝl kaynaklarda G�kt�rkler hakkÝndaki bilgiler azalÝr. ��nk�, 

�inlilerle daha az m�nasebet tesis etmiĢler ve bu durum kaynaklara yansÝmÝĢtÝr. Bunun yanÝnda 

�in‟de BatÝ Wei hanedanÝ yerini Choulara bÝrakmÝĢtÝ. Juan-juanlarÝn tamamen bertaraf edilmesinin de 

bunda etkli olduğunu s�ylenebilir. Yine G�kt�rk el�ileri �in‟in kuzeyindeki devletlerin merkezlerini 

ziyaret etmiĢlerdir. Kuzey Ch‟i Devleti daha �ok �in Seddi‟ni tamir ve yeni garnizonlar kurmak yoluyla 

savunma tedbirleri almaya devam ederken, Chou Devleti hediyeler g�ndermek suretiyle G�kt�rklerle 

yakÝnlaĢmaya �alÝĢÝyordu.28 Chou sarayÝnda yapÝlan t�renlerde G�kt�rk el�isi, en �n sÝralarda yer 

alarak devletinin prestijini g�steriyordu (560). Ertesi yÝl yine Mukan, �� ayrÝ el�ilik heyeti g�ndererek 

Chou Ġmparatoru Ming‟e hediyeler sundu.29 

563 yÝlÝnda Kuzey �in‟deki s�z konusu devletler arasÝnda m�cadele kÝzÝĢtÝğÝ zaman G�kt�rkler 

yine devrede idiler. Her iki devlet de onlardan yardÝm almak i�in bir yarÝĢa giriĢtiler. Choular BatÝ 

Wei‟in son zamanlarÝnda kendilerine s�z verilen prensesi gelin olarak alÝp akrabalÝk kurmak i�in 

harekete ge�tiklerinde, Ch‟iler daha hÝzlÝ davrandÝ. Onlardan �nce el�i g�nderip daha fazla hediyeler 

sunarak Mukan Kağan‟Ý etkilediler. AslÝnda o, bu evlilik hadisesini her iki devletten daha fazla menfaat 

elde etme iĢine �evirdi. ��nk� her iki devlet �ok y�ksek miktarda hediye g�nderiyordu. Choular, 

Ch‟ilerin bu davranÝĢÝnÝ saraylarÝnda inceden inceye m�zakere etti. G�kt�rklere 555 yÝlÝndaki 

anlaĢmayÝ hatÝrlattÝlar.30 KalabalÝk Chou el�ilik heyeti, G�kt�rk merkezinde uzun g�r�Ģmeler yaptÝ. 

Eski anlaĢmanÝn hatÝrlatÝlmasÝ �zerine Mukan, Ch‟ilerle ChoularÝn G�kt�rklerin nazarÝnda aynÝ 

olduğunu s�yledi. Hatta Mukan onlarla birlikte doğudaki Ch‟ilere saldÝrmayÝ dahi kabul ettiği gibi 

kÝzÝnÝn Chou sarayÝna gelin gitmesini kabul ettiğini bildirdi.31 

Mukan, devletinin kuruluĢu �ncesinde milletine dost�a davranan ChoularÝn tarafÝnÝ tutmaya 

karar verdikten sonra onlarla birlikte doğudaki Ch‟i Devleti‟ne saldÝrÝya hazÝrlandÝ. Y�z bin kiĢilik 

ordusuyla �in‟e giren Mukan, Heng eyaletine vardÝğÝnda kuvvetlerini ��e ayÝrdÝ. Kendisi birinin baĢÝna 
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ge�erken diğerlerinin idaresini kardeĢleri B�r� ve Ti‟-t‟ou‟nun emrine verdi. �ok kÝsa bir s�rede 

Ch‟ilerin Ching-yang Ģehrine vardÝ. ĠmparatorlarÝ bu Ģehirde olan Ch‟iler, Hu Lu-hsien‟in 

kumandasÝnda savunmaya �alÝĢÝyorlardÝ. G�kt�rklerin kendileri i�in savaĢmaya gelmesine rağmen 

Chou kumandanlarÝ hala h�cum etmeye korkuyorlardÝ.  

Sadece Yang Chung otuz bin kiĢilik ordusuyla Chin-yang‟a gelebildi.32 564 yÝlÝnÝn ilk aylarÝnda 

yapÝlan bu herekatta �nce Choular saldÝracaklar, arkasÝndan geri �ekilince Ģehirden �Ýkan Ch‟i 

ordusunu G�kt�rkler baskÝnla dağÝtacaklardÝ. Ancak, kÝĢ dolayÝsÝyla yağan kar bir metre y�ksekliğinde 

her tarafÝ kaplamÝĢtÝ. Chou ordusu yaklaĢÝk bir km. yaklaĢtÝğÝnda, Ch‟iler kaleden �Ýkarak onlarÝ ağÝr 

bir bozguna uğrattÝ. OnlarÝn yenildiklerini g�ren G�kt�rkler, savaĢmanÝn gereksizliğini anladÝlar. 

YaklaĢÝk 400 km‟lik bir mesafede b�y�k bir yağma yaparak geri d�nd�ler.33 B�ylece G�kt�rkler 

ekonomik a�Ýdan b�y�k bir kazan� sağlamÝĢlardÝ. 

Ertesi yÝl yine, Choular sefer i�in teklifte bulunduklarÝnda G�kt�rkler �nce harekete ge�tilerse 

de, sonradan Ch‟ilerle ChoularÝn anlaĢmalarÝ �zerine h�cumdan vazge�ip geri �ekildiler. Choulara 

kÝzan Mukan, kÝzÝnÝn gelin olarak g�nderilmesi iĢini durdurduğunu a�ÝkladÝ.34 ArkasÝndan tek baĢÝna 

Ch‟ilerin You eyaletine girdi. Takiben �in Seddi‟ni aĢÝp, ulaĢtÝklarÝ her yerde yağmalar yaptÝlar. Bir ay 

sonra bir akÝn daha d�zenlediler.35 G�kt�rklerin kendilerine kÝzÝp tavÝr değiĢtirmesinden korkan 

Choular acilen Wang Ch‟ing isimli el�iyi 564 yÝlÝnÝn sonunda g�ndererek ikna etmeye �alÝĢtÝ. 

ArkasÝndan da d�rt eyaletin valisi ile imparatorluk sarayÝndan 120 kiĢilik bir heyeti 565 yÝlÝnÝn ikinci 

ayÝnda yola �ÝkardÝ. OnlarÝn bu kendini affettirme �alÝĢmalarÝna rağmen, G�kt�rkler artÝk onlara 

g�venmiyorlardÝ. �stelik Ch‟ilerle yakÝnlaĢmaya baĢladÝlar ve onlara el�i g�nderip kendi �lkelerinde 

yetiĢen mallardan sundular.36 

Kendisine bol miktarda hediyeler, �ok sayÝda el�iler g�nderip itibar g�sterilmesine rağmen 

Mukan, 568 yÝlÝna kadar kÝzÝnÝ g�ndermeye yanaĢmadÝğÝ gibi ChoularÝn d�ĢmanÝ Ch‟ilerle iyi iliĢkileri 

s�rd�rd�. Bu yÝlda ChoularÝn el�ileriyle bir g�r�Ģme esnasÝnda havanÝn aniden değiĢip r�zgar 

�ÝkmasÝ, arkasÝndan on g�n s�ren kar fÝrtÝnasÝnÝn patlamasÝ neticesinde �adÝrlarÝn hepsi yÝkÝlÝp, halk 

zarar g�r�nce, tanrÝnÝn kendisini cezalandÝrdÝğÝnÝ zanneden Mukan Kağan, nihayet kÝzÝnÝn 

g�nderilmesini kabul etti. Gerekli hazÝrlÝklar yapÝldÝktan sonra A-shih-na prenses, �in‟deki Chou 

hanedanÝna gelin olarak g�nderildi. �in‟de imparatori�elerin y�kselebildiği b�t�n makamlara 

y�kseldikten sonra 582 yÝlÝnda hastalÝktan �ld�.37 

Ekonomik olarak istediği seviyeye y�kselen Mukan, ayrÝca bin kadar G�kt�rk� yapÝlan anlaĢma 

uyarÝnca Chou baĢkentine g�ndermiĢti. Bunlar �in baĢkentinde �ok rahat bir Ģekilde yaĢÝyorlardÝ. 

Daha doğrusu s�z konusu bin kiĢi G�kt�rklerin �in baĢkentinde askeri �s gibiydi. Yine onun Chou 

�zerindeki g�c�n� g�steren bir baĢka emare de yÝllÝk y�z bin top miktarÝndaki verginin kendi �lkesine 

teslim edilmesidir. �lkesini Orta Asya‟nÝn ve zamanÝnÝn d�nyasÝnÝn en b�y�k g�c� haline getiren 

Mukan 572 yÝlÝnda hastalÝktan �ld�. 
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Mukan Ģahsiyeti hakkÝnda kaynaklarda en �ok bilgi verilen h�k�mdardÝr. �zellikle zeki, bilgili, 

sert tabiatlÝ olduğu belirtildiği gibi askeri m�cadelelerde �ok haĢin olduğu vurgulanmÝĢtÝr. Y�z�n�n 

geniĢliği 30 cm‟den fazla, g�zleri donuk cam gibi (gri), y�z�n�n rengi �ok kÝzÝldÝ. Olağan�st� cesur 

olduğu bildirilen Mukan, askeri taktikleri �ok iyi biliyordu. Neticede onun bu �st�n vasÝflarÝndan komĢu 

devletlerin hepsi �ok korkmuĢtu. Kuzey �in‟deki her iki devleti kendine bağlayan, Mukan‟a Orta 

Asya‟daki b�t�n kavim ve devletler bağlanmÝĢtÝ. Tarihi Ġpek Yolu G�kt�rk �lkesinde huzura vurmuĢ, 

Uzak Doğu ile Orta Doğu arasÝnda irtibat �ok sağlam bir d�zeye �ÝkmÝĢtÝ.38 

Burada �zellikle vurgulanmasÝ gereken Kerulen nehrinden, Ural dağlarÝna kadar yayÝlmÝĢ halde 

yaĢayan T�les adlÝ b�t�n T�rk boylarÝnÝn bir birlik halinde Mukan‟a bağlanmalarÝdÝr. Diğer taraftan 

Orta Asya‟da ticareti elinde bulunduran SoğdlularÝn himaye edilmesi �lkedeki ticari canlÝlÝğÝ sağlayan 

bir baĢka sebepti. 

Mukan �lmeden �nce oğlu Ta-lo-pien yerine kardeĢi Taspar‟Ý (T‟a-po) tahta vasiyet etti. Her 

bakÝmdan kuvvetli bir devletin baĢÝna ge�en Taspar hakkÝnda kaynaklardaki ilk kayÝt “�in‟i zora sokan 

sÝkÝĢtÝran” Ģeklindedir.39 G�kt�rk Devleti‟ndeki taht değiĢikliğini yakÝndan takip eden Kuzey �in‟deki 

iki devlet yeni kağanla dostluk iliĢkileri kurmaya �alÝĢtÝlar. Chou Devleti iĢlenmiĢ ve ham ipekli 

kumaĢlardan y�z bin top ipek sunarken, Ch‟iler de acele �ok miktarda hediyeyi el�i ile g�ndermiĢlerdi. 

Taspar Kağan, ağabeyi Mukan gibi bu hakim durumdan gayet iyi faydalandÝ. ArtÝk g�ney komĢularÝnÝ 

tamamen hakimiyeti altÝna aldÝğÝnÝ d�Ģ�n�yor ve bu sebepten etrafÝndakilere “benim g�neydeki iki 

vefakar oğlum niye gereksiz yere kavga ediyorlar?” diyordu.40 

Bu arada G�kt�rk �lkesi �ok geniĢlediği i�in Taspar Kağan, �lkenin doğu kÝsmÝnda yeni bir 

teĢkilatlanmaya gitti. Yeğenleri ağabeyi Kara‟nÝn oğlu She-tu‟yu �lkenin doğu tarafÝna, kardeĢi Ju-

tan‟Ýn oğlu B�r�‟y� batÝ tarafÝna k���k kağanlar olarak tayin etti. B�ylece kendisi kağanlar kağanÝ 

seviyesine y�kseldi. Zaten TanrÝ DağlarÝnda oturan amcasÝ Ġstemi Yabgu, 552 yÝlÝnda devletin 

kuruluĢundan itibaren BatÝ T�rkistan‟Ý idare ediyordu. �ok geniĢ bir sahaya yayÝlmÝĢ olan devleti daha 

iyi y�netebilmek maksadÝyla b�yle bir yolu se�en Taspar‟Ýn ordusu y�z binlerle ifade ediliyordu. 

Taspar Kağan, son derece kuvvetli ve geliĢmiĢ devletin politikasÝnda değiĢiklik yaparak daha 

�nceki ChoularÝ desteklemekten vaz ge�ip, Ch‟ilere y�neldi. AslÝnda �lke menfaatleri a�ÝsÝndan bu 

doğruydu. Fakat, Kağan‟Ýn anlaĢÝlmaz bir Ģekilde Budizm‟e meyletmesi �lkenin durumunu değiĢtirdi. 

�nce Ch‟ilerle el�i teatisine baĢladÝktan sonra onlarÝn prensesleri ile evlenme teklifinde bulundu. Bu 

arada �lkesinin �in gibi bayÝndÝr olacağÝ d�Ģ�ncesiyle bir Budist PagodasÝ yaptÝrttÝ ve Nirvana Sutra 

gibi adÝ ge�en dinin kutsal kitaplarÝnÝ T�rk�eye �evirttirdi (575 yÝlÝ).41 

G�kt�rklerle iyi m�nasebet tesis etmiĢ olsalar da Ch‟iler, yine de Choular karĢÝsÝnda 

tutunamadÝlar. 577 yÝlÝnda onlar tarafÝndan yÝkÝlÝnca topraklarÝnÝ kaybettiler.42 OnlarÝn prenslerinden 

Kao Chao-i ka�Ýp G�kt�rklere sÝğÝndÝ. Taspar, onu destekledi ve koruduğu gibi Choulara �eĢitli 

baskÝnlarda bulundu. Fakat, G�kt�rklerden askeri yardÝm almasÝna rağmen adÝ ge�en Ch‟ili prens 

baĢarÝlÝ olmadÝ. Buna rağmen G�kt�rk akÝnlarÝ ChoularÝn b�t�n sÝnÝrlarÝnÝ darma dağÝn ediyordu. 
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Ancak, Ch‟ilerin tahtlarÝnÝ tekrar ele ge�irmelerinden �midi kesen Taspar, Choulara m�ttefik olup 

onlarÝn prensesleriyle evlendi. ArkasÝndan Kao Chao-i ve adamlarÝnÝ onlara teslim etti.43 

B�ylesine b�y�k bir devletin tahtÝnda on sene oturan Taspar, 581 yÝlÝnÝn sonlarÝna doğru 

hastalandÝ. Bir s�re hasta yattÝktan sonra �ld�. �lmeden �nce bir hata daha yaptÝ. Kendi oğlu yerine 

tahta ağabeyi Mukan‟Ýn oğlu Ta-lo-pien‟in ge�mesini vasiyet etti.44 Kuvvetli bir devletin baĢÝna 

ge�mesine rağmen Taspar Kağan, T�rk milletinin karakterine hi� uymayan Budizm dinine meyletmiĢti. 

AslÝnda Orta Asya‟nÝn en b�y�k devletinin Budizm sayesinde kazanabileceği bir Ģey yoktu. Ch‟i 

Devleti yÝkÝlÝnca Choular tarafÝndan kendisine sÝğÝnan prensten yeteri kadar faydalanamadÝ. BunlarÝn 

�st�ne G�kt�rk devlet geleneğine uymayan ağabeyinin dahi veliaht g�stermediği annesi T�rk 

olmayan Ta-lo-pien‟i tahta vasiyet ederek devletin temelden sarsÝlmasÝna yol a�acaktÝ. 

Onun �l�m� akabinde devletin ileri gelenleri vasiyeti doğrultusunda Ta-lo-pien‟i tahta ge�irmek 

istediler. Ancak, millet onu kağan olarak kabul etmeyip Taspar‟Ýn oğlu An-lo‟nun kağan yapÝlmasÝnda 

Ýsrar ettiler. Devlet meclisinde tartÝĢmalardan sonra Kara Kağan‟Ýn oğlu devlet meclisine gelerek “Ta-

lo-pien‟in layÝkÝyla kağanlÝk yapamayacağÝnÝ, An-lo‟nun ise daha uygun olacağÝnÝ s�yleyerek An-

lo‟nun tahta �ÝkmasÝnÝ sağladÝ. Ancak, An-lo �lkede kontrol� tam tesis edemediği gibi Ta-lo-pien 

tarafÝndan s�rekli rahatsÝz ediliyordu. �lkede asayiĢ sağlamayÝnca devlet meclisi yeniden toplandÝ. 

Casus ve kahraman bir kiĢiliğe sahip She-t‟u‟nun tahta uygun olduğuna karar verilince, IĢbara 

unvanÝyla kağan oldu (581). Tam unvanÝ Ġl K�ll�g ġad Baga IĢbara Kağan unvanÝnÝ aldÝ. 

Kağan olamayan An-lo hi� itiraz etmeden durumu kabullendi. Sonra Tola ÝrmağÝ civarÝna 

giderek orada Ġkinci Kağan olarak yaĢamaya baĢladÝ. Tahta oturamayan bir diğer kiĢi Ta-lo-pien ise 

kuzey taraflarÝna �ekildi. O k�sm�Ģt�; kendi kendine Apa (A-p‟o) Kağan unvanÝnÝ aldÝ. S�rekli el�i 

g�ndererek IĢbara Kağan‟Ý “her ikisinin de kağan oğlu olduğu halde kendisinin tahtsÝz kaldÝğÝnÝ” 

s�yleyerek onu rahatsÝz ediyordu.45 AyrÝca tek baĢÝna hareket ederek �in‟e el�i g�ndererek bağÝmsÝz 

hareket etmeye kalkÝĢÝyordu. 

Ġstemi Yabgu ve BatÝ TarafÝ 

552 yÝlÝnda Juan-juanlarÝ ortadan kaldÝrmak suretiyle G�kt�rk Devleti‟ni tesis eden BumÝn Kağan 

�lkenin batÝ kÝsÝmlarÝnÝn idaresini kardeĢi Ġstemi‟ye vermiĢti.46 Ġstemi de yabgu unvanÝyla 552-576 

yÝllarÝ arasÝnda devletin batÝ kanadÝnÝ doğudaki B�y�k Kağan‟a bağlÝ olarak idare etti. Bundan dolayÝ 

Ġstemi Yabgu ve oğlu Tardu‟nun 582 yÝlÝna resmen ikiye ayrÝlana kadar olan faaliyetlerini I. G�kt�rk 

Devleti i�inde m�talaa etmek gerekmektedir. KaynaklarÝn ifadesine g�re bug�nk� Doğu T�rkistan‟Ýn 

doğu ucunda bulunan Hami Ģehrinden, Karadeniz‟e kadar uzanan geniĢ saha Ġstemi Yabgu‟nun 

idaresinde idi. Onun yazlÝk ve kÝĢlÝk olmak �zere iki merkezi vardÝ. G�ney merkezi Ģimdiki KaraĢar 

(Yen-ch‟i) Ģehrinden kuzeye yedi g�nl�k mesafede idi.47 G�r�ld�ğ� gibi �ok geniĢ bir sahaya hakim 

olan Ġstemi Yabgu, ağabeyi BumÝn ve onun oğullarÝnÝn doğuda devletin sÝnÝrlarÝnÝ geniĢlettiği sÝrada, 

batÝ b�lgelerinde b�y�k �apta f�tuhat hareketine giriĢmiĢti. Ġlk �nce Altay DağlarÝnÝn batÝsÝndan 

baĢlayarak Hazar Denizi‟ne kadar uzanan sahada dağÝnÝk vaziyette yaĢayan48 T�les ve On Ogur 
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boylarÝnÝ itaati altÝna aldÝ. Soğdlularla meskun olduğu bilinen BatÝ T�rkistan Ģehirlerinin �oğunun 

Ġstemi Yabgu‟nun eline ge�mesiyle �in‟den Akdeniz‟e ulaĢan Ġpek Yolu‟na G�kt�rkler hakim oldular. 

Ancak bu sÝrada T�rk asÝllÝ bir baĢka devletle de komĢu haline gelinmiĢti. Kaynaklarda Akhun ve 

Eftalit (�ince Ye-ta) adÝyla zikredilen s�z konusu devlet M.S. 350 yÝlÝndan beri Kuzey Afganistan ve 

Mavera�nnehir havalisinde h�k�m s�r�yor, Ġpek Yolu ticaretini elinde bulunduruyordu.49 G�kt�rklerin 

kÝsa zamanda rakip olarak ortaya �ÝkmasÝ her iki T�rk Devleti‟ni hakimiyet konusunda birbirleriyle 

m�cadeleye s�r�kledi. 556 yÝlÝnda Ġstemi kumandasÝndaki G�kt�rk ordularÝnÝn baskÝnlarÝna maruz 

kaldÝ. G�kt�rk ordularÝnÝn baskÝlarÝna uğrayan Akhunlar, daha �nce 545 yÝlÝnda m�nasebet tesis 

ettikleri �in‟deki BatÝ Wei imparatoruna 555 ve 558 yÝllarÝnda da el�ilik heyeti g�ndermiĢlerdi. �in‟e 

giden son iki el�ilik heyetinin Ġstemi‟nin baskÝsÝna karĢÝ olduklarÝnÝ s�ylemek m�mk�nd�r. Ancak, �ok 

ge�meden Mukan‟Ýn idaresindeki kuvvetler tarafÝndan mağlup edilen Akhun Devleti 557 yÝlÝnda yÝkÝldÝ. 

�in kaynaklarÝnÝn adÝnÝ Mukan olarak verdiği G�kt�rk ordularÝ kumandanÝnÝn yanÝnda Ġstemi‟nin de 

olmasÝ, kuvvetle muhtemeldir. Bundan �nce siyasi platformda da faaliyetlere giriĢen Ġstemi, Sasani 

ġehinĢahÝ AnuĢirvan ile anlaĢÝp kÝzÝnÝ Ġran h�k�mdarÝna verdi ve evlilik ittifakÝ kurdu. Ġstemi‟nin kÝzÝnÝn 

adÝ Ġslam kaynaklarÝnda (Taberi, Mesudi vb.) Fakim olarak ge�mektedir. Bu kÝz Sasani Ġmparatori�esi 

olmuĢtu.50 G�kt�rk ordularÝ kuzeydoğudan saldÝrÝrken, Sasani kuvvetleri de batÝdan h�cuma 

ge�erek, Akhun Devleti‟ni kolayca yÝktÝlar.51YÝkÝlan Akhun Devleti‟nin topraklarÝ Ceyhun nehri sÝnÝr 

olmak �zere, G�kt�rkler ve Sasaniler arasÝnda paylaĢÝldÝ.52 Neticede Mavera�nnehir, Fergana‟nÝn bir 

kÝsmÝ, KaĢgar, Hoten ve BatÝ T�rkistan‟Ýn �nemli Ģehirleri G�kt�rk Devleti‟ne bağlandÝ. DolayÝsÝyla 

meĢhur Ġpek Yolu ve bu yolda ticaret yapan Soğdlular Ġstemi Yabgu‟nun eline ge�miĢti. 

AkhunlarÝn ortadan kalkmasÝyla G�kt�rk Devleti batÝda tam anlamÝyla Sasani Ġmparatorluğu‟yla 

sÝnÝr olurken, aynÝ zamanda siyasi olarak �ağÝnÝn d�nyasÝnÝn iki b�y�k devleti Bizans ve Sasanilerle 

temasa ge�miĢ, onlarla bir seviyeye y�kselmiĢti. Bundan sonra Sasani H�k�mdarÝ AnuĢirvan, BatÝ 

G�kt�rklerine vergi vermeye baĢlamÝĢtÝ. Bununla birlikte yeni siyasi geliĢmeler olmaya baĢladÝ. Sasani 

Ġmparatorluğu, Mavera�nnehir ticaret yolunu tamamen eline ge�irmek istiyordu. Bu sebepten 

�lkesinden Akdeniz ve Bizans limanlarÝna yapÝlan ipek ticaretini durdurdu.  

B�ylece G�kt�rklere bağlanmÝĢ olan t�ccar Soğd kavimini ekonomik zorluklara sokacak, hem 

de G�kt�rkleri ipek transit vergisinden mahrum edecekti. AyrÝca Ġstemi‟nin g�nderdiği el�ileri hile ile 

�ld�rtt�. Bu esnada batÝda askeri harekata devam eden Ġstemi, sÝnÝrlarÝnÝ Hazar Denizi‟ne kadar 

ulaĢtÝrdÝ.53 Daha �nce g�nderilmiĢ iki el�ilik heyetine de iyi davranmayan AnuĢirvan, birinci heyetin 

getirdiği ipekleri hemen satÝn alÝp, el�ilerin g�z� �n�nde yakmÝĢ, el�iler geri d�nm�Ģ, ikinci el�ilik 

heyetini de gizlice zehirleterek �ld�rm�Ģ; Ġran sÝcağÝna dayanamadÝklarÝ i�in kendileri �ld�kleri 

yalanÝnÝ yaymÝĢtÝ. Ġstemi, bu yalana inanmamÝĢ olmasÝna rağmen yine de Sasanilerle m�nasebetlerini 

hemen kesmedi. Soğdlu Maniakh‟Ýn tavsiyesine uyarak, yeni bir m�ttefik arama yoluna gitti.  

567 yÝlÝna adÝ ge�en Soğdlu baĢkanlÝğÝnda bir heyeti Hazar Denizi‟nin kuzeyi, Kafkasya 

�zerinde Bizans‟Ýn baĢkenti Ġstanbul‟a g�nderdi. Eskiden beri Sasanilerle Bizans‟Ýn arasÝnÝn iyi 

olmadÝğÝnÝ Soğdlular biliyorlardÝ. Kurulacak Bizans-G�kt�rk ittifakÝ neticesinde Sasaniler zor durumda 

kalabilirlerdi. G�kt�rk el�ileri ellerinde bir T�rk�e (Ġskit�e) mektupla vardÝklarÝ Ġstanbul‟da �ok iyi 
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karĢÝlandÝlar. Bizans‟a ilk defa bilinmeyen bir �lkeden el�i geliyordu. El�iler yanlarÝnda �ok kÝymetli 

hediyeler de getirmiĢlerdi. Ġstemi‟nin g�nderdiği mektup, Ġmparator II. Justinos‟a okundu. Tarihte Orta 

Asya‟dan Bizans‟a g�nderilen bu ilk el�ilik heyetinin baĢarÝsÝ, Ġmparator Justinos‟un hemen cevap 

verme ihtiyacÝ duymasÝndan gayet iyi anlaĢÝlmaktadÝr. 569 yÝlÝ Ağustos‟u baĢÝnda bir Bizans el�ilik 

heyeti ittifak anlaĢmasÝ yapmak �zere G�kt�rk �lkesine doğru yola �ÝktÝ.54  

Bizans el�ilik heyetinin baĢÝnda Zemerkos bulunuyordu. T�rk el�ileriyle beraber hareket eden 

BizanslÝlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Aral G�l� arasÝndan Talas nehri boyundan TanrÝ 

DağlarÝ silsilesindeki Ak-dağ (Bizans Ek-tağ, T�rk�e AltÝn Dağ ve �ince Pai-shan)55‟da bulunan 

Ġstemi Yabgu ile Bizans, Sasanilere karĢÝ sağlam bir ittifak anlaĢmasÝ yaptÝlar. Hatta bu sÝrada 

Ġstemi‟nin yanÝna gelen bir Sasani el�isine y�z g�sterilmemiĢti. Bizans el�isinin d�n�Ģ�nde yazdÝğÝ 

hatÝralarÝ G�kt�rk hayatÝ hakkÝnda zengin bilgiler ihtiva etmektedir56 

BaĢarÝya ulaĢan Ġstemi‟nin politikasÝ neticesinde Bizans-Sasani savaĢlarÝ 571 yÝlÝnda baĢladÝ. 

Bu arada batÝya doğru G�kt�rk ilerleyiĢi devam ediyordu; Kafkaslar‟Ýn kuzeyindeki Kuban IrmağÝ 

havzasÝ, sonra Azerbaycan, G�kt�rklerin eline ge�ti57 Ancak, BizanslarÝn yaptÝklarÝ ittifaka uygun 

hareket etmemeleri �zerine ilerleme durdu. BizanslÝlarÝn anlaĢmayÝ bozan bu davranÝĢlarÝ 576 yÝlÝnda 

Ġstemi‟nin �l�m� sÝralarÝnda Ġmparator II. Tiberius tarafÝndan g�nderilen el�i Valentinos‟u Aral G�l� 

havalisinde karĢÝlayan T�rk-ġad tarafÝndan su�lanmasÝndan anlÝyoruz.58  

AslÝnda el�ilik heyeti daha evvel yapÝlmÝĢ olan askeri ittifakÝn yenilenmesi i�in g�nderilmiĢti. 

Bizans el�isi, T�rk-ġad‟a (Turksanthos) aĢÝrÝ nezaket g�stermiĢ; ancak, Ģad, “BizanslÝlarÝn 

yalancÝlÝğÝnÝ ve imparator ile aynÝ ip �zerinde oynadÝklarÝnÝ; on diliniz var ama, hileniz birdir‟‟ diyerek 

parmağÝnÝ ağzÝna soktu. Sonra kendilerinden ka�an AvarlarÝ (Varhonitalar) kabul ettiklerini ve 

Pannonia‟ya yerleĢtirdiklerini, Ģimdi nasÝl olur da ittifaktan bahsettiğini, AvarlarÝnn eninde sonunda 

atlarÝnÝn altÝnda �iğneneceklerini belirtti. T�rk-ġad, ayrÝca G�kt�rk el�ilerinin neden Kafkasya‟nÝn g�� 

ve tehlikeli yollarÝndan g�t�r�ld�klerini, kendilerinin aslÝnda Dnyeper, Tuna ve Meri� nehirlerinin 

nerelerden aktÝklarÝnÝ bildiklerini a�ÝkladÝ. Alan ve UtigurlarÝn (Oguz Ogur) G�kt�rkler tarafÝndan itaat 

altÝna alÝnÝĢÝnÝn BizanslÝlarÝn g�z �n�ne getirmelerini ve doğudan batÝya b�t�n kavimlerin efendilerinin 

G�kt�rkler olduğunu iyice bilmeleri gerektiğini s�yledi. 

Bundan baĢka Bizans el�ileri, G�kt�rkleri en b�y�k yaslarÝ sÝrasÝnda rahatsÝz etmiĢlerdi. ��nk� 

o sÝrada Ġstemi Yabgu �lm�Ģt� ve matemi tutuluyordu. �stelik yas t�renine uymayÝp y�zlerini bÝ�akla 

kesmemiĢlerdi. T�rk-ġad‟Ýn tepkisini daha fazla �ekmemek i�in, el�iler b�t�n bu hakaretlere razÝ 

oldular. 

Yas t�reni bittikten sonra da T�rk-ġad‟Ýn Bizans el�ilerine tehditleri devam etti. KÝrÝm‟da Ker� 

(Bosforos) Kalesi‟nin fethedileceğini s�yledi. T�rk-ġad‟Ý kÝzdÝran bir baĢka olay da Azerbaycan‟da 

T�rk ilerleyiĢini durdurmak i�in Sabar T�rkleri k�tlelerinin Bizans tarafÝndan ortadan kaldÝrÝlmasÝdÝr. 

Bundan sonra Bizans el�isi Ak-Dağ‟da bulunan Tardu‟nun yanÝna gitti. D�nerlerken, yine T�rk-ġad‟Ýn 
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kumandanlarÝndan Bukan (Bukhanus, Bohan), KÝrÝm‟daki BizanslÝlara ait Ker� Kalesi‟ni zaptetti. Bu 

G�kt�rklerin batÝda ulaĢtÝğÝ en son noktadÝr. 

Ġstemi‟nin �l�m�nden sonra yerine oğlu Tardu ge�ti. Onun hakkÝnda tarih bilgileri ancak, 581 

yÝlÝndan sonra bulabiliyoruz. 

Doğu G�kt�rk Devleti 

Bir s�r� tartÝĢmadan sonra kağan olan IĢbara adÝ gibi cesur bir Ģahsiyete sahip olduğu i�in 

devlete bağlÝ b�t�n boylarÝn kalbini kazanmÝĢtÝ. Doğu sÝnÝrlarÝ dÝĢÝndaki Moğol kabileleri dahi ona itaat 

etmiĢlerdi. AynÝ IĢbara �in‟e el�i g�ndererek iyi niyetini g�steriyordu.59 

Bu arada G�kt�rk-�in iliĢkilerinde Ch‟ang Sun-sheng isimli bir diplomat �n plana �Ýkmaya 

baĢlamÝĢtÝ. AslÝnda bu kiĢi 580 yÝlÝnda Ch‟ien-chin prensesin gelin getirilmesi sÝrasÝnda refakat eden 

heyetle birlikte gelmiĢti. IĢbara, gelen heyete �ok mağrur davrandÝğÝ halde, Ch‟ang Sun-sheng‟in iyi 

niĢancÝ olmasÝ sebebiyle onu alÝkoymuĢ birlikte avlara �ÝkmÝĢtÝ. Onun olağan�st� niĢancÝlÝğÝna hayran 

kalan IĢbara, daha fazla yakÝnlaĢarak dost oldu. Hatta, onun niĢancÝlÝk tekniğinin kendi adamlarÝna 

�ğretilmesini emretti. �inli el�inin baĢta IĢbara olmak �zere G�kt�rk Devleti‟nin ileri gelenleriyle 

yakÝnlaĢmasÝ ileride tam bir felakete yol a�acaktÝ. 

��nk�, devletin ileri gelenlerini yakÝndan tanÝyan Ch‟ang Sun-sheng, onlarÝn b�t�n iliĢkilerini 

�ğrendi. Kimin kimi sevdiği ya da kin besleyip kÝskandÝğÝ gibi konularÝ a�Ýk�a fark etti. Mesela ilk 

�ğrendiği Ģey IĢbara‟nÝn kardeĢi Ch‟u-lo-hou‟yu halk tarafÝndan �ok sevildiği i�in kÝskanmasÝ idi. 

AyrÝca �inli el�i �ÝkÝlan av seyahatleri dolayÝsÝyla G�kt�rk �lkesinin dağlarÝnÝ, derelerini, avlarÝnÝ, 

boylarÝnÝn sayÝsÝnÝ askerlerinin sayÝsÝnÝ �ğrenmiĢ kaynağÝn ifadesine g�re bilmediği duymadÝğÝ 

kalmamÝĢtÝ. �lkesine d�nd�kten sonra derhal bir rapor hazÝrlayÝp �ğrendiği her Ģeyi imparatoruna 

bildirdi.60 Ġmparator onun raporundan okuduklarÝndan �ok etkilendi. Hemen saraya �ağÝrtÝp bizzat 

ağzÝndan dinledi. Ch‟ang Su-sheng, G�kt�rkleri o kadar iyi tanÝmÝĢtÝ ki, sanki avucunun i�inde imiĢ 

gibi g�steriyordu. Neticede imparator onun hazÝrladÝğÝ stratejilere g�re G�kt�rklere karĢÝ politika 

uygulamaya karar verdi. 

Ch‟ang Sun-shang‟Ýn hazÝrladÝğÝ stratejinin esasÝnda �zellikle G�kt�rk Devleti KağanÝ Isbara‟ya 

karĢÝ bir kalkÝĢma baĢlatÝlmalÝydÝ. Yani �ekememezlik duygularÝ harekete ge�irilmeliydi. �nce Tardu 

ile temas kurulurken, bir yandan da kağanÝn kardeĢi Ch‟u-lo-hou ile anlaĢÝlmalÝydÝ. Diğer taraftan 

kağan olamadÝğÝ i�in k�sk�n olan Ta-lo-pien (Apa, A-p‟o) en b�y�k d�ĢmandÝ. El�inin ifadesi ile adeta 

devleti kemiriyordu. Neticede kuvvetli olan IĢbara‟ya karĢÝ �lkesi i�indeki muhalif kiĢileri kÝĢkÝrtmak 

stratejinin esasÝ idi. 

Ch‟ang Sun-sh‟eng‟Ýn iĢaret ettiği noktalardan iĢe baĢlayan Ġmparator Wen, Hami Ģehrinde 

bulunan BatÝ G�kt�rklerinin idarecisi Tardu‟ya Y�an Huei adlÝ bir el�iyi kurt baĢlÝ sancakla g�nderdi.61 

Zaten devletin kağanÝ IĢbara‟ya karĢÝ muhalif duygular besleyen Tardu, kurt baĢlÝ sancağÝ alÝr almaz 
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bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etti ve b�ylece BatÝ G�kt�rk Devleti ortaya �ÝktÝ. Tardu, �in‟le diplomatik iliĢkilere 

baĢladÝğÝnda Suei Ġmparatoru, onun el�isine daha fazla h�rmet g�steriyordu.62 

Stratejinin batÝ planÝ baĢlarÝyla uygulandÝktan sonra bizzat Ch‟ang Sun-sheng gizlice G�kt�rk 

Devleti‟nin doğusundaki t�bi Moğol asÝllÝ kabileler hsi, K‟u-mo-hsi, KÝtanlara (Ch‟i-tan) gitmiĢ onlara 

hediyeler sunarak IĢbara Kağan‟a karĢÝ isyana teĢvik etmiĢti. Stratejinin ���nc� ayağÝ olarak kağanÝn 

kardeĢi Ch‟u-lo-hou se�ilmiĢti. Ona da gizlice adam g�nderilip, Suei imparatorunun derin saygÝ ve 

selamlarÝ sunuldu; �in‟e bağlanmasÝ teklif edildi.63 

�lkesindeki b�t�n bu entrika faaliyetlerine rağmen IĢbara hemen kuvvetini ve kontrol�n� 

kaybetmedi. �in‟de Chou hanedanÝ yÝkÝlÝnca kendi eĢi Ch‟ien-chin prensesin etkisinde kalarak yeni 

kurulan ve 350 yÝl sonra b�t�n �in‟i birleĢtiren Suei hanedanÝna karĢÝ b�y�k bir saldÝrÝya ge�ti (582 

yÝlÝ). Muhalif olmalarÝna rağmen Tardu, T‟an-han, Ch‟u-lo-hou ve Apa‟nÝn kuvvetleri IĢbara‟nÝn baĢ 

kumandanlÝğÝndaki orduya katÝlmÝĢtÝ. G�kt�rk ordusunun sayÝsÝ 400 bin s�variye ulaĢmÝĢtÝ. Ma-i, 

Liang, Lan gibi eyaletlerin askeri g��leri ilk etapta bozguna uğratÝldÝ. Bir �ok savunma tedbiri olmasÝna 

rağmen Ġmparator Wen, G�kt�rk h�cumlarÝnÝ engelleyemiyordu. Mu-hsia, Shih-men Wu-wei, T‟ien-

shuei, An-ting, Shang-ch�n, Hun-hua gibi Ģehirler istila edildi. �inli kumandanlar G�kt�rk ordusu ile 

savaĢmaya cesaret edemiyor, �eĢitli bahaneleriyle geri ka�ÝyorlardÝ.64 �in‟in i�lerinde yedi b�y�k 

merkezi ele ge�iren G�kt�rk ordularÝna Tardu ihanet etti. Kendisine bağlÝ birlikleri alarak geri �ekildi. 

Sonra �lkesine d�nd�.65 

Bu saldÝrÝlar karĢÝsÝnda �aresiz kalan �in imparatoru ordusunun kumandanlarÝnÝn moralini 

y�kseltmek i�in uzun bir ferman yayÝnladÝ. Fermanda G�kt�rklerin neden baĢarÝlÝ olduklarÝ analiz 

ediliyor ve karĢÝlÝğÝnda alÝnmasÝ gereken �nemler vurgulanÝyordu. Bu s�z konusu fermandan sonra 

�inli kumandanlara b�y�k bir cesaret geldi ve G�kt�rklere karĢÝ bazÝ ufak savaĢlarÝ kazanmaya 

baĢladÝlar. Yine de b�y�k bir zafer elde edememiĢlerdi. Zaten kazandÝklarÝ baĢarÝlar daha �ok 

G�kt�rklerin artÝk, savaĢÝ dikkate almamalarÝndan kaynaklanÝyordu. S�rekli savaĢ kazandÝklarÝndan 

gaflete d�Ģm�Ģlerdi.66 

Fakat, G�kt�rkler b�y�k bir felaketle karĢÝ karĢÝya kaldÝlar. Orduda yiyecek bulunamadÝğÝ i�in 

kemik tozu yemek zorunda kalmÝĢlardÝ. ArkasÝndan b�y�k bir salgÝn hastalÝk �ÝktÝ ve askerlerin �nemli 

bir kÝsmÝ �ld�. IĢbara Kağan bunlarla uğraĢÝrken, �inliler harekete ge�tiler bazÝ G�kt�rk ordularÝnÝ 

yendiler. Hatta Apa Kağan‟Ý IĢbara‟ya karĢÝ isyan i�in tahrik ettiler. O da IĢbara‟dan ayrÝldÝ. Ona Tardu 

�rnek g�sterilmiĢti. IĢbara, Apa‟nÝn kendisinden kopmasÝna m�sade etmek istemiyordu. HÝzla onun 

�zerine y�r�y�p, onu mağlup etti. Fakat, Apa‟nÝn kendisi ka�Ýp Tardu‟ya sÝğÝnmayÝ baĢardÝ. Tardu‟nun 

desteğiyle y�z bin kiĢilik bir ordu toplayan Apa yeniden IĢbara ile �arpÝĢtÝ ise de yine yenilmekten 

kurtulamadÝ. 

IĢbara‟ya karĢÝ isyan edenler arasÝna T‟an-han Kağan da katÝldÝ. Onu da bozguna uğratan 

IĢbara Tardu‟nun yanÝna ka�masÝna engel olamadÝ. Hatta kendi kardeĢi Ti-chin-ch‟a da 
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baĢkaldÝrmÝĢtÝ. Kendisine bağlÝ boylarla Apa Kağan‟a itaat edip askeri g�c�n� onun ordusuyla 

birleĢtirdi. 

Apa ile birleĢen IĢbara muhalifleri Tardu‟nun �in ile iliĢkisini �rnek alÝp harekete ge�erek el�i 

g�nderip, IĢbara Kağan‟a karĢÝ yardÝm istedi. Ancak, �in‟deki Ġmparator Wen, onlara yardÝm etmeyi 

d�Ģ�nmedi. ��nk�, IĢbara‟nÝn ortadan kalkmasÝ durumunda ortaya daha b�y�k bir kuvvet �Ýkarsa �in 

i�in daha tehlikeli olabilirdi. DolayÝsÝyla G�kt�rk �lkesinde karÝĢÝk durumun devamÝnÝ tercih etti.67 

G�kt�rk �lkesi bu denli karÝĢmasÝna rağmen �in‟e akÝnlar ihmal edilmiyordu. Mesela 583 

Ağustosu‟nda You eyaleti, G�kt�rkler tarafÝndan ele ge�irildi. �inli Kumandan Li Suei ağÝr bir bozguna 

uğramÝĢ, oklanarak �ld�r�lm�Ģt�.68 Neticede G�kt�rkler �lkelerinin i�inde �ok ağÝr bir kÝtlÝk ve i� 

savaĢ ge�irmelerine rağmen �in‟e ağÝr bir darbe vurmuĢlardÝ. 

584 yÝlÝna gelindiğinde i� karÝĢÝklÝklar ve kÝtlÝk sebebiyle G�kt�rk askerlerinin sayÝsÝ hÝzla azaldÝ. 

�zellikle devlete bağlÝ boylar ayrÝlÝyorlardÝ. Su-ni boyu on binden fazla insanla �in‟e gidip Suei 

Ġmparatorluğu‟na bağlandÝ. Diğer taraftan Tardu, ĠĢbaraya karĢÝ onun muhaliflerini destekliyordu. 

G�kt�rk Devleti‟nin H�k�mdarÝ IĢbara yÝllar s�ren i� savaĢlardan yorulmuĢtu. �nce Tardu ihanet 

etmiĢ arkasÝndan yeğeni Jan-kan �inliler adÝna casusluk yapmÝĢtÝ. Diğer taraftan Apa, T‟an-han, Ti-

chin-ch‟a karĢÝsÝna ge�miĢlerdi. DolayÝsÝyla savaĢlarÝn uzun s�rmesi IĢbara‟yÝ yÝldÝrdÝ. HanÝmÝ, 584 

yÝlÝnÝn sonunda �in‟e el�i g�ndererek, Ġmparator Wen‟a kendine Suei hanedanÝnÝn soyadÝnÝn 

verilmesini teklif etti. ��nk� Ch‟ien-chin prenses aslÝnda Chou hanedanÝnÝn kÝzÝydÝ. DolayÝsÝyla iki 

hanedan akrabalÝk yoluyla m�ttefik olacaklardÝ. Ġmparator hemen talebi kabul etti ve prensesin 

unvanÝnÝ Ta-i (B�y�k G�n�ll�) olarak değiĢtirdi. ArkasÝndan bir el�i de IĢbara yolladÝ ve bundan sonra 

Suei hanedanÝ soyadÝ alan hanÝmÝ dolayÝsÝyla imparatorun kÝzÝ sayÝldÝğÝnÝ, bu y�zden kendisinin 

imparatorun oğlu olduğunu bildirdi. Akraba olduklarÝnÝ ve nesiller boyu dostluklarÝnÝn devam edeceğini 

vurguladÝ. Suei imparatoru da mukabil el�i ile aynÝ duygularÝ paylaĢtÝğÝnÝ a�ÝkladÝ.69 

Neticede baĢbakan (b�y�k vezir) Y� Ch‟ing-tse baĢkanlÝğÝndaki kalabalÝk �in heyeti ve Casus 

diplomat Ch‟ang Sun-sheng, G�kt�rk merkezine vardÝ. Kağan‟Ýn oturduğunu g�ren �inli heyetin 

baĢkanÝ ayağa kalkmasÝnÝ istedi. Ancak, IĢbara atalarÝndan beri kimsenin insanlarÝn �n�nde 

eğilmediğini s�yledi. Araya giren �inli hatun-prenses Ta-i (Chien-chin) kağanÝn kurt karakterli 

olduğunu ifade etti. Yine Ch‟ang Sung-sheng, G�kt�rklerin de, �in‟in de b�y�k �lke olduğunu ancak 

kağanÝn imparatorun oğlu olmasÝ sebebiyle ayağa kalkmasÝ gerektiğini bildirerek IĢbara‟yÝ ikna etti. 

Bunun �zerine imparatorun mektubunu eğilerek alan IĢbara, baĢÝna g�t�rd�. Bu esnada yanÝndaki 

diğer devlet adamlarÝ kağanlarÝnÝn d�Ģt�ğ� durumdan utan� duymuĢlardÝ ki, �z�nt�lerinden 

ağlÝyorlardÝ. Daha da ileri giden �inli heyetin baĢkanÝ Y� Ch‟ing-tse, KağanÝ �in imparatorunun 

vassalÝ olduğunu kabul ettiğini a�Ýklamaya zorladÝ.70 

IĢbara Kağan, i�ine d�Ģt�ğ� g�� durumdan �in‟e yaklaĢarak kurtulmaya �alÝĢÝrken, �lkesi 

i�indeki muhalifleri hÝzla g��leniyorlardÝ. T‟an-han ve Ti-chin-ch‟a‟nÝn katÝlmasÝyla Apa Kağan‟Ýn g�c� 

�Ýğ gibi b�y�m�Ģt�. �t�ken‟e kadar uzanan sÝnÝrlarÝ batÝda Altay dağlarÝnÝ aĢmÝĢ, Kuca, Hami ve batÝ 
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�lkelerinin SoğlarÝ ile T�les boylarÝ ona bağlanmÝĢtÝ. OnlarÝn hÝzla kuvvetlenmesi �in‟in dikkatini �ekti. 

585 yÝlÝnda Tardu da IĢbara‟ya saldÝrÝp mağlup etti. Ancak, �in‟deki Suei hanedanÝnÝn Ġmparatoru 

Wen, g�� durumda kalan IĢbara‟ya yardÝma karar verdi. Onun yardÝmÝyla IĢbara, Apa Kağan ve 

m�ttefiklerini bozguna uğratÝp kendi konumunu sağlamlaĢtÝrdÝ ve kaybettiği b�t�n eski yerleri geri 

aldÝ.71 KarĢÝlÝğÝnda IĢbara, �in‟e g�nderdiği mektuplarla minnet duygularÝnÝ belirtiyordu. Fakat, 586 

yÝlÝnda Suei imparatoru, ona �in saltanat devresi takvimini sunararak, biraz daha kendine bağladÝğÝnÝ 

g�steriyordu. Bu arada doğuda kuvvetlenen KÝtanlarla, G�kt�rklerin savaĢlarÝnÝ �inliler araya girerek 

�nlediler. 

587 yÝlÝnÝn MayÝs ayÝnda �in‟in kuzeyindeki Heng ve Tai eyaletlerinde ava �ÝktÝğÝnda �ok sayÝda 

geyik vurmuĢtu. BunlarÝn bir kÝsmÝnÝ Suei imparatoruna sundu. Av bittikten sonra Tsu-ho adlÝ �in 

garnizonunda dinlenirken hastalanan IĢbara bir ay hasta yattÝktan sonra �ld�. Onun �l�m� �zerinde 

Suei imparatoru �� g�n yas ilan ettiği gibi beĢ bin top ipek sunuldu ve defin merasiminde kurban 

kesildi.72 

Baga Kağan; IĢbara �lmeden �nce kendinden evvel olageldiği �zere oğlu yerine yabguluk 

vazifesini ifa eden kardeĢi Ch‟u-lo-hou‟yu tahta vasiyet etti. Bunu yaparken de kendi oğlu Yung-y�-

l�‟n�n zayÝf ve �ekingen kiĢiliğe sahip olmasÝnÝ sebep g�stermiĢti. Ch‟u-lo-hou, Baga Kağan 

unvanÝyla tahta �ÝktÝğÝnda yeğeni hi� itiraz etmedi. Ancak yabguluk gibi �nemli bir mevkiye y�kseldi. 

Yeni kağan da hemen �in‟e el�i g�nderip bağlÝlÝğÝnÝ bildirdi. ArkasÝndan 582 yÝlÝndan beri devletin 

baĢÝna bela olan Apa Kağan‟Ýn ortadan kaldÝrÝlmasÝ i�in destek istedi. Apa Kağan yakalanÝnca 

�inlilerin devreye girmesi �zerine �ld�r�lmeyip siyasi olarak varlÝğÝnÝn devamÝ sağlandÝ. 

Baga Kağan, 589 yÝlÝnda batÝ y�n�nde adÝnÝ kaynaklarÝn bildirmediği bir �lke �zerine sefere 

�ÝktÝğÝnda alnÝnda vurularak �ld�r�ld�.73 

Kaynaklarda akÝllÝ ve cesur kiĢiliği vurgulanan Baga (Ch‟u-lo-hou) Kağan‟Ýn fiziki g�r�nt�s�n�n 

diğer kağanlardan farklÝ bir Ģekilde uzun yanaklÝ sÝrtÝ kambur ve a�Ýk renk y�zl� olduğu 

kaydedilmiĢtir.74 

Baga‟nÝn beklenmedik bir Ģekilde �l�m� �zerine IĢbara‟nÝn oğlu Yung-y�-l�, devlet adamlarÝ 

tarafÝndan kağan se�ildi. UnvanÝ Tou-lan Kağan oldu. Tou-lan Kağan saltanatÝnÝn ilk yÝllarÝnda �in‟e 

yÝllÝk vergi g�nderiyordu. 

Bu arada 589 yÝlÝnda �in‟de �nemli bir hadise meydana gelmiĢ, 360 yÝl sonra siyasi olarak 

birleĢmiĢti. Bunu ger�ekleĢtiren de G�kt�rklerin komĢusu Suei hanedanÝ idi. Ch‟en hanedanÝnÝn 

ortadan kaldÝrÝlmasÝ sÝrasÝnda G�kt�rklerin yardÝm teklifi onlarÝn �in‟in i�lerini �ğrenecekleri tehlikesi 

dolayÝsÝyla kabul edilmemiĢti.75 Mağlup Ch‟en hanedanÝndan ka�an bazÝ kiĢiler G�kt�rklere sÝğÝndÝ. 

Eski Chou hanedanÝnÝn prensesi olan Ch‟ien-chin (Sonraki unvanÝ Ta-i) onlarla iĢbirliği yaptÝğÝ gibi 

yine bir baĢka �inli devlet adamÝ Yang Ch‟in de onlara katÝldÝ.76 
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Tou-lan Kağan yÝllar ge�tik�e kuvvetlenmiĢ ve vergi g�ndermeyi durdurmuĢtu (593). Bu onu 

Suei Ġmparatorluğu‟yla aynÝ seviyeye �ÝkmasÝnÝn iĢareti idi. B�ylece Doğu G�kt�rk-Suei m�cadelesi 

yeniden baĢladÝ. Kendilerine karĢÝ gizli ittifakÝ �ğrenen Suei Ġmparatoru Ch‟ang Sun-sheng‟Ý Tou-lan 

Kağan‟a g�ndererek, muhaliflerinin ortadan kaldÝrÝlmasÝnÝ teklif etti. Ancak, Doğu G�kt�rk KağanÝ, 

muhaliflerle Sueilerin aynÝ olduğunu s�yleyerek, �inli el�iye y�z vermedi. Bu arada G�kt�rk akÝnlarÝ 

Suei topraklarÝna doğru yeniden baĢlamÝĢtÝ. Fakat, �inli el�i G�kt�rkleri iyi tanÝyordu. Gizlice bir devlet 

meclisi �yesine (Toygun/Ta-kuan) r�Ģvet vererek, gece prenses ve diğer muhalifleri toplantÝ halinde 

iken bastÝrttÝ. Daha �nce Tou-lan, gizli iĢlerin �evrildiğine inanmamÝĢtÝ. Gizli iĢler a�Ýğa �ÝkÝnca diğer 

devlet adamlarÝnÝn hepsi kağanla bundan haberi olmadÝğÝ i�in alay ettiler. Tou-lan, bundan sonra 

�in‟e el�i g�nderip, iyi iliĢkiler kurmaya �alÝĢtÝ. Ne var ki, Suei imparatorunun adÝ ge�en prensesin 

�ld�r�lmesi isteğini, d�rt g�zel cariye g�nderilmesine rağmen kabul etmedi. 

Doğu G�kt�rk Devleti‟nin kuvvetlenmesi yeniden �inlilerin entrika faaliyetlerinin baĢlamasÝna yol 

a�tÝ. �inliler �nce kağanÝn kardeĢi Ch‟in-y� ġad‟Ý destekledilerse de Tou-lan, onun �zerine y�r�y�p 

�ld�rd�. AynÝ yÝl annesinin kardeĢi Ju-tan Tegin‟i el�i olarak �in‟e g�nderip Hoten‟in yeĢim taĢlÝ 

asalarÝndan sundu. Doğu G�kt�rk Devleti‟ne bağlÝ boylarÝn b�y�k bir kÝsmÝ �in‟e at, deve, koyun, sÝğÝr 

gibi hayvanlardan binlerce g�ndererek iliĢki kurmuĢlardÝ. 593‟e kadar bu hadiseler meydana gelirken 

Doğu G�kt�rk �lkesi, kağanÝn yeğeni Jan-kan yaĢadÝğÝ Baykal g�l� civarÝndan �in‟e haber g�nderip 

iliĢki kurmasÝ �zerine yeniden felakete s�r�kleniyordu.77 

Suei Ġmparatorluğu‟nun devlet adamlarÝ durumdan azami �l��de faydalandÝlar. Jan-kan‟Ýn (T‟u-li 

Kağan bundan sonra bu adÝyla anÝlacaktÝr) prestiji y�kselince, Ta-i (Ch‟ien-chin) prensesi �ld�rmek 

zorunda kalan Tou-lan, yine de �inlilerle iyi iliĢkiler kuramadÝ. ��nk�, artÝk Suei hanedanÝ Doğu 

G�kt�rk �lkesinde tamamen Jan-kan‟Ý destekliyordu. Hatta, onu bir �in prensesiyle evlendirdiler. Bu 

arada 582‟de devletin doğusundan ayrÝlÝp BatÝ G�kt�rk Devleti‟ni ilan eden Tardu ile Tou-lan defalarca 

�arpÝĢmÝĢlar, ancak bir sonu� alamamÝĢlardÝ. Daha sonra aralarÝnda barÝĢ sağlandÝ.78 

T‟u-li Kağan (Jan-kan), �in‟in desteğiyle bağÝmsÝzlÝğÝnÝ elde etmek i�in harekete ge�tiğinde 

(597) Tou-lan ile arasÝnda savaĢ baĢladÝ. �inlilerin b�t�n desteğine rağmen T‟u-li baĢarÝlÝ olamamÝĢ, 

�in‟e ka�arak Suei hanedanÝna sÝğÝnmÝĢtÝ. Neticede uzun s�ren Tou-lan-�in savaĢlarÝ baĢladÝ. SavaĢ 

meydanlarÝndaki b�t�n m�cadeleleri kazanan Tou-lan Kağan, �inlilerin casusluk ve entrika 

faaliyetlerine engel olamadÝ. �zellikle T�les adÝyla anÝlan ve b�t�n memleketin ahalisini meydana 

getiren  boylarÝn �inlilerin tahriklerine kapÝlÝp, isyan etmeleri devleti temelinden sarstÝ ve bu isyanlarÝn 

birinde hayatÝnÝ kaybetti. AslÝnda �nceleri kalabalÝk �in ordularÝnÝ mağlup ederek, b�y�k baĢarÝlar 

kazanmÝĢtÝ. BatÝ G�kt�rk KağanÝ, �in‟e karĢÝ Doğu G�kt�rk Devleti‟ne destek verdi. �stelik, Tou-lan 

ortadan kalkÝnca kendini Bilge unvanÝyla Doğu G�kt�rk Devleti‟nin kağanÝ ilan etti. �zerine g�nderilen 

b�y�k ordularÝ yenen Tardu‟yu meĢhur casus diplomat �ok basit bir hile ile yÝktÝ. Tardu, �in ordularÝ ile 

uzun s�ren meydan savaĢlarÝ yapmÝĢ, ağÝr kayÝplar verdirtmiĢti. ArtÝk savaĢ meydanlarÝnda zafer 

kazanamayacağÝnÝ anlayan Ch‟ang Sun-sheng, G�kt�rk ordusunun ve s�r�lerinin su i�eceği 

kaynaklara gizlice zehir akÝtarak, b�y�k bir katliama sebep oldu. Askerlerinin �nemli bir kÝsmÝnÝ ve 

s�r�lerini kaybeden Tardu, yine savaĢ meydanlarÝnda pes etmedi. Ancak, T�les boylarÝnÝn isyanÝ 
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kontrol�n b�sb�t�n elden �ÝkmasÝna sebep oldu. Kendisi 603 yÝlÝnda Tibet‟in kuzeydoğusundaki T‟u-

y�-hunlara sÝğÝnarak tarih sahnesinden �ekildi.79 

BoĢ kalan Doğu G�kt�rk tahtÝna Suei hanedanÝ aynÝ yÝl i�inde �in‟e sÝğÝndÝktan sonra orada 

kağan ilan edilen T‟u-li‟yi Ch‟i-min Kağan unvanÝyla G�kt�rk �lkesine g�nderdiler. Ch‟i-min unvanÝyla 

609 yÝlÝna kadar tam anlamÝyla �in imparatoruna bağlÝ bir idare s�rd�rd�. Onlar adÝna Korelilerle 

savaĢtÝğÝ gibi, kendini ziyarete gelen Suei Ġmparatoru Yang‟Ýn ayaklarÝna kapanarak itaatinin 

derecesini g�sterdi. 609 yÝlÝnda hastalÝktan �ld�.80 

Doğu G�kt�rk Devleti‟nin Kuvvetlenmesi 

Ch‟i-min‟in yerine ge�en ve Shih-pi unvanÝnÝ alan oğlu Tuo-chih, karakteri a�ÝsÝndan babasÝna 

hi� benzemiyordu. Dul kalan �vey annesiyle ki, �in asÝllÝ prenses Ġ-ch‟eng ile evlendi. Bu Ģekilde 

geleneklere uygun davranan Shih-pi Kağan, �in‟e g�nderilen yÝllÝk vergiyi kestiği gibi onun 

�st�nl�ğ�n� tanÝmadÝğÝnÝ bildirdi. 

Onun g��lenmesini engelleyemeyen �inliler, hemen yine entrika faaliyetine giriĢtiler. YapÝlan 

plana g�re kağanÝn kardeĢi Ch‟i-chi ġad‟a kağanlÝk teklif edilip ve g�ney tarafÝnÝn kağanÝ ilan edilecek, 

b�ylece Doğu G�kt�rk �lkesi ikiye b�l�necekti. Fakat, Ch‟i-chi ġad diğerleri gibi ağabeyine ihanet 

etmedi. Bu planÝn baĢarÝsÝzlÝğÝ �zerine, �inliler G�kt�rk �lkesi i�inde yaĢayan Soğdlulara el attÝlar. 

��nk�, Soğdlular, G�kt�rklerin �in hilelerine kapÝlmalarÝnÝ engelliyordu. Ancak, �inlileri yakÝndan 

tanÝyan ve G�kt�rkleri uyaran SoğdlularÝn kendisi kandÝ. Ticaret yapmak vaadiyle �in‟e �ağrÝlan 

Soğdlular, Ma-i Ģehrinde kurulan bir tuzakla ortadan kaldÝrÝldÝlar (615). KardeĢine kağanlÝk teklifi 

yapÝlmasÝna, ardÝndan da iyi iliĢkiler i�inde bulunduklarÝ SoğdlularÝn kandÝrÝlÝp hile ile �ld�r�lmesine 

kÝzan Shih-pi Kağan hÝzla �in topraklarÝna daldÝ ve kuzey eyaletlerine doğru teftiĢe �ÝkmÝĢ olan 

Ġmparator Yang‟Ý Yen-men Kalesi‟nde kuĢattÝ. 

Zor durumda kalan imparatora b�t�n �ağrÝlarÝna rağmen diğer eyaletlerin hi�birinden yardÝm 

gitmedi. Ġmparator Yang korkusundan ağlamaya baĢlamÝĢtÝ. Yen-men kale-Ģehrinde bulunan 41 

bur�tan 39‟u G�kt�rklerin eline ge�ti. �aresiz kalan imparatorun imdadÝna P‟ei Ch� adlÝ devlet 

adamÝnÝn tavsiyesi �zerine Shih-pi KağanÝn �in asÝllÝ eĢi Ġ-ch‟eng yetiĢti. Kağan‟a G�kt�rk �lkesinin 

kuzeyinde T�les boylarÝnÝn isyan ettiğini s�yleyerek, onun kuĢatmayÝ kaldÝrÝp geri d�nmesini sağladÝ. 

B�ylece imparator kendini kurtardÝ, ama devletinin dağÝlmasÝnÝ engelleyemedi. Bundan sonra 

eyaletindeki devlet adamlarÝ birer birer isyan ettiler. Neticede Suei imparatorluğu yÝkÝlÝrken, onun 

yerine �in tarihinin en parlak devirlerinden T‟ang hanedanÝ kuruldu (617-905). 

KazandÝğÝ parlak zaferlerden sonra Shih-pi Kağan‟Ýn hem Ģ�hreti hem de kuvveti artmÝĢtÝ. Her 

yÝl �in‟e akÝnlar yaptÝğÝ gibi onlarÝ yÝllÝk vergiye de bağlamÝĢtÝ. Kendisine sÝğÝnan bazÝ �in beylerini �in 

kağanÝ ilan ediyor, �st�nl�ğ�n� her alanda hissettiriyordu. Tamamen T�rk tarzÝnda yetiĢen bir s�vari 

birliği ile T‟ang hanedanÝnÝn kurulmasÝnÝ sağlamÝĢtÝ. 
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Shih-pi Kağan, 619 yÝlÝnÝn ġubat ayÝnda �in‟e karĢÝ b�y�k bir akÝna ge�ti. SarÝ ÝrmağÝ hi�bir 

mukavemetle karĢÝlaĢmadan aĢtÝktan sonra T‟ai-y�an Ģehrine h�c�m edecek iken �ld�.81 

Shih-pi‟nin ani �l�m� �zerine Doğu G�kt�rk tahtÝna, onun oğlu k���k olduğu i�in kardeĢi Ġlteber 

ġad, Ch‟u-lo Kağan unvanÝyla ge�ti. �in‟de 617 yÝlÝnda kurulan T‟ang hanedanÝnÝn bir�ok muhalifi 

vardÝ. G�kt�rkler fÝrsattan istifade ederek, bu muhalifleri destekliyor ve T‟ang hanedanÝnÝn 

g��lenmesini engelliyorlardÝ. Hatta, bunlardan birini kendi topraklarÝnda imparator tayin etmiĢlerdi. Bu 

arada �in‟in kuzeyindeki Ģehirler s�rekli yağmalanÝyordu. T‟ang muhalifleri 620 yÝlÝnda Ch‟u-lo 

Kağan‟Ý G�kt�rklere karĢÝ b�y�k bir akÝn yapmaya ikna etti. Kuvvetli bir ordu hazÝrlandÝ. 

G�kt�rk ordusu hazÝrlanan plana g�re d�rt b�y�k koldan h�cuma ge�ecekti. T‟ang hanedanÝnÝn 

imparatoru Kao-tsu, �ok korkmuĢ ve kağanÝ saldÝrÝdan vazge�irmek i�in Cheang Y�an-shou adlÝ el�iyi 

g�ndermiĢti. AdÝ ge�en el�i Ch‟u-lo Kağan‟Ý ikna edemedi. Fakat, satÝn aldÝğÝ adamlar vasÝtasÝyla 

kağanÝ zehirledi. Kendisini zehirleyenleri hapse atan Ch‟u-lo, bir s�re sonra �ld� (621). KağanÝn 

desteklediği �inli muhaliflerden bazÝlarÝ ihanet etmiĢler. T‟ang imparatorunun tarafÝnÝ tutmuĢlardÝ.82 

Ch‟u-lo‟nun kardeĢi Bagatur ġad, �vey annesi Ġ-ch‟eng prensesin desteğiyle Ġl Kağan (Chie-

li/hsie-li) unvanÝyla Doğu G�kt�rk tahtÝna oturdu. Askeri g�c� a�ÝsÝndan �ok kuvvetli bir devletin 

baĢÝna ge�en Ġl Kağan, saltanatÝnÝn ilk yÝllarÝnda olduk�a baĢarÝlÝydÝ. 621‟den itibaren �in baĢkenti 

Ch‟ang-an yakÝnlarÝna kadar uzanan akÝnlarda bulunmuĢ, �lkesi i�in b�y�k miktarlarda ipek elde 

etmiĢti. �in‟in kuzeyindeki b�t�n Ģehirler kuĢatÝlÝyordu. Ancak, Kağan‟Ýn huzuruna �Ýkan Cheng Y�an-

shou adlÝ el�i, onun b�t�n �in‟i ele ge�irse bile elde tutamayacağÝnÝ, T‟ang hanedanÝyla barÝĢ yaparsa 

millete gitmeyeceğini sadece kağanÝn hazinesinde kalacağÝnÝ s�yleyerek, Ġl Kağan‟Ý ikna etmeyi 

baĢardÝ ve Kağan ordusunu toplayÝp geri d�nd� (622).83 

B�ylece girilen barÝĢ d�nemini �inliler bozdu. BazÝ mevkilerde G�kt�rklere saldÝrdÝlar. Bunun 

�zerine G�kt�rk ordularÝ tekrar �in‟e y�neldi. 623 yÝlÝnda baĢlayan akÝnlar 625 yÝlÝna kadar aralÝksÝz 

s�rd�. Yeğeni olup “K���k Kağan” unvanÝnÝ taĢÝyan T‟u-li‟nin, gizlice �in‟le dostluk anlaĢmasÝ 

yapmasÝ �zerine Ġl Kağan‟Ýn morali bozuldu. O da 626 yÝlÝnda Wei nehrinin kÝyÝsÝnda T‟ang imparatoru 

ile bir barÝĢ anlaĢmasÝ yaparak seferlerine son verdi. Halbuki, bu vakte kadar kalabalÝk �in ordularÝnÝn 

hi�biri, G�kt�rklere karĢÝ �st�nl�k sağlayamamÝĢtÝ. DolayÝsÝyla G�kt�rklerin �in �zerinde kurduğu 

askeri ve siyasi baskÝ sona erdi.84 

Ġl Kağan, sahip olduğu b�y�k g�ce rağmen �nemli hatalar yapmÝĢtÝ. G�kt�rk t�releri, kanunlarÝ 

y�ksek mevkilere getirilen �inli ve Soğdlu vezirler tarafÝndan bozuldu. Bunun �zerine milletin 

kağanÝna ve devletine g�veni kalmadÝ. AyrÝca 627 yÝlÝnda ağÝr bir kÝĢ olmuĢ, hayvanlarÝn �oğu �ld�ğ� 

i�in kÝtlÝk baĢ g�stermiĢti. Ġ�ine d�Ģt�ğ� ekonomik sÝkÝntÝdan vergileri artÝrarak kurtulmak isteyen Ġl 

Kağan, b�y�k bir isyanla karĢÝlaĢÝp, kendine bağlÝ boylarÝn �oğunu kaybetti. S�z konusu boylarÝn 

liderliğini Sir TarduĢlarÝ yapÝyorlardÝ. �in‟den de aldÝklarÝ destekle 627 yÝlÝnda kendi kağanlÝklarÝnÝ ilan 

ettiler. ArtÝk �inliler G�kt�rkleri yakÝndan izliyorlar, her an yÝkÝlmasÝnÝ bekliyorlardÝ.85 
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Ġl Kağan, kÝtlÝk ve soğuk dolayÝsÝyla g�neye doğru ilerlemiĢ, �in‟in kuzeyindeki dağlarda ava 

�ÝkmÝĢtÝ. Neticede 630 yÝlÝnda �inlilerin kurduğu pusuya d�Ģerek, yanÝnda kalan son birliklerini de 

kaybetti. Daha sonra kendisi de yakalanarak �in‟e g�t�r�ld� (630). Doğu G�kt�rk Devleti b�ylece 

ortadan kalkÝyordu. Orada 624 yÝlÝnda �z�nt�s�nden �ld�.86 

BatÝ G�kt�rk Devleti 

YukarÝda da bahsedildiği gibi Tardu, 582 yÝlÝnda �inlilerin kurt baĢlÝ sancağÝ g�nderip, 

kendisinin bağÝmsÝzlÝğÝnÝ tanÝdÝklarÝnÝ bildirmeleri �zerine doğudan ayrÝlarak tek baĢÝna hareket 

etmeye baĢlamÝĢtÝ. Yani artÝk BatÝ G�kt�rk Devleti s�z konusudur. Daha sonra Doğu G�kt�rk 

Devleti‟nin i� m�cadelelerine karÝĢmasÝ �zerine Tardu ile IĢbara‟nÝn arasÝ iyice a�ÝlmÝĢ aralarÝnda 

sonucu belli olmayan savaĢlar yapÝlmÝĢtÝ. 

Oysa aynÝ Tardu, BatÝ alemiyle olan m�nasebetlerinde olduk�a baĢarÝlÝydÝ. Daha 576 yÝlÝnda 

KÝrÝm‟da Bizans‟a ait olan Ker� (Bosforos) Kalesi‟ni zapteden BatÝ G�kt�rk ordularÝ, beĢ yÝl sonra 

Kersonesos Kalesi‟nin �nlerinde g�r�nd�ler. Bu sÝralarda baĢka bir ordularÝ Kafkaslar‟daki Derbend‟i 

kuĢatmÝĢtÝ.87 BatÝ T�rkistan sahasÝndaki meskun SoğdlarÝn hemen b�t�n krallÝklarÝ Tardu‟nun 

hakimiyetine girdi. 591 yÝlÝnda Doğu T�rkistan‟Ýn en meĢhur ve kuvvetli Kao-ch‟ang (Turfan) KrallÝğÝ 

da ele ge�irildi. Soğdlu t�ccarlar bu b�lgeden ge�tiklerinde s�rekli vergi verirlerdi. Semerkand KralÝ 

Tardu‟nun kÝzÝyla evlenmiĢ, KaĢgar �lkesi de her yaz yetiĢtirdikleri �r�nlerden vergi vermek �zere 

bağlanmÝĢtÝ. 588-89 yÝllarÝnda Sasaniler �zerine h�cumlar yapÝlmÝĢ, Baktriya ve Toharistan iĢgal 

edilmiĢ; Herat‟a kadar ulaĢÝlmÝĢtÝr. Bagdis civarÝ dahi G�kt�rklerin eline ge�ti.88 

Bu sÝrada Ġran‟da Sasani Ġmparatorluğu tahtÝnda AnuĢirvan‟Ýn, Ġstemi Yabgu‟nun kÝzÝ Fakim‟den 

doğma T�rkzade lakaplÝ H�rm�z h�k�m s�r�yordu. Fiziki g�r�nt� olarak T�rklere benzediği i�in T�rk 

oğlu (T�rkzade), lakabÝyla meĢhur olmuĢtu.89 H�rm�z‟un oğlu H�srev Perviz‟in h�k�mdarlÝğÝ 

zamanÝnda BatÝ G�kt�rk askerlerinin Sasanilerin i� m�cadelelerine karÝĢtÝğÝ g�r�lmektedir. �zellikle 

Perviz ile Behram �upin arasÝndaki savaĢlarda b�y�k rol oynayan T�rk askerleri, Behram �upin‟in 

zafer kazanmasÝnÝ sağlamÝĢlardÝ. Nehravan nehri kenarÝndaki �arpÝĢmalarda Perviz‟e karĢÝ Behram 

�upin‟in yanÝnda yer almÝĢlardÝ.90 AslÝnda AnuĢirvan zamanÝnda, Sasani ordularÝ, Yemen‟i 

fethederken (520) kumandan Vahriz‟in idaresinde T�rk askerleri bulunuyordu.91 Daha sonra Behram 

�upin, yine mağlup olmuĢ ve Tardu Kağan‟a sÝğÝnmÝĢtÝ. 

Bu sÝralarda Toharistan, Kunduz, Belh gibi �lkeler de BatÝ G�kt�rkleri tarafÝndan fethedilmiĢ, 

Tardu‟nun oğlu bir tegin bu b�lgeye idareci olarak g�nderilmiĢti.92 

BatÝ aleminde gayet iyi baĢarÝlar elde eden Tardu, 599 yÝlÝndan sonra Doğu G�kt�rk Devleti‟nin 

i�iĢlerine karÝĢmÝĢ ve yukarÝda g�rd�ğ�m�z gibi, Tou-lan‟la iĢbirliği yapmÝĢ onun �l�m� �zerine 

kendini Pu-chia (Bilge) unvanÝyla b�t�n G�kt�rklerin kağanÝ ilan etmiĢti. Fakat, Tou-lan gibi o da �in 

entrika ve hilelerinden kurtulamadÝ. T�les boylarÝ isyanÝ neticesinde ordusu dağÝlÝnca, kendisi T‟u-y�-

hunlara sÝğÝndÝ. Bundan sonra onun akÝbeti hakkÝnda hi�bir malumata tesad�f edilememektedir. 
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DolayÝsÝyla 603 yÝlÝnÝ onun sonu olarak kabul etmek uygun olur. Tardu‟nun, Doğu G�kt�rk Devleti 

i�inde yaptÝğÝ m�cadeleleri yukarÝda anlattÝğÝmÝz i�in burada tekrar anlatmaya l�zum g�rmedik. 

Tardu‟nun 603 yÝlÝnda ortadan kalkmasÝndan sonra onun oğullarÝndan Tu-lu‟nun oğlu Ch‟u-lo 

tahta ge�ti. Diğer taraftan Doğu G�kt�rklerinden Apa‟nÝn nesli de BatÝ G�kt�rk hanedanÝ olarak 

kaynaklarda g�sterilir. Buna g�re Apa, 587‟de yakalanÝnca (Baga Kağan tarafÝndan) ona bağlÝ 

boylarÝn ileri gelenleri Ying-su Tegin‟in oğlunu Ni-li Kağan unvanÝyla baĢa ge�irdiler. Ancak, bunlar 

daha sonra baĢarÝlarÝnÝ devam ettiremediler ve 600 yÝlÝnda gidip �in‟e teslim oldular. 

603 yÝlÝnda Tardu‟nun T‟u-y�-hunlara sÝğÝnmasÝyla ortaya �Ýkan boĢluğu Ni-li‟nin oğlu Ta-man 

Tegin, Ch‟u-lo Kağan unvanÝyla doldurmaya �alÝĢtÝ. Belirli bir mevkide s�rekli oturmayan Ch‟u-lo, iki 

baĢkent kurdu. Bunlardan biri olan TaĢkent‟in kuzeyinde kurduğu merkezle Soğd �lkesini idare 

ederken, Kuca‟nÝn kuzeyindeki merkeziyle doğu kÝsmÝnÝ y�netiyordu. Fakat, hakimiyeti altÝndaki T�les 

boylarÝndan fazla vergi almak istemesi saltanatÝnÝ derinden sarstÝ. Sir TarduĢlarÝn reisi baskÝlara 

dayanamayarak, isyan edip Ch‟u-lo‟yu mağlup etti. Ch‟u-lo, d�Ģt�ğ� zor durumdan �inlilerin 

desteğiyle kurtulmaya �alÝĢtÝ. Ancak, onun haksÝz yere �inliler adÝna T‟u-y�-hunlara saldÝrmak 

istemesi �zerine kendine bağlÝ boylar karĢÝ gelince, ka�arak Suei hanedanÝna sÝğÝndÝ (612). 613 

yÝlÝnda �inlilerin hesabÝna Korelileri yendi. Doğu G�kt�rk KağanÝ Shih-pi, daha sonra Ho-sa-na Ch‟u-

lo unvanÝnÝ alan bu beyi, T‟ang hanedanÝndan teslim alarak �ld�rd�. Onunla beraber gelen beylerden 

kardeĢi K�l Tardu ġad ve Ta-nai Tegin de �nemli baĢarÝlar kazandÝlar. T‟ang hanedanÝnÝn kuruluĢuna 

�nemli kakÝda bulundular. 

Tardu‟nun torunu (Tu-lu‟nun oğlu) She-kuei ĢadlÝk r�tbesiyle idare ettiği BatÝ G�kt�rk b�lgesinde 

kağanlÝğÝnÝ ilan etti. Ch‟u-lo, �in‟e sÝğÝnÝnca tek baĢÝna kaldÝ.93 

BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin Yeniden Kuvvetlenmesi ve YÝkÝlÝĢÝ (She-kui ve T‟ung Yabgu) 

Ch‟u-lo Kağan‟Ýn 611 yÝlÝnda �in‟e gidip, Sui Ġmparatoru Yang‟a bağlanmasÝyla, BatÝ 

G�kt�rklerinde hakimiyet yine Tardu‟nun torunlarÝndan She-kui‟e ge�ti. Tardu‟nun torununun torunu 

Na-tou-lu‟nun oğlu olan She-kui,94 kÝsa zamanda dağÝnÝk boylarÝ bir araya toplamÝĢtÝ. Zaten baĢsÝz 

kalan milletin kendisi onu se�ti.95 BaĢkentini Kuca‟nÝn kuzeyindeki San-mi-shan‟da kurdu. Eskiden 

olduğu gibi doğuda Altay dağlarÝ, Doğu G�kt�rkleri ile sÝnÝr olmuĢtu. Tun-huang‟Ýn batÝsÝndaki YeĢim 

TaĢÝ KapÝsÝ ge�idi denilen mevkinin dÝĢÝndaki, yani b�t�n Doğu T�rkistan onun idaresine girdi. BatÝda 

ise Hazar Denizi ulaĢtÝğÝ son nokta olmuĢtu. 

Doğu G�kt�rk Devleti‟ne tamamen d�Ģmanca bir tavÝr aldÝğÝ g�r�len She-kui �ok ge�meden 

�ld�. �l�m�nden sonra yerine ge�en k���k kardeĢi T‟ung Yabgu kağan oldu. Cesur, zeki taktik�i bir 

Ģahsiyete sahipti. �zellikle savaĢta m�kemmel olan T‟ung Yabgu Kağan‟Ýn ilk iĢi kuzey b�lgelerde 

yaĢayan b�t�n T�les boylarÝnÝ kendine bağlamak oldu. Po-ssu‟ya (Ġran) karĢÝ b�y�k bir rakip olarak 

ortaya �ÝkmÝĢtÝ. G�neyde KaĢmir‟e kadar her tarafÝ kendi idaresine aldÝ. BaĢkentini Kuca‟nÝn 

kuzeyindeki San-mi-shan‟dan TaĢkent‟in kuzeyindeki Bin-pÝnar‟a (Ch‟ien-ch‟�an) nakletti. Bundan 

sonra BatÝ T�rkistan‟da meskun b�t�n Soğd devlet�iklerinin hepsini teker teker itaati altÝna aldÝ. Bir 
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ilteber ile onlarÝ y�netirken, tudun ile vergilerini topluyordu. DolayÝsÝyla �in‟e giden vergilerin zenginliği 

artÝk kalmamÝĢtÝ. 620 yÝlÝnda �in‟e balÝk yumurtasÝ sunmak i�in el�i g�nderdi. 

622 yÝlÝnda Doğu G�kt�rkleri Ġl Kağan idaresinde T‟ang Ġmparatorluğu‟nu b�y�k bir baskÝ altÝna 

almÝĢtÝ. AynÝ sÝralarda kÝĢ mevsiminde kuvvetli bir ordu ile T‟ung Yabgu, Ġl Kağan‟a h�cum edecekti. 

�ok korkan Ġl Kağan, el�i g�nderip, onunla barÝĢ yaptÝ. Daha sonra �in‟e el�i g�nderen T‟ung Yabgu 

evlilik yoluyla ittifak yapmak istedi.96 

Ġmparator Kao-tsu, �nce BatÝ G�kt�rklerinin kendilerinden �ok uzak olduğunu, acil bir durumda 

hi�bir faydasÝ olmayacağÝnÝ d�Ģ�nerek, bu ittifakÝ reddedecekti. Vezirlerden Feng Te-i, “Ġl Kağan‟Ý 

yenmek i�in mutlaka uzak ile iĢbirliği gerektiğini sonra �in kuvvetlendiği zaman, onlarÝ kolayca tesiri 

altÝna alabileceğini” s�yleyerek, imparatorunu ikna etmeyi baĢardÝ. Bunun �zerine Tao Li el�i olarak 

Yabgu Kağan‟Ýn yanÝna g�nderildi. Ġl Kağan bu sÝralarda s�rekli �in‟e saldÝrdÝğÝ i�in BatÝ G�kt�rkleri 

yolu tÝkalÝydÝ. Bu sebepten evlilik ger�ekleĢemedi. ArkasÝndan 627 yÝlÝnda erkin Chen-shu-t‟ung, �in 

el�isi Tao Li ile birlikte T‟ung Yabgu‟nun el�isi sÝfatÝyla T‟ang sarayÝna geldi. On bin altÝn kemer, 

altÝndan tel eĢyalar ve bin baĢ atÝ hediye olarak sundu. �lkesi o kadar kuvvetli olmasÝna rağmen 

Karluk boylarÝnÝn �oğu isyan etti.97 �in‟e devamlÝ taarruzlar yapan Ġl Kağan, T‟ung Yabgu‟nun �in ile 

yakÝnlaĢmasÝnÝ istemiyordu. Ona el�i g�ndererek, “T‟ang hanedanÝnÝn kÝzÝyla evlendiği takdirde 

gelinin kendi topraklarÝndan ge�eceğini, o zaman yakalayacağÝnÝ” s�yleyerek tehdit etti. T‟ung Yabgu, 

bundan dolayÝ endiĢelendi ve evlilik iĢi kesin olarak bitti. 

�lkesinde huzursuzluklar gittik�e artan T‟ung Yabgu 630 yÝlÝnda, amcasÝ Bagatur tarafÝndan 

�ld�r�lmek suretiyle ortadan kaldÝrÝldÝ. Kendisini Bagatur Hou-ch‟u-li-pi Kağan ilan etti. T‟ung 

Yabgu‟nun �l�m�ne �ok �z�len �in Ġmparatoru T‟ai-tsung, onun cenaze t�reninde yakÝlmak �zere 

m�cevherli ipek elbiseler yolladÝ. 

Bundan sonra tamamen karÝĢÝklÝklar i�ine s�r�klenen BatÝ G�kt�rk �lkesi kendini toparlayamadÝ. 

Hanedandan olduklarÝ anlaĢÝlan beyler, kendi b�lgelerinde T‟ang hanedanÝna bağlÝ halde varlÝklarÝnÝ 

s�rd�rd�ler. 

T‟ung Yabgu, BatÝ alemiyle de m�nasebetlerini, �st�n bir durumda devam ettirmiĢti. 619 yÝlÝnda 

BatÝ G�kt�rk ordularÝ, onun kumandasÝnda Sasanileri mağlup ederek, Rey ve Ġsfahan Ģehirlerini ele 

ge�irdi.98 Bu arada ġad unvanÝnÝ taĢÝyan oğlunu Bab-as-sulu taraflarÝna g�nderdi.99 623 yÝlÝnda 

Bizans Ġmparatoru Heraklius ile Hazarlar ve BatÝ G�kt�rkleri, Sasani ordularÝnÝ bir ağÝr hezimete daha 

uğrattÝlar. G�kt�rklerin Sasani h�k�mdarÝ H�srev Perviz‟i yenmesi Ġslam d�nyasÝna b�y�k tesir 

yapmÝĢtÝr. Neticede zayÝflayan Sasani Ġmparatorluğu Ġslam kuvvetlerince batÝ tarafÝndan kolayca 

yÝkÝlmÝĢtÝr.100 

�nl� Budist Rahibi Hs�an-tsang 629 sonu, 630 baĢlarÝnda T‟ung Yabgu‟yu ziyaret etmiĢtir. 

Tokmak‟taki otağÝnda rahibi �ok iyi karĢÝlayan T‟ung Yabgu, 626 yÝlÝnda da Hintli rahip tuttuğu 

Prebhakaramitra‟yÝ da kabul etmiĢti. Onun, Hs�an-tsang‟Ý kabul� dolayÝsÝyla, bu rahibin bize G�kt�rk 
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hayatÝ hakkÝnda �ok zengin tasvirlerin g�n�m�ze kalmasÝna sebep olmuĢtur. T‟ung Yabgu, Kuzey 

Afganistan‟daki Kunduz b�lgesini oğlu Tardu ġad vasÝtasÝyla idare ediyordu.101 

Fetret Devri 

630-681 arasÝnda G�kt�rklerin bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kaybediĢleri G�kt�rk�e yazÝlÝ kitabelerin en 

�nl�leri Tonyukuk, K�l Tegin (K�l-tigin) ve Bilge Kağan abidelerinde acÝ bir Ģekilde anlatÝlarak milletin 

ders almasÝ i�in dile getirilmiĢti. Dile getirilirken kullanÝlan c�mlelerde G�kt�rk devletlerinin yÝkÝlÝĢ 

sebepleri �� �nemli noktada toplanmaktadÝr.102 Devletin yÝkÝlmasÝnda birinci derecede sorumlu 

olarak baĢarÝlÝ kağanlardan sonra tahta ge�en diğer kağanlar tutuluyordu. Ġkinci derecede sorumlu 

millet idi. Millet devletine karĢÝ vazifelerini yerine getirmemiĢti. ���nc� derecede tesir eden sebep 

�inlilerin s�rekli �evirdiği entrika ve uyguladÝklarÝ kurnaz siyaset idi. 

KağanlarÝnÝn baĢarÝsÝz idarelerine iĢaret edilirken, I. G�kt�rk Devleti‟nin muhteĢem d�neminden 

bahsedilirken sonra tahta ge�en erkek kardeĢlerin ağabeyleri gibi akÝllÝ olmadÝklarÝ, oğullarÝnÝn 

babalarÝ gibi akÝllÝ olmadÝklarÝ i�in k�t� kağanlarÝn tahta oturduğu vurgulanmÝĢtÝr. �stelik bu sÝrada 

kumandanlarÝnÝn da akÝlsÝz kimseler olduğu bildirilmiĢtir.103 

Milletin devletine karĢÝ vazifelerini yerine getirmediği anlatÝlÝrken, beyleri ve milletin itaatkar değil 

asi olduğu i�in devletin zaafa uğradÝğÝ a�ÝklanmÝĢtÝr.104 

�in entrikalarÝ ve onlarÝn uyguladÝklarÝ kurnaz siyaset gelince onlarÝn etkili s�zlerle ve ipekli 

kumaĢlarla yabancÝ kavimleri kendilerine yakÝnlaĢtÝrdÝğÝ, daha sonra bunlarÝ aldatarak, fesat tohumlarÝ 

sa�tÝğÝ, k���k kardeĢle b�y�k kardeĢi, milletle kağanÝ birbirine d�Ģ�rd�ğ� neticede devletin yÝkÝlÝĢa 

gittiği vurgulanmÝĢtÝ.105 AyrÝca, T�rk milletinin kendi kağanÝnÝ bÝraktÝğÝ ve �in‟e bağlandÝğÝ i�in 

TanrÝ‟nÝn ona �l�m verdiği belirtilmiĢtir.106 

G�kt�rk kitabeleri yukarÝda bahsettiğimiz bu �� ana sebebi a�Ýklarken aslÝnda T�rk milletine 

G�kt�rk tarihinin bu devresini anlatmak suretiyle nasihat etmekte ve gelecekte aynÝ hatalarÝn tekrar 

edilmemesini istemektedirler. Bu devrede T�rk beylerinin T�rk adÝnÝ bÝrakÝp, �in ad ve unvanlarÝnÝ 

alarak onlara boyun eğdiklerini, neticede elli yÝl T‟ang Ġmparatorluğu‟na hizmet ettikleri 

anlatÝlmÝĢtÝr.107 T�rk milletinin a� iken tokluğu, tok iken a�lÝğÝ d�Ģ�nmediği dolayÝsÝyla kağanÝnÝn 

s�zlerini dinlemediği yurdundan ayrÝlÝp, harap ve bitkin d�Ģt�ğ�, kutlu yurt �t�ken‟i terk edip su gibi 

kanÝnÝn aktÝğÝ kemiklerinin dağlar gibi yÝğÝldÝğÝ, devletine karĢÝ hata yaptÝğÝ a�ÝklandÝ.108 �in milletinin 

iyi bilge kiĢiyi y�r�tmediği, onun tatlÝ s�z�ne kapÝlan �ok sayÝda T�rk insanÝnÝn �ld�ğ�, hilekar ve 

kurnaz olduğu i�in k���k kardeĢle b�y�k kardeĢi birbirine d�Ģ�r�p beylerle millet arasÝna nifak sokup 

T�rk Devleti‟nin yÝkÝlmasÝna sebep olduğu, �stelik T�rk milleti ona bu kadar �ok hizmet ettiği halde her 

zaman onu �ld�r�p yok etmek maksadÝnÝ taĢÝdÝğÝ anlatÝlmÝĢtÝr.109 

Doğu G�kt�rk Devleti YÝkÝldÝktan Sonra Milletin Ġ�indeBulunduğu Durum 
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627‟li yÝllarda Doğu G�kt�rk �lkesinde yaz mevsiminde kar yağmasÝ neticesinde b�y�k bir kÝtlÝk 

yaĢanmÝĢtÝ. Bu yÝlda T�les boylarÝ diye genel ad verilen devlete bağlÝ b�t�n diğer T�rk boylarÝ110 

isyana kalkÝĢmÝĢlardÝ. DolayÝsÝyla tam bir karÝĢÝklÝk i�ine s�r�klenen Doğu G�kt�rk Devleti‟nde halk 

periĢan vaziyette idi. Zaten daha �nce Soğd asÝllÝ vezirlerin kanunlarÝ değiĢtirmeye �alÝĢmalarÝ 

y�z�nden milletin kağanlÝğa yani devlete olan g�veni sarsÝlmÝĢtÝ. Devletin doğusunda yaĢayan Moğol 

asÝllÝ kavimler, T‟u-li‟nin vergileri artÝrmasÝ y�z�nden isyan etmiĢler, bu hareketlerinde de baĢarÝlÝ 

olunca �in‟e bağlanmÝĢlardÝ. BatÝ G�kt�rk �lkesinde kalan T�les boylarÝ T‟ung Yabgu idaresinde 

idiler. Fakat, onun �l�m� ile devletin karÝĢÝklÝğa s�r�klenmesi batÝdaki boylarÝ da rahatsÝz etmiĢ idi. 

630 yÝlÝnÝn baharÝnda Ġl Kağan, T‟ang hanedanÝna esir d�Ģ�nce sonuna kadar ona bağlÝ kalan 

halkÝ baĢsÝz kalmÝĢtÝ. YukarÝda bahsettiğimiz kÝtlÝk esnasÝnda Ġl Kağan kendine bağlÝ halk ile �in‟in 

kuzeyindeki T‟ie-shan‟a (Demir DağÝ) ava �ÝkmÝĢ bu sÝrada yukarÝda bahsettiğimiz gibi �inlilerin 

tuzağÝna d�Ģm�Ģt�. 

BaĢsÝz kalan halk Ġl Kağan‟Ýn yakalanmasÝndan sonra �� k�tleye ayrÝldÝ. Birinci k�tle son iki-�� 

yÝldan beri �t�ken b�lgesini ellerinde tutan Sir TarduĢlara giderek onlarÝn himayesine girdi. Sir 

TarduĢlarÝn reisi Ġ-nan 627 yÝlÝnda �in ile temasa ge�miĢ, ona g�nderilen sancak ve davul ile 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etmiĢti. Ġl Kağan‟Ýn �in‟e esir d�Ģ�p, baĢÝboĢ kalan G�kt�rk halkÝnÝn bir kÝsmÝnÝn 

kendilerine katÝlmasÝyla Sir TarduĢlarÝn g�c� ve n�fuzu arttÝ.111 

Ġkinci kÝsÝm G�kt�rk ahalisi, BatÝ �lkeleri adÝ verilen T�rkistan Ģehirlerine doğru gitti. BatÝ �lkeleri 

tabiriyle �in kaynaklarÝ Tun-huang‟Ýn batÝsÝndan baĢlayarak BatÝ T�rkistan ve Kuzeydoğu Ġran‟a kadar 

uzanan Ģehir devlet�iklerini kasdetmektedir. Bu k���k Ģehir devlet�ikleri bazen kendi baĢlarÝna 

bağÝmsÝz h�k�m s�rerlerdi. Ancak, �oğu zaman Orta Asya‟da h�k�m s�ren b�t�n b�y�k devletlerin 

vassalÝ olurlardÝ. I. G�kt�rk Devleti kurulduktan sonra devletin batÝ kanadÝnÝ y�netmeye baĢlayan 

Ġstemi Yabgu, bunlarÝn hepsini kendine bağlamÝĢtÝ. 576‟dan sonra onun �l�m� �zerine yerine ge�en 

oğlu Tardu, 582 yÝlÝndan sonra BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etti. Tardu, T�rkistan 

Ģehirlerine bir tegin g�ndererek onlarÝ idare ederken, bir yandan da G�kt�rk halkÝnÝ Ģehirlere 

yerleĢtiriyordu. BaĢÝboĢ kalan boylarÝn bir kÝsmÝnÝn gelip, bu Ģehirlere yerleĢmesiyle de T�rkleĢmeleri 

arttÝ. Ancak, bu anda Doğu G�kt�rk Devleti‟nden kopup gelenlerin, TanrÝ dağlarÝnÝn g�ney 

eteklerindeki Ģehir silsilesi, Hami‟den KaĢgar‟a Kuca, Aksu, KaraĢar ve benzerilerine yerleĢmeleri s�z 

konusudur. BatÝ G�kt�rk beyleridiğer b�lgelerde faaliyette bulunduklarÝ i�in bahsettiğimiz b�lge daha 

bağÝmsÝz idi. 

���nc� k�lte aĢağÝda da a�ÝklanacağÝ gibi �in‟e gitti. Gidenlerin sayÝsÝ y�z bin miktarÝnda idi. 

�in‟in kuzeyindeki yÝğÝlma T‟ang HanedanÝ Ġmparatoru T‟ai-tsung baĢta olmak �zere b�t�n �inli devlet 

adamlarÝnÝ endiĢeye sevk etti.112 

�in‟e gelip bağlanan G�kt�rk halkÝnÝn yerleĢtirilmesi konusunda �in sarayÝnda uzun tartÝĢmalar 

yapÝldÝ. 

Esir G�kt�rklerin SarÝ IrmağÝn G�neyinde YerleĢtirilmeleri 
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�in sarayÝnda Ġmparator T‟ai-tsung nezaretinde yapÝlan uzun m�zakereler neticesinde Wen 

Yen-po‟nun teklifi uygun bulunmuĢtu. Onun hazÝrladÝğÝ plana g�re sayÝlarÝ y�z bin olduğu bildirilen 

teslim olmuĢ G�kt�rk k�ltesi �in‟de yerleĢtirilmeye baĢlandÝ. 

Shou-fang topraklarÝ bu iĢ i�in se�ildi. Doğu sÝnÝrÝ You-chou113 oldu. BatÝdaki son noktalarÝ ise 

Ling-chou114 idi. T‟u-li Kağan‟Ýn Doğu G�kt�rk Devleti yÝkÝlmadan �nce idare ettiği topraklar, 

Shun,115 You,116 Hua117 ve Ch‟ang118 gibi d�rt askeri garnizonluğa b�l�nd�. Bu yeni 

garnizonlarda askeri valilikler kuruldu. 

Ġl Kağan‟Ýn idare ettiği topraklar �nce ikiye ayrÝldÝ. Bu topraklar �in Seddi‟nin kuzeyi ile Gobi ��l� 

arasÝndaki geniĢ sahayÝ kaplamakta idi. Doğudakine Ting-hsiang askeri valiliği, batÝdakine ise Y�n-

chung askeri valiliği adÝ verildi. Her iki garnizonluk kendi i�inde �� b�lgeye b�l�nd�. DolayÝsÝyla altÝ 

askeri garnizonluk daha ortaya �ÝkmÝĢ oluyordu. Bu arada baĢkent Ch‟ang-an‟a gelen G�kt�rk kabile 

reislerinin hepsine Chung-lang (d�rd�nc� derece ikinci sÝnÝf) generalliği ve benzeri unvanlar sunularak 

taltif edildiler. Ġmparator sarayda kendilerine g�revler verdi. �in baĢkentine bu sÝralarda �ok sayÝda 

T�rk ailesi gitmiĢ ve orada ikamet eden T�rklerin sayÝsÝ on bini bulmuĢtu. Fakat, s�z konusu ailelerin 

T‟ang baĢkentine gidiĢ sebepleri T�rk kabile reislerinin �in sarayÝnda vazife almalarÝ idi. Aileleri 

onlarÝn peĢlerinden gidip, Ch‟ang-an‟da119 yaĢamaya baĢlamÝĢlardÝ. 

639 yÝlÝnÝn baharÝnda G�kt�rklerden �in‟e sÝğÝnan T�rk beylerinden birinin isyana kalkÝĢtÝğÝ 

g�r�lmektedir. T‟u-li Kağan‟Ýn kardeĢi Chie-shih-shuai 629 yÝlÝnda ağabeyi ile �in‟e gelmiĢti. Diğer 

G�kt�rk ileri gelenlerine �in unvanlarÝ dağÝtÝlÝrken Chie-shih-shuai‟a da chung-lang generalliği r�tbesi 

verildi. Daha sonra saray muhafÝzlarÝ generalliğine y�kseltildi. �apkÝn bir karaktere sahip olduğu ve bu 

y�zden ağabeyi tarafÝndan azarlandÝğÝ �in kaynaklarÝ tarafÝndan bildirilmektedir.120 

T‟u-li Kağan‟a kardeĢi Chie-shih-shuai‟Ýn arasÝ bu sebeple a�ÝlmÝĢ olmalÝdÝr. ��nk�, Chie-shih-

shuai da daha sonra T‟u-li‟yi hainlikle su�lamÝĢtÝr. Hatta, daha da ileri giderek onu Ġmparator T‟ai-

tsung‟a Ģikayet etmiĢtir. T‟u-li ger�ekten Doğu G�kt�rk Devleti‟nin �in‟e karĢÝ en kuvvetli olduğu 

d�nemde ağabeyi Ġl Kağan‟a rağmen �inli veliahd Li Shih-min (sonradan imparator T‟ai-tsung) ile 

anlaĢarak devletine ihanet etmiĢti. Nihayet hen�z G�kt�rk Devleti yÝkÝlmadan bir hainlik daha yapmÝĢ, 

gidip T‟ang hanedanÝna teslim olmuĢtu. Chie Shih-shuai ağabeyinin bu ihanetini g�rmemiĢ idi. 

Ġmparator T‟ai-tsung Chie-shih-shuai‟Ýn121 ithamlarÝnÝ dikkate almadÝğÝ gibi aksine onu k���msedi. 

Kendi soyundan gelenlere gizli irtibat kuran Chie-shih-shuai kÝrktan fazla G�kt�rk kabile Ģefiyle 

gizli anlaĢma sağlamayÝ baĢarmÝĢtÝ. Yeğeni Ho-lo-hu‟yu da kendi tarafÝna �ekti. Ho-lo-hu, T‟u-li 

Kağan‟Ýn oğlu idi ve o da �inliler tarafÝndan makam ve unvanlarla taltif edilmiĢti. Chie-shih-shuai‟Ýn 

gizli ittifak kurduğu kiĢilerin daha �nce 630 yÝlÝnda �in sarayÝna gelip unvan ve makamlar alan 

G�kt�rk kabile reisleri veya onlarÝn yakÝnlarÝ olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. YapÝlan plana g�re olay Ģ�yle 

geliĢecekti. Chin Prensi Li Chih, geceleri �ÝkÝp dolaĢÝrken aniden ileri atÝlÝp onu yakalayacaklardÝ. 

Chiou-ch‟eng-kung sarayÝndan sabaha karĢÝ �Ýkacak, o esnada saray kapÝsÝ a�Ýk olacak ve kapÝ 

n�bet�ileri �ekileceklerdi. Chie-shih-shuai ve arkadaĢlarÝ bundan faydalanarak saraya girecekler, 
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Ġmparator T‟ai-tsung‟un bulunduğu yere gidip, onu esir edeceklerdi. Eğer baĢarÝlÝ olurlarsa Ho-lo-hu 

lider (kağan) se�ilecekti. 

O gece Chie-shih-shuai‟Ýn arkadaĢlarÝ sarayÝn civarÝnda gizlenip beklemeye baĢladÝlar. Fakat, 

bu sÝrada b�y�k bir fÝrtÝna patlak verdi. Prens Li Chih saraydan �ÝkmadÝ. Chie-shih-shuai planlarÝnÝn 

anlaĢÝlacağÝnÝ zannederek, saraya h�cum edip T‟ai-tsung‟u ka�Ýrmak kararÝnÝ verdi. Saray 

muhafÝzlarÝyla �arpÝĢa �arpÝĢa d�rt savunma hattÝnÝ yardÝlar. Orta askeri barakalara dahi ulaĢÝp 

saldÝrdÝlar. MuhafÝzlar tam dağÝlmÝĢ iken her yerde h�cum eden (Ch‟e-tsung) general unvanlÝ Sun Wu-

k‟ai saraya yardÝma geldi. Chie-shih-shuai ve arkadaĢlarÝ neticede sarayÝn ahÝrÝndan at �alÝp ka�maya 

baĢladÝlar. Wei IrmağÝnÝ ge�ip, eski topraklarÝna ulaĢmak istiyorlardÝ. SÝnÝrdaki devriyeler tarafÝndan 

�ld�r�ld�ler. Sadece Ho-lo-hu idam edilmedi. Affedilip �in‟in i�lerindeki Ling-wai‟a s�r�ld�.122 

Bu ayaklanma hareketi kÝsa s�rede bastÝrÝlmÝĢ olmasÝna rağmen T‟ang hanedanÝnÝn baĢta 

Ġmparator T‟ai-tsung olmak �zere b�t�n idarecilerini korkuttu. B�t�n vezirler imparatora G�kt�rklerin 

�in‟de ikametlerinin kendi �lke �ÝkarlarÝ a�ÝsÝndan m�mk�n olmadÝğÝnÝ belirttiler. Dokuz yÝldan beri 

kuzey �in ve baĢkent Ch‟ang-an‟da ikamet eden G�kt�rklerin her an T‟ang Ġmparatorluğu i�in tehlike 

teĢkil ettiği hissediliyordu. ArkasÝndan hemen G�kt�rklerin �in‟den �ÝkarÝlmasÝ i�in hazÝrlÝklara 

baĢlandÝ. 

Bunun i�in de G�kt�rk hanedanÝndan gelen A-shih-na Ssu-mo‟yu kağan tayin ettiler. 

ArkasÝndan b�y�k bir ordu ile kuzeye g�nderdiler. Ancak, Sir TarduĢlarÝn h�k�mdarÝ Ġ-nan, Ssu-mo 

Kağan ile yÝllarca savaĢarak onlarÝ �lkesine sokmadÝ. �stelik �inlilerin b�t�n desteği boĢa gitmiĢti. 

Neticede Ssu-mo ve ahalisi geri d�nerek Kuzey �in‟de Sheng ile Hsia eyaletine yerleĢtirildiler.123 

600‟l� yÝllardan itibaren T�les boylarÝnÝn en kuvvetlisi olarak g�r�nen Sir TarduĢlarÝ628 yÝlÝndan 

sonra bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ ilan etmiĢlerdi. Doğu G�kt�rk Devleti630‟da yÝkÝlÝnca, �t�ken b�lgesinde en 

�nemli g�� olarak kaldÝlar. �in‟e giden G�kt�rklerin 639‟dan sonra geri g�nderilmek istenmesi �zerine 

�Ýkan savaĢlarda baĢarÝyla kendi �lkesini korudular. Ancak, kağanlarÝ Bilge Ġ-nan‟Ýn �l�m� �zerine 

(645) oğullarÝ anlaĢmazlÝğa d�Ģ�nce Sir TarduĢ g�c� 646-647 yÝllarÝndan dağÝldÝ.124 

Ch‟e-pi Kağan ve BağÝmsÝzlÝk TeĢebb�s� 

G�kt�rk hanedanÝna gelen bir baĢka bey, 638 yÝlÝndan beri Altay DağlarÝ havalisinde h�k�m 

s�r�yordu. AslÝnda Doğu G�kt�rk Devleti‟nin 630‟da yÝkÝlmasÝ �zerine bazÝ devlet adamlarÝ ona 

kendini kağan ilan etmesi i�in telkinde bulundu ise de buna cesaret edememiĢti. Daha sonra ise 

onlardan ka�arak Altay DağlarÝna geldi; takip eden 2-3 bin kiĢilik Sir TarduĢ S�vari birliği onu 

yakalayamadÝ. Beraberindekilerle �� tarafÝ sarp kayalarla �evrili olan ve sadece bir tarafÝndan araba 

ve s�varilerin ge�ebileceği, toprağÝ d�z ve geniĢ bir yere sÝğÝndÝ. BurasÝ onun eski yurdu idi. Askeri 

g�c�n�n sayÝsÝ otuz bine �ÝkÝnca kendini kağan ilan etti. BatÝsÝndaki 

 Karluklar ile Yenisey‟deki KÝrgÝzlar ona bağlanÝnca epey kuvvetlendi. �inlilerin dikkatini �ekince 

iyi iliĢkiler kurmak istedi. Ne var ki, �inliler onun kendisine vassal olmasÝnÝ istiyorlardÝ. �zerine 
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g�nderilen ilk kuvvetleri yendi ise de Karluk, Uygur ve Bugu gibi boylarÝn �in tarafÝnÝ tutmasÝ �zerine 

mağlup olup yakalanarak, T‟ang hanedanÝnÝn baĢkenti Ch‟ang-an‟a getirildi.125 

646 yÝlÝnda Sir TarduĢlarÝn, 650 yÝlÝnda Ch‟e-pi Kağan‟Ýn g��lerinin ortadan kalkmasÝ �zerine 

Doğu G�kt�rk �lkesinde b�y�k bir siyasi boĢluk ortaya �ÝkmÝĢtÝ. Bu boĢluktan faydalanan, Bugu 

(Bugut), T‟ung-lo (Tongra), Tu-po, BayÝrku, To-lan-ko, Hu-hsie, Ediz (A-tie), Ch‟i-pi, BasmÝl KurÝkan, 

KÝrgÝz, Hun, Karluk, Uygur gibi k���k T�rk boylarÝ, 647 yÝlÝndan itibaren �in‟e el�iler g�ndererek siyasi 

m�nasebet kurdular. �in‟deki T‟ang hanedanÝnÝn imparatoru Kao-tsung, bunu memnuniyetle karĢÝladÝ. 

Boy reislerinin hepsine muhtelif �in unvanlarÝ verilirken, boylarÝn bulunduklarÝ topraklara ise �ince 

askeri valilik adlarÝ konuldu.126 Bundan sonra �in‟in kuzeyindeki G�kt�rk bakiyeleri de b�y�k genel 

askeri valiliklere ayrÝldÝ. B�ylece Doğu G�kt�rk �lkesi tam anlamÝyla �inlilerin kontrol� altÝna giriyordu. 

Bu arada �in‟e daha �nce sÝğÝnmÝĢ olan G�kt�rk beylerinden bazÝlarÝ �in Devleti‟nde y�kselmiĢ, 

�nemli mevkilere gelmiĢlerdi. BunlarÝn �oğu general olarak orduda hizmet ediyordu. 

BatÝ G�kt�rkleri T‟ung Yabgu‟nun amcasÝ tarafÝndan �ld�r�lmesinden sonra karÝĢÝklÝğa d�Ģt�. 

Onun amcasÝ Bagatur‟u kimse kağan olarak tanÝmadÝ. Neticede T‟ung Yabgu‟nun oğlu Hsi-li tahta 

ge�ti. Ama karÝĢÝklÝklar durmayÝnca �ok uzaktaki T‟ang hanedanÝndan yardÝm istediler. T�les boylarÝ 

dahi baĢkaldÝrmÝĢlardÝ. Bagatur yenilerek Altay DağlarÝna ka�tÝ. Yeni Kağan, Sir TarduĢlara mağlup 

olduğu gibi diğer T�les boylarÝnÝ da itaat ettiremedi. Daha sonra �lkesi i�inde bir s�r� muhalif �ÝkÝnca, 

Mavera�nnehir‟e ka�Ýp sÝğÝndÝ. Bu arada BatÝ G�kt�rk hanedanÝndan gelen Ni-shu Baga ġad‟Ýn oğlu 

IĢbara �lkesini on boya b�ld�. Her boyu idare eden reise birer ok verildi. BeĢ Tuo-lu ve BeĢ Nu-shih-pi 

boylarÝ halinde organize edildi. Tuo-lular, Tokmak‟Ýn doğusunda oturuyorlardÝ ve beĢ �orluk halinde 

kurulmuĢlardÝ. BatÝsÝnda oturan Nu-shih-piler ise beĢ b�y�k erkinlik halinde teĢekk�l ettiler. B�ylece 

ortaya �Ýkan yeni boylarÝn hepsine On Ok denmeye baĢladÝ.127 Fakat bir t�rl� huzur gelmiyordu. 

638‟de Ġli ÝrmağÝ sÝnÝr olmak �zere ikiye ayrÝlan BatÝ G�kt�rk �lkesinde birlik yine sağlanmadÝ. �inliler 

de izledikleri entrika politikalarÝ sayesinde s�rekli karÝĢÝklÝk �ÝkarÝyorlardÝ. 648 yÝlÝnda Talas ÝrmağÝ 

civarÝnda isyan edip b�t�n siyasi askeri g�c� ele ge�irdi. 

YaklaĢÝk on yÝl BatÝ G�kt�rk �lkesinde bağÝmsÝzlÝğÝnÝ s�rd�rd�. Kendisine karĢÝ yapÝlan bir�ok 

isyan hareketini bastÝrÝnca, �inliler bizzat ordu g�nderdi. Bu ordunun �oğunluğu diğer T�rk asÝllÝ 

boylardan oluĢuyordu. S�rekli gerilla savaĢÝ yaparak yorulan ve nihayet yakalanan A-shih-na Ho-lu 

�in‟e g�t�r�ld� ve 659 yÝlÝnda eceliyle �ld�.128 

Bundan sonra BatÝ G�kt�rk �lkesi de Doğu G�kt�rk �lkesi gibi �inliler tarafÝndan idari b�l�mlere 

ayrÝldÝ. Bundan sonra iĢ baĢÝna ge�en G�kt�rk hanedanÝndan beyler �in‟in tayinli memuru 

konumunda idiler.129 

Doğudaki BağÝmsÝzlÝk SavaĢÝ 

�inlilerin G�kt�rk �lkesini k���k par�alara b�l�p ayÝrmalarÝ uzun bir s�re onlarÝn bir araya gelip 

bağÝmsÝzlÝklarÝ i�in isyan etmelerini engelledi. BozkÝr T�rk toplumunun yapÝsÝna uymayan bu durum 

679 yÝlÝnda ilk isyanla sona erdi. �inlilerin esir G�kt�rkleri y�netmek i�in kurduklarÝ askeri valiliği 
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idarecilerinden A-shih-te Wen-fu ve A-shih-te Feng-chih adlÝ iki lider G�kt�rk hanedan ailesine 

mensup A-shih-na Ni-shu-fu‟yu kağan olmasÝ i�in ikna ettiler ardÝndan bağÝmsÝzlÝk savaĢÝ baĢladÝ. Bu 

askeri valiliğe dahil 24 eyaletin reislerinin hemen hepsi onlara katÝlmÝĢtÝ. Hi� beklemediği bu olay 

karĢÝsÝnda T‟ang hanedanÝnÝn imparatoru Kao-tsung, derhal b�y�k bir ordu hazÝrlayÝp, G�kt�rk 

isyanÝnÝ hemen bastÝrmak istiyordu. Ancak kuzeyin soğuk iklimine alÝĢÝk olmayan �in askerlerinin 

derileri �atlÝyordu. 

G�kt�rkler ani bir saldÝrÝ ile bu orduyu darmadağÝn ettiler ve karĢÝ atağa ge�tiler. Bunun �zerine 

P‟ei Hsing-chien, �� y�z bin kiĢilik ordu ile �ÝktÝğÝ seferde A-shih-te Feng-chih‟yÝ yenerek yakaladÝ. A-

shih-na Ni-shu-fu-da kendi maiyetindekiler tarafÝndan �ld�r�l�nce birinci isyan baĢarÝsÝzlÝkla 

sonu�landÝ. Ancak, kurtulabilen G�kt�rkler Altay DağlarÝnÝn doğusundaki Kurt DağÝ‟na (Lang-shan) 

sÝğÝnmayÝ baĢardÝlar.130 

681 yÝlÝnda A-shih-te Wen-fu yeni bir kağan arayÝĢÝna giriĢti. �ok ge�meden hanedan ailesinden 

gelen A-shih-na Fu-nien kağan se�ildi. Ayaklanma baĢladÝktan sonra �zerlerine gelen �in ordularÝ 

ardÝ ardÝna yenildi. Fakat, ağÝr bir kÝtlÝk �ÝkmasÝ zor g�nler ge�irmelerine sebep oldu. Buna rağmen 

diğer G�kt�rk boylarÝ onlarÝn bağÝmsÝzlÝk hareketini duymuĢ ve onlara katÝlmaya baĢlamÝĢlardÝ. �in 

ordularÝ yine de bozguna uğratÝlÝyordu. B�ylesine avantajlÝ bir durumdaki iki G�kt�rk liderinin arasÝ, 

�inli Kumandan P‟ei Hsing-chien‟in kurnazca planlarÝ sayesinde a�ÝldÝ. �Ýkan karÝĢÝklÝklardan yeteri 

kadar faydalanamayan adÝ ge�en �inli kumandan teslim olduklarÝ takdirde �ld�r�lmeyecekleri vaadini 

vererek, 54 G�kt�rk beyinin teslim olmasÝnÝ sağladÝ. Neticede kendileri gelen G�kt�rk beylerinin hepsi 

�in baĢkenti Ch‟ang-an‟daki doğu pazarda idam edildiler. B�ylece ikinci bağÝmsÝzlÝk teĢebb�s� de 

baĢarÝsÝzlÝkla sonu�landÝ (681).131 

II. G�kt�rk Devleti 

Kutluğ Kağan kaynaklarÝn a�Ýk�a belirttiği �zere Doğu G�kt�rk KağanÝ Ġl‟in soyundan geliyordu. 

Kendinden �nceki bağÝmsÝzlÝk karakterlerinin kanlÝ savaĢlara rağmen baĢarÝsÝz olmasÝ Kutluğ‟u 

yÝldÝrmadÝ. AyrÝca daha planlÝ davranarak �in sÝnÝrlarÝndan uzağa ka�tÝ (�ogay KuzÝ). ArkasÝndan 

Karakum Kalesi‟ne ge�erek Dokuz OğuzlarÝn s�r�lerini yağmaladÝ. Biraz askeri g�� kazanÝnca II. 

G�kt�rk Devleti‟nin bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etti. KardeĢlerinden Beg-�or‟u ġad, Tuo-hsi-fu‟yu da yabgu 

tayin ederek, devletini teĢkilatlandÝrdÝ. �in‟de hapiste bulunduğu yerden ka�arak G�kt�rk Devleti‟ne 

sÝğÝnan Tonyukuk‟un Kutluğ tarafÝndan Apa Tarkan tayin edilmesiyle esas kuvvetini aldÝ. Tonyukuk 

yaptÝğÝ planlar ve uyguladÝğÝ stratejiler sayesinde devlet sağlam temellere oturtuldu.132 

G�kt�rk Devleti‟nin kurumlaĢmaya �alÝĢtÝğÝ sÝrada Dokuz Oğuzlardan bir ka�ak gelmiĢ ve 

tehlikeyi bildirmiĢti. Buna g�re kendilerine yeni bir kağan se�en Dokuz Oğuzlar, doğudaki KÝtanlara ve 

g�neydeki �in‟e el�i g�ndererek, G�kt�rklerin g�nden g�ne hÝzla kuvvetlendiklerini bildirdi; bunu 

�nlemek i�in hemen birleĢip onlara saldÝrmalÝlardÝ. Bu haberi duyan Tonyukuk, �inlilerin, KÝtanlarÝn ve 

Dokuz OğuzlarÝn ittifak yapmalarÝ halinde d�Ģecekleri zor durumu iyi kavradÝ. Rakipleri birleĢmeden 

harekete ge�ti. Ġki bin kiĢilik ordusuyla altÝ bin kiĢilik Dokuz OğuzlarÝ mağlup etmeyi baĢardÝ. B�ylece 
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yeni kurulan G�kt�rk Devleti Tonyukuk‟un yerinde hareketi sayesinde yok olmaktan kurtuluyordu.133 

Neticede Orhun-Selenga havalisinde T�rk birliği sağlandÝ. Bundan sonra �in‟e karĢÝ h�cumlara 

ge�ildi. Lan eyaletinin ele ge�irip vali Wang Te-mao‟nun �ld�r�lmesi, onlarÝn T‟ang hanedanÝna karĢÝ 

kazandÝklarÝ ilk zaferdi. Daha sonra bunlarÝn ardÝ arkasÝ kesilmedi. SavaĢ meydanlarÝnda 

tutunamayan �inli generaller, hilelerle G�kt�rkleri durdurmaya �alÝĢÝyorlardÝ. Esir G�kt�rklerin 

yaĢadÝğÝ Kuei eyaletine, akÝnlar d�zenledi. Yine vali ve kumandanlar yakalandÝ. 683 yÝlÝna 

gelindiğinde �in SarayÝ‟nda Feng ve Hsia gibi eyaletlerin G�kt�rklere kendiliğinden bÝrakÝlmasÝ 

tartÝĢÝlÝyordu. 684 yÝlÝnda Shuo eyaletine bizzat Kutluğ‟un kumanda ettiği ordular girerken, 685‟de Tai 

eyaleti baskÝna uğradÝ. 686 yÝlÝnda da aynÝ hÝzla devam etti.134 

687 yÝlÝndan itibaren karĢÝ tedbirleri baĢarÝlÝ olan �inliler ufak �apta G�kt�rk kuvvetlerini mağlup 

etmeyi baĢardÝlar. Fakat, 689‟da Hsie Huai-i adlÝ bir Budist rahibin kumandasÝnda b�y�k bir ordu daha 

hazÝrladÝlarsa da herhangi bir zafer kazanamadÝlar.135 

Kutluğ, �inlilerle on yedi kez, KÝtanlarla yedi kez savaĢmÝĢtÝ. 691 yÝlÝnda hastalanan Kağan, 

iyileĢmedi ve aynÝ yÝlÝn sonlarÝna doğru �ld�.136 

Kutluğ‟un �l�m� 

AynÝ yÝl Tonyukuk, T�rgiĢlerle savaĢtÝ. Bundan iki yÝl sonra hastalanan Kutluğ �ld�.137 

�inlilerle on yedi kez, KÝtanlarla yedi kez, Oğuzlarla beĢ kez savaĢmÝĢtÝ.138 

Elli yÝllÝk esaret devresinden sonra Kutluğ liderliğinde bağÝmsÝzlÝklarÝna kavuĢan G�kt�rklerin 

ikinci devletlerinin kuruluĢ m�cadelesi �� aĢamada geliĢmiĢti. Gobi ��l�n�n g�neyinde �in‟e yakÝn 

b�lgede 679 yÝlÝnda baĢlayan ilk ayaklanma kÝsa zamanda �ok geniĢ bir alana yayÝlmÝĢ değiĢik 

mevkilerde bulunan T�rk beyleri derhal buna iltihak etmiĢlerdi. Ancak, �zerlerine g�nderilen �in 

ordusunu mağlup edemeyen G�kt�rk liderlerinden A-shih-na Ni-shu-fu �ld�r�lm�Ģt�. A-shih-te feng-

chih ise esir d�Ģm�Ģt�. HayatÝnÝ kurtamayÝ baĢaran Wen-fu, G�kt�rk hanedan ailesinden yeni birini, 

A-shih-na Fu-nien‟i reis se�ti. Onlar da uzun s�ren m�cadelelerinden zaferle �ÝkamadÝlar. Fakat 

onlarÝn mağlup olup �in‟e g�t�r�ld�kleri esnada kendini kurtarÝp �oğay-kuzÝ dağÝna sÝğÝnan Kutluğ, 

etrafÝndakilerin sayÝsÝnÝ artÝrarak, Dokuz OğuzlarÝn hayvanlarÝnÝ yağmalayÝp ihtiyacÝ olan yiyecek ve 

benzeri malzemeleri temin etti. Bundan sonra kağanlÝğÝnÝ ilan edip II. G�kt�rk Devleti‟ni resmen 

kurdu. ArtÝk, sÝra �in‟e ağÝr darbeler vurmaya gelmiĢti. 691 yÝlÝnÝn sonundan �l�m�ne kadar b�t�n 

kuzey �in‟i baĢtan baĢa akÝnlarÝyla istila etti. Tonyukuk zamanÝnda harekete ge�erek Dokuz 

OğuzlarÝn, �in ve KÝtanlara yaptÝğÝ gizli ittifakÝ ��kertmesiyle b�y�k bir tehlikeden kurtuldu. ArdÝndan 

�t�ken b�lgesi ve civarÝndaki ve de Altay dağlarÝna uzanan sahadaki b�t�n diğer T�rk boylarÝnÝ 

kendine bağladÝ. 689‟da Tonyukuk, daha o zamanlar batÝdaki T�rgiĢler �zerine dahi sefer tertiplemiĢti. 

682‟de tam bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazandÝktan sonra Kutluğ ve Tonyukuk liderliğinde II. G�kt�rk Devleti 

ge�en on yÝllÝk s�re �t�ken b�lgesini merkez yaparak etrafÝndaki diğer T�rk boylarÝnÝ kendine 

bağladÝ. Her fÝrsatta �in‟deki T‟ang Ġmparatorluğu‟na ardÝ ardÝna darbeler indirerek, esaret altÝndaki 
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T�rkleri kurtarmaya �alÝĢtÝ. �in‟in kuzeyi doğudan batÝya tamamen G�kt�rk akÝnlarÝna maruz kalmÝĢtÝ. 

Neticede Kutluğ‟un kurduğu ve tahtta kaldÝğÝ on yÝllÝk s�rede G�kt�rk Devleti her a�Ýdan hÝzla geliĢti. 

Kapgan ve Devletin GeniĢlemesi 

692 yÝlÝnda ağabeyi Kutluğ‟un �l�m� �zerine II. G�kt�rk Devleti tahtÝna oturan Kapgan, 

devraldÝğÝ hÝzla b�y�mekte olan devleti, ağabeyinin bÝraktÝğÝ yerden baĢlayarak her y�nden 

geliĢtirmeye devam etmiĢtir. Ġki y�z yÝllÝk bağÝmsÝz G�kt�rk tarihinde 24 yÝl gibi uzun s�reli bir d�nem 

kağanlÝk yapan Kapgan‟Ýn faaliyetleri 

 Orhun YazÝtlarÝnda teferruatlÝ bir Ģekilde anlatÝlmÝĢtÝr. Neticede kaynaklarca Kapgan en �ok 

zafer kazanan, �in‟i en fazla korkutan, o devirde yaĢayan T�rk topluluklarÝnÝn hemen hepsini idaresi 

altÝna alan, devletini �ağÝnÝn en kuvvetlisi yapan kağan olarak tanÝnmÝĢtÝr. Tonyukuk YazÝtÝ‟nda B�g� 

olarak da zikredilen Kapgan‟Ýn adÝ fatih anlamÝna gelmektedir. 

693 yÝlÝnda Ling eyaletine saldÝrÝp yağmalar yapan Kapgan, kendisine karĢÝ koymaya �alÝĢan 

�inli General Li To-tsu‟yu yenmiĢti. Buna karĢÝ �in‟deki T‟ang hanedanÝnÝn imparatori�esi Wu, 18 

generallik b�y�k bir ordu hazÝrlamÝĢtÝ. Ancak, s�z konusu ordu G�kt�rklerle �arpÝĢmaya cesaret 

edemeden geri d�nd�. Bunu takip eden yÝllarda KÝtanlarÝn, T‟ang Ġmparatorluğu topraklarÝnÝ istila 

etmeleri �zerine, yardÝm teklifinde bulunan Kapgan, KÝtanlarÝ yeneceğini karĢÝlÝğÝnda bazÝ taleplerinin 

olduğunu bildirdi. Onun talepleri 630-681 yÝllarÝ arasÝnda esir d�Ģerek �in‟e zorla g�t�r�lm�Ģ T�rk 

ailelerin geri g�nderilmesi idi. T‟ang SarayÝ derhal bu teklifi kabul etti. 

Bu arada Kapgan, �in‟le anlaĢÝp �st�ne y�r�mekte olan KÝrgÝzlarÝn �zerine y�r�d�. Tonyukuk 

da sefere katÝlmÝĢtÝ. Yenisey kaynaklarÝnda AnÝ IrmağÝ �zerinde KÝrgÝzlarÝ mağlup ettiler. Akabinde On 

Oklara (T�rgiĢlere) saldÝrÝlacaktÝ. ��nk�, onlar da KÝrgÝz, �in gibi kavimlerle ittifaka girip G�kt�rklere 

h�cum edeceklerdi. Kapgan‟Ýn hatununun �l�m� �zerine Tonyukuk ve Bilge‟nin komandasÝndaki 

ordular T�rgiĢleri bozguna uğrattÝ. 

KÝtanlarÝn isyanÝnÝn G�kt�rk ordusunun yardÝmÝ ile bastÝrÝlmasÝ, neticede �in‟deki esir T�rklerin 

geri g�nderilmesi �zerine Kapgan‟Ýn prestiji ve g�c� daha da artÝyordu. Bundan sonra meydana gelen 

savaĢlarda �in ordularÝnÝn hepsi yenildi. ArtÝk Kapgan, T‟ang Ġmparatorluğu‟nun i�iĢlerine karÝĢmaya 

baĢladÝ. �lkesi lehine bazÝ menfaatler koparmaya �alÝĢÝyordu. KÝzÝn bir T‟ang prensesiyle evlendirmek 

suretiyle adÝ ge�en hanedanÝn geleceğinde s�z sahibi olmayÝ planladÝ. Bunun yanÝnda G�kt�rklerin 

dostu olan SoğdlularÝ ve ekin tarlalarÝ i�in y�z bin �l�ek darÝ, 3 bin takÝm tarÝm aleti ve birka� on bin 

chin demir de istedi. 

T‟ang sarayÝ �nce G�kt�rkleri oyalama yoluna gitti. Sonra sakte  prens g�nderdiler. �stelik 

yollanan tohumlar piĢmiĢti. Hediye olarak verilen g�m�Ģ ve altÝnÝn değeri �ok d�Ģ�kt�. Kapgan 

ger�eği anladÝ ve �lkesine yollanan heyetten Yen Chih-wei‟i �in KağanÝ ilan etti. 698 yÝlÝndan sonra 

b�y�k bir akÝna ge�ti. 703 yÝlÝna kadar �in‟in Kuzey eyaletleri s�rekli yağmalandÝ. 300-400 bin kiĢilik 
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ordularÝ, 40-50 bin kiĢilik T�rk ordularÝna mağlup oluyordu. B�t�n �inli kumandanlar yenilgiden 

kurtulamÝyordu. 

Kapgan‟Ýn Yeni Bir Ġdari TeĢkilatlanma YapmasÝ 

ArtÝk, Orta Asya‟nÝn en kuvvetli h�k�mdarÝ seviyesine y�kselen Kapgan, G�kt�rk �lkesi i�inde 

bazÝ idari değiĢikliler yapma yoluna gitti. Bu devletin hÝzla geliĢip, b�y�mesinin ortaya �ÝkardÝğÝ bir 

netice idi. 16 yÝl �nce ĠlteriĢ Kutluğ liderliğinde, �in esaretinden kurtulan G�kt�rk Devleti kÝsa zaman 

i�erisinde bir cihan devleti haline d�n�Ģm�Ģt�. ĠĢte ortaya �Ýkan bu yeni durum karĢÝsÝnda Kapgan 

Kağan, kardeĢi Tu-hsi-fu‟yu Sol Kanat (doğu) ġad‟Ý ağabeyi Kutluğ‟un oğlu Bilge‟yi (Mo-ch�) de Sağ 

Kanat ġad‟Ý tayin etti. AyrÝca kendi oğlunu her iki taraftaki ĢadÝn �zerine “K���k Kağan” unvanÝyla 

vazifelendirdi (Diğer adÝ B�g�, �ince Fu-ch�). B�ylece kendisi kağanlar kağanÝ pozisyonuna 

y�kselmiĢ oluyordu. K���k Kağan, aynÝ zamanda Ch‟u-mi-k‟un gibi on kabilelerin (On Ok) reisi de 

olmuĢtu. �te taraftan �incesi T‟o-hsi (GeniĢ BatÝ) olan bir baĢka unvana da sahip idi (699 yÝlÝ). 

BatÝ Y�n�nde Askeri Harekat 

G�kt�rk Devleti‟nin en b�y�k d�ĢmanÝ �in‟e karĢÝ zaferleri doğuda devam ederken, BatÝ‟da 

isyan eden T�rgiĢlere karĢÝ da seferlere giriĢildi. K���k Kağan (Ġnel, B�g�), Bilge ġad ve Tonyukuk 

idaresi altÝndaki G�kt�rk ordusu Altay dağlarÝnÝ aĢtÝ, Cungarya‟ya (YarÝĢ ovasÝ)  vardÝktan sonra 

Bol�u‟da (Urungu g�l�n�n g�neybatÝ kÝyÝsÝnda) T�rgiĢleri ağÝr bir bozguna uğrattÝ.139 Bol�u zaferi 

neticesinde T�rgiĢlerin b�t�n Nu-shih-pi ve To-lu kabileleri yani BalkaĢ, Ġli, IsÝk G�l ve Talas 

b�lgelerindeki T�rkler, Kapgan‟Ýn hakimiyetini tekrar tanÝdÝlar.140 Daha sonra G�kt�rk akÝnlarÝ 

Mavera�nnehir (Keng� Tarban), Otrar Ģehri, ArÝs ÝrmağÝ civarlarÝna ulaĢtÝ.141 

Bu arada Bilge, 700 yÝlÝnda Tangutlar �zerine sefer d�zenlemiĢ ve �ocuklarÝnÝ, kadÝnlarÝnÝ at 

s�r�lerini, b�t�n mallarÝnÝ ele ge�irmiĢti (BK, D, 24). 

Bu sÝralarda batÝdaki G�kt�rk akÝnlarÝ devam ediyordu. YaklaĢÝk 25 yÝldÝr T�rkler tarafÝndan 

idare edilen BatÝ T�rkistan‟daki Ģehir krallÝklarÝ buralara ulaĢan Arap saldÝrÝlarÝna karĢÝ 

koyabilmiĢti.142 Yine Tonyukuk, Ġnel ve Bilge tarafÝndan idare edilen G�kt�rklerin batÝ ordularÝ 

Seyhun (Yinc� �g�z) kÝyÝlarÝna vardÝ, nehri ge�erek, Mavera�nnehir‟in KÝzÝlkum ��l�ne daldÝ. Ġnel 

Kağan kumandasÝndaki bir kÝsÝm kuvvet burada kalÝrken, Tonyukuk g�neye ilerleyip, T�rgiĢ baĢbuğu 

So-ke‟nÝn idaresindeki Soğd halkÝnÝ ele ge�irdi.143 ArkasÝndan Ek-Tağ‟Ý da ge�en G�kt�rk ordusu 

Demir KapÝ‟ya ulaĢtÝ (701 yÝlÝ).144 

Yeniden �in‟e Y�neliĢ 

Lung-you b�lgesine akÝn yapÝp, 10 binden fazla at ele ge�iren Kapgan Kağan �lkesine geri 

d�nd�.145 Bu saldÝrÝlar karĢÝsÝnda �inliler yeni tedbirlere baĢvurmak zorunda kaldÝlar. Ġleri gelen 

devlet adamlarÝndan Wei Y�an-chung (Orhun YazÝtlarÝnda Ong Tutuk),146 Ling-wu b�lgesi harekat 

ordusu kumandanÝ ve An-pei b�y�k genel askeri valisi Hsiang Wan-tan da, T‟ien-ping b�lgesi birinci 
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komutanÝ olarak b�t�n �in ordularÝnÝ idare etme vazifesini �stlendiler. �in ordusu Bilge ve K�l Tegin 

liderlerin de katÝldÝğÝ bu seferde K�l Tegin, �inli kumandan Ong Tutuk‟u esir alÝp Kapgan‟a 

sunmuĢtur. (BK, D, 25 KT, D, 31), (701). 

702 yÝlÝnÝn ilk baharÝnda Yen ve Hsia eyaletlerine akÝn yapan Kapgan, 100 bin at ve koyun ele 

ge�irdi. ArkasÝndan Shih-ling‟e saldÝrdÝktan sonra Ping eyaletini muhasara etti. Ġmparatori�e Wu, bir 

s�r� yeni �nemler daha anlamaya �alÝĢtÝ ise de hazÝrlanan �in ordularÝ T�rk kuvvetlerine karĢÝ 

�Ýkmaya cesaret edemediler. Tai ve Hsin b�lgelerine giren G�kt�rk ordusu buralarda da yağmalar 

yaptÝ.147 

703 yÝlÝna gelindiğinde G�kt�rk kağanÝ politikasÝnda değiĢiklik yaptÝ. SaldÝrÝlarÝnÝ durdurarak, 

�in‟e Baga Tarkan‟Ý el�i olarak g�nderip, yeni bir evlilik ittifakÝ teklifinde bulundu. Ancak, bu sefer 

damat olarak istenilenin sadece T‟ang hanedanÝna mensup değil, ayrÝca veliahtÝn oğlu olmasÝ da 

gerekiyordu. Kapgan‟Ýn gayesi tabiiki T‟ang hanedanlÝğÝ i�erisinde �ok daha fazla s�z sahibi olmak idi. 

Ge�en defa k�t� tecr�belerden dolayÝ Ġmparatori�e, bu sefer daha temkinli davranmaya �alÝĢtÝ.148 

Hemen veliahtlarÝ yanÝna �ağÝrÝp, sarayda bir g�r�Ģme yaptÝ. Neticede Kapgan Kağan‟Ýn teklifi kabul 

edildi. Kapgan teklifinin kabul�nden duyduğu memnuniyeti g�stermek i�in ileri gelen devlet 

adamlarÝndan Ġ-li-t‟an-kan‟Ý bin baĢ at ile birlikte �in sarayÝna g�nderdi. El�i, Ġmparatori�eye teklifin 

kabul�nden dolayÝ Kapgan‟Ýn teĢekk�rlerini iletti. Su-y�-t‟ing‟de (imparatorluk sarayÝnÝn bah�esinde bir 

k�Ģk) G�kt�rk el�isinin seferine eğlence tertip edildi. Veliaht, baĢ vezir ve b�t�n saray erkanÝ �� sÝra 

halinde bu eğlencede hazÝr bulundular. G�kt�rk el�isine bu denli itibar edilmesi Kapgan‟Ýn ve G�kt�rk 

Devleti‟nin �in nazarÝndaki �st�n yerini a�Ýk�a g�stermektedir. Bununla birlikte G�kt�rk el�isine bir�ok 

hediyeler sunularak geri uğurlandÝ. Kapgan da karĢÝ jest yapmakta gecikmedi. 689‟da sahte prens 

olarak Karakum‟daki G�kt�rk merkezine gelen Wu Yen-hsiou‟yu serbest bÝraktÝ.149 

Boy ĠsyanlarÝnÝn Devleti SarsmasÝ 

Bu arada G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ isyan eden BasmÝllar tekrar hakimiyet altÝna alÝndÝ.150 

705 yÝlÝnda Ġmparatori�e Wu, tahtÝ ger�ek varislerinden Chung Tsung‟a terk etti. Yeni imparator 

bazÝ reformlar yaparak, baĢarÝsÝz kumandanlarÝ g�revlerinden aldÝ. G�kt�rklere karĢÝ yeni politikalarÝ 

uygulamaya koydu. B�t�n devlet adamlarÝna G�kt�rkleri yÝkÝp ele ge�irmek i�in planlar yapmalarÝnÝ 

emretmiĢti. Devlet adamlarÝ imparatordan �� �nemli kale yapÝlmasÝnÝ kumandan ve valilerin g�revden 

alÝnmasÝnÝ yenilenin cezalandÝrÝlmasÝnÝ, gerekli asker ve levazÝmatÝn sÝnÝrlara yÝğÝlmasÝnÝn temin 

edilmesini tavsiye ettiler. 

Bundan sonra �inliler G�kt�rk �lkesi i�inde b�y�k bir casusluk faaliyetlerini uygulamaya 

koydular. Hanedandan olmayan diğer T�rk boylarÝnÝn �oğu ayaklandÝ. AslÝnda Kapgan, �inli 

casuslardan biri olan Ts‟ang Ssu-yen‟Ý �ld�rtm�Ģt�. Buna rağmen 708 yÝlÝndan itibaren her yÝl Kapgan 

Kağan‟Ýn idaresine karĢÝ �ok sayÝda isyan patlak verdi. Onun aĢÝrÝ zalim olmasÝnÝn da bunda belirli bir 

rol� vardÝ. 
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�inlerin Kem-ĠrtiĢ arasÝnda AzlarÝn IsÝk G�l�‟n�n batÝsÝnda 703 yÝlÝnda mağlup edildiğini 

g�rmekteyiz.151 �lkesi isyanlarla gark olmasÝna rağmen Kapgan, �in‟le iliĢkilerini ihmal etmiyordu. 

EsasÝnda dostluk kurmak istiyordu ve bunu ger�ekleĢtirmek i�in 711 yÝlÝnda oğlu Yang-wo-chih Tegin‟i 

ikamet etmek �zere T‟ang sarayÝna g�nderdi. Eskisine g�re daha ÝlÝmlÝ bir politika izliyordu. 710 

yÝlÝnda isyan eden KÝrgÝzlar, Bilge ve K�l Tegin kumandasÝndaki ordular tarafÝndan K�gmen 

DağlarÝnÝn kuzeyindeki Songa ormanÝnda ikinci defa mağlup edildiler.152 AynÝ yÝl BayÝrkular, T�rgi-

yargÝn g�l� yakÝnÝnda yapÝlan savaĢta bozguna uğratÝldÝ.153 711‟de T�rgiĢlerin isyanÝ bastÝrÝldÝktan 

sonra Bars Beğ, T�rgiĢ kağanÝ tayin edilerek Bilge‟nin kÝz kardeĢiyle evlendirildi. 713‟te Karluklar 

Tamug IdukbaĢ‟ta yenildiler. 

714 yÝlÝnÝn ikinci ayÝnda Inel (i-nie) Kağan Tonra Tegin ile Huo-pa Ġlteber unvanlÝ Kapgan‟Ýn kÝz 

kardeĢi BeĢbalÝk‟Ýn kuzeyine saldÝrdÝğÝnda baĢarÝsÝzlÝğa uğradÝlar. D�nmeye cesaret edemeyen 

bunlarÝn bir kÝsmÝ yanÝndakilerle �in‟e teslim oldular. Kapgan‟Ýn idaresi �atÝrdamaya baĢlamÝĢ 

olmasÝna rağmen Moğol kabileleri KÝtan ve Hsiler ona bağlanmÝĢlardÝ. KaynaklarÝn ifadesine g�re 

G�kt�rk ordusu 400 bin kiĢiyi bulmuĢtu. Ancak �ok yaĢlanmasÝ ve aĢÝrÝ sert tutumu devletin baĢÝna 

b�y�k dertler a�Ýyordu. Bu y�zden batÝdaki T�rgiĢler, Karluklar gibi bir ka� b�y�k T�rk boyu vassal 

olmak i�in �in‟e baĢvurdu (715, 4. ay). �inliler de onlarÝn teklifini kabul etmekle birlikte, G�kt�rk �lkesi 

i�inde �nemli stratejik mevkilerde oturmalarÝnÝ istedi.154 AynÝ yÝlÝn baharÝnda yenilen Dokuz 

OğuzlarÝn bir kÝsmÝ da �in‟e sÝğÝndÝ. B�t�n bu hadiseler karĢÝsÝnda Kapgan defalarca Karluk ve diğer 

asi boylara saldÝrÝp olanlar dağÝtmÝĢtÝ. Buna rağmen Azlar ve Ġzgiller de 715 yÝlÝnda isyan eden boylar 

arasÝna katÝldÝ.155 G�kt�rk Devleti‟nden kopmalarÝn ardÝ arkasÝ kesilmiyordu. Neticede devletin g�c� 

zayÝflayÝnca devletin tabiyetinde olan T‟u-y�-hun, Kao-liler (Kore) �in‟e bağlandÝ. Hatta, Kapgan‟Ýn 

damadÝ A-shih-te Hu-lo bile �in‟e sÝğÝnmÝĢtÝ.156 

�in Ġmparatoru Hs�an-tsung, Kapgan‟Ý tamamen ele ge�irmek ve G�kt�rkleri yÝkmak i�in �� ayrÝ 

b�lgedeki T�rk boylarÝna hediyeler ve unvanlar vererek onlarÝ tahrik etti. Bunlardan �nce BayÝrkular 

isyan ettiğinde derhal harekete ge�en Kapgan, Tola IrmağÝ kenarÝnda onlarÝ ağÝr bir bozguna uğrattÝ. 

Ancak, o, tedbirsiz davranarak az sayÝda askerle geri d�nerken S�ğ�t ormanÝnda savaĢ artÝğÝ 

BayÝrkularÝn reisinin h�cumuna uğradÝ ve �ld�r�ld�. Kesik baĢÝ o sÝrada BayÝrkularÝn yanÝnda bulunan 

�inli el�i Ho Ling-ch‟�an tarafÝndan �in‟e g�t�r�ld�.157 

Yirmi d�rt yÝl parlak zaferlerle dolu bir kağanlÝk d�nemi ge�iren Kapgan‟Ýn sonu b�ylece �ok 

hazin oluyordu. Yerine daha evvel K���k Kağan tayin ettiği oğlu Ġnel ge�ti ise de Kutluğ‟un oğlu K�l 

Tegin bir ihtilal yaparak onu ve b�t�n ailesini ortadan kaldÝrdÝ. Sonra ağabeyi Bilge ġad‟Ý kağan olarak 

tahta ge�irdi. 

Bilge Kağan ve Devletin Yeniden Kuvvetlenmesi 

Bilge Kağan diğer G�kt�rk KağanlarÝndan farklÝ olarak kaynaklarca karakteri insancÝl, dost 

canlÝsÝ olarak nitelendirilmiĢtir. Ağabeyinin kağan olmasÝnÝ sağlayan K�l Tegin, Sol Bilge Prensi olup 

askeri iĢlerin idaresi ile meĢgul olmaya baĢladÝ. Bu arada Kapgan zamanÝnÝn devlet adamlarÝnÝn �oğu 
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ihtilal sÝrasÝnda �ld�r�lm�Ģ, sadece yaĢÝ yetmiĢten fazla olan ve halk tarafÝndan �ok saygÝ duyulan, 

Bilge‟nin kayÝnpederi Tonyukuk‟a dokunulmamÝĢ, sağ bÝrakÝlmÝĢtÝ. Devlet iĢlerindeki derin 

tecr�besinden dolayÝ Tonyukuk‟a yeniden g�rev verildi.158 Ger�ekten de devletin b�ylesine nazik bir 

d�neminde Tonyukuk‟un idari g�rev almasÝ faydalÝ olmuĢtur. 

683 yÝlÝnda doğan Bilge, kendisinden �nceki devlet adamlarÝ gibi �in esareti g�rmediği i�in 

ĢanslÝ idi. 691-692‟de babasÝ �ld�ğ�nde yaĢÝ �ok k���k olduğu i�in kağan olamadÝ. Ancak, 697‟de 

TarduĢ halkÝ �zerine ġad tayin edildi. B�lgesi Altay DağlarÝnÝn g�ney eteklerinin batÝsÝnda ĠrtiĢ ÝrmağÝ 

civarÝydÝ. 716 yÝlÝna kadar doğuda SarÝ Irmağa Shan-tung ovasÝnda, batÝda Demir KapÝ‟ya K�gmen 

DağlarÝnÝn kuzeyindeki KÝrgÝzlara toplam yirmi beĢ sefere katÝlmÝĢ, bunlarÝn hepsinde baĢarÝ 

kazanmÝĢtÝ.159 

Devlet y�netimindeki değiĢikliklere rağmen boy isyanlarÝ durmuyordu. 716 yÝlÝnda Selenga 

IrmağÝ boyunda Uygurlar mağlup edildi.160 717 yÝlÝnda Oğuzlardan bir grup ka�Ýp �in‟e gitti. KÝtan ve 

TatabÝlar �in‟e T‟ang hanedanÝyla m�ttefik olurken batÝda T�rgiĢler, Su-lo �nderliğinde 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ ilan ettiler. �stelik Mavera�nnehir‟den doğuya doğru ilerlemek isteyen Arap 

kuvvetlerini durdurdular. 

BoylarÝn �oğu on yÝldan beri devletle savaĢ halinde idiler. SavaĢlarÝn uzun s�rmesi sÝkÝntÝlarÝn 

devam etmesi devlete bağlÝ kalanlarÝn da g�venlerini kaybetmesine yol a�Ýyordu. ĠĢte, b�ylesine 

karÝĢÝk bir anda Bilge, Tonyukuk‟u devlet g�revine �ağÝrdÝ ki, g�revi, planlamacÝ yani stratejist 

olacaktÝ.161 

717 yÝlÝnÝn yazÝnda �in‟e bağlanan TatabÝlarÝn �zerine y�r�yen Bilge, onlarÝ cezalandÝrdÝ. 

At s�r�lerini ve b�t�n mallarÝnÝ ele ge�irdi. Ka�an TatabÝlar KadÝrkan DağlarÝna yerleĢtiler. Bu 

arada daha �nce �in‟e bağlanan beylerden bazÝlarÝ geri d�nd�. Yine �in‟e gitmek zorunda kalmÝĢ 

halk orada �inlileĢmeyi reddederek ayaklandÝ ve birka� m�cadeleden sonra G�kt�rk �lkesine geri 

d�nd�. 718 yÝlÝnda Karluklar da yenilgiye uğratÝlÝp halklarÝ devlete bağlanmÝĢ; idarecileri �ld�r�lm�Ģt�. 

Neticede Karluk problemi de ��z�ld�. 

�lkesi i�inde huzuru sağlayan Bilge, y�n�n� �in‟e �evirdi. B�y�k �apta yağma ve akÝn planlarÝ 

yapÝyordu. �stelik yÝllar �nce gidenlerin geri d�nmesiyle g�c� artmÝĢtÝ. Ancak, Tonyukuk derin 

tecr�besiyle onu engelledi. Tonyukuk insanlarÝn savaĢla değil barÝĢla zenginleĢtiğini, G�kt�rklerin 

hen�z yeni bir araya toplandÝklarÝnÝ, hen�z zayÝf olduklarÝnÝ, kuvvetlenmek i�in en az �� yÝldan fazla 

zaman gerektiğini a�ÝklamÝĢtÝ. Akabinde Bilge Kağan‟Ýn, Ģehirlerin etrafÝnÝ duvarlar ve kalÝn surlarla 

�evirtmek ve Budist tapÝnaklarÝ inĢa edip Budizm‟i yaymak isteğine de Tonyukuk karĢÝ �ÝktÝ. 

��nk�, T�rklerin sayÝsÝ ve evleri �ok azdÝ. Daha doğrusu �inlilerin y�zde bir bile değildi. Buna 

rağmen �inlilere savaĢ meydanlarÝnda savaĢÝlÝyor ve galip geliniyordu. Sular ve otlaklar takip ediliyor, 

bir yerde s�rekli oturulmuyordu. AvcÝlÝk �nemli bir meslek idi. DolayÝsÝyla savaĢ pratiği yapÝlÝyordu. 

Eğer kuvvetli iseler saldÝrÝp yağmalÝyor, zayÝf olduklarÝ takdirde ka�Ýp, ormanlarÝn, dağlarÝn arasÝna 
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saklanÝyorlardÝ. �inlilerin askerleri her ne kadar �ok ise de kullanÝmsÝz, faydasÝz idiler. Yani eğitimsiz, 

pratiksiz olduklarÝ i�in savaĢ meydanlarÝnda bir �st�nl�k g�steremiyorlardÝ. G�kt�rk askerinin g�c� ise 

b�y�k �l��de hayat tarzÝna dayanmakta idi. ġayet surlu Ģehirler inĢa edip i�inde otururlarsa eski 

gelenekleri değiĢirdi. Neticede bir kere y�z y�ze gelince mağlup olunur, T‟ang hanedanÝ tarafÝndan 

ele ge�irilirlerdi. Diğer taraftan �lkede Budizm propagandasÝna izin verilmesi ve bu dinin metodlarÝnÝn 

uygulanmasÝna gelince, bu dinin insanlarÝ zayÝflatmasÝ s�z konusu idi. SavaĢ halinde kuvvetli olmak 

gerekirdi. Oysa Budizm T�rklerin savaĢ�Ý ve kuvvetli olmalarÝnÝ �nlerdi. DolayÝsÝyla �lkede tatbik 

edilemezdi. BilgeKağan, onun tavsiyelerini dinledikten sonra derinden etkilendi ve stratejilerinin 

hepsini kabul etti.162 Bilge Kağan, Tonyukuk‟un tavsiyelerini dinleyip kabul ettikten sonra �in‟e akÝn 

yapmaktan vazge�ti. �stelik el�i g�ndererek barÝĢ yapmayÝ teklif etti. Fakat T‟ang hanedanÝnÝn 

imparatoru Hs�an-tsung kabul etmedi.163 

G�kt�rklerin eski g�c�ne kavuĢtuğunu g�ren Ġmparator Hs�an-tsung, onlarÝ ortadan kaldÝrmak 

i�in b�y�k bir plan yaptÝ (720 yÝlÝnÝn kÝĢÝ). Ġmparatorun kesin kararÝ savaĢmak idi. Shou-fang B�lgesi 

KumandanÝ Wang Ch�n hazÝrlanacak b�t�n ordularÝn idaresini �stlenecekti. BatÝdan BasmÝllar, 

doğudan TatabÝlar ve KÝtanlar h�cum edecek, g�neyden de �in ordularÝ harekete ge�ince G�kt�rk 

ordularÝ tamamen sÝkÝĢtÝrÝlacaktÝ.164 Chi-luo suyunun yukarÝsÝnda bulunan G�kt�rk merkezine baskÝn 

yapÝp yakalayacaklardÝ. �inliler bununla da kalmamÝĢlardÝ. KÝrgÝzlarÝn reisi Kutluğ Bilge Kağan ve 

diğer G�kt�rk muhalifleri Kapgan‟Ýn oğlu Sol Bilge Prensi Mo Tegin, sağ Bilge prensi A-shih-na Bilge 

Tegin, Yen-shan B�lgesi Prensi Huo-pa-shih-shih-pi ve bir�ok bey ve kiĢi ile gizli ittifak yapmÝĢlardÝ. 

BunlarÝn hepsi �inlilerle birlikte harekete ge�meyi kabul etmiĢti. KÝtanlarÝn tutuku valisi Li-Shih-huo, 

TatabÝlarÝn idarecisi Li Ta-p‟u, BasmÝllarÝn idarecisi ise Altay DağÝ b�lgesi idarecisi Ch‟u-mu-k‟un 

Chih-mi �or idi.165 �inliler ve m�ttefiklerinin ordusu 300 bine ulaĢmÝĢtÝ. S�z konusu ordu Chi-luo 

suyunun yukarÝlarÝnda toplandÝ. 

�eĢitli kollara b�l�n�p G�kt�rklerin �zerine doğru ilerledi. Bu esnada TatabÝlar ve KÝtanlar 

doğudan, BasmÝllar ise batÝdan farklÝ yollardan ayrÝ ayrÝ G�kt�rk merkezini basmak �zere hareket 

etmekle g�revlendirilmiĢlerdi. B�t�n bu olaylar karĢÝsÝnda Bilge Kağan korkup endiĢelenmeye 

baĢlamÝĢtÝ. Ancak, tecr�beli devlet adamÝ Tonyukuk hemen devreye girdi ve ona dedi ki: “BasmÝllar Ģu 

an Pei-t‟ing‟de (BeĢbalÝk) bulunuyorlar. TatabÝ ve KÝtanlar ise doğudalar, aralarÝndaki mesafe �ok 

uzak. G��lerini birleĢtirip birlikte hareket edemezler. Huei ve Chang Chia-chen arasÝnda anlaĢmazlÝk 

var. Birlikte hareket edemezler. Eğer gelirlerse �� g�n �nceden kuzeye doğru �ekiliriz. Yiyecek vesair 

levazÝmatlarÝ biter, geri giderler. BasmÝllarÝn g�c� az (hafif) dÝr. Birinci varÝrlarsa savaĢÝrÝz”.166 

Tonyukuk‟un d�Ģ�nd�kleri doğru �ÝktÝ. BasmÝllar, 721 yÝlÝnÝn sonbaharÝnda tek baĢlarÝna diğerlerinden 

ayrÝ olarak G�kt�rklerin merkezine h�cuma kalkÝĢtÝlar. �inliler, TatabÝ ve KÝtanlar hen�z varmamÝĢtÝ. 

Bunun �zerine korktular ve geri �ekildiler.167 DolayÝsÝyla T‟ang Ġmparatoru Hs�an-tsung‟un planÝ 

daha baĢta bozulmuĢtu. 

Geri �ekilenleri Bilge takip etmek istediğinde Tonyukuk, G�kt�rklerin ordusunun hÝzlÝ gitmesini 

engelledi. ��nk�, halkÝn bin li (500 km) gittikten sonra savaĢta �leceğini, hen�z savaĢÝlmadÝğÝnÝ 

dolayÝsÝyla en iyi yolun piyade olarak gitmek gerektiğini belirtti. 
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Bilge Kağan, bu zafer �zerine rahatladÝ ve y�n�n� �in‟e �evirerek, hÝzla girdiği Kansu b�lgesini 

yağmaladÝ. �zerine g�nderilen �in ordularÝnÝ ağÝr bir bozguna uğrattÝktan sonra, fazla ilerlemedi. 

��nk�, �in i�lerine �ok girmenin faydasÝz olduğunu �zellikle Tonyukuk‟un tavsiyeleri �zerine iyi 

anlamÝĢtÝ. Kendi yazÝtÝndaki s�zlerinden anlaĢÝldÝğÝ gibi esas hedefi �lkesi i�inde huzur ve refahÝ temin 

etmekti.168 DolayÝsÝyla bunun akabinde bir el�ilik heyeti g�nderip, barÝĢ teklifinde bulundu.169 720 

yÝlÝnda bu savaĢlar meydana geldiğinde birinci g�n on yedi bin kiĢi �ld�r�lm�Ģ, ikinci g�n piyade 

ordularÝnÝn tamamÝ imha edilmiĢti.170 KÝtan ve TatabÝlarÝn da G�kt�rk Devleti‟ne isyan etmeleri 

cezasÝz kalmamÝĢ, 721 kÝĢ mevsiminde KÝtanlarÝn ve 722 ilkbaharÝnda TatabÝlarÝn �zerine sefer 

d�zenlenip bozguna uğratÝlmÝĢlardÝ. 

Nihayet, �in‟deki T‟ang hanedanÝnÝn imparatoru Hs�an-tsung, Bilge Kağan‟Ýn g�c�n� 

kabullenmek zorunda kaldÝ. Bir yandan barÝĢ iliĢkilerini geliĢtirirken, diğer yandan sÝnÝrlarda savunma 

tedbirlerini artÝrmaya baĢladÝ. Bu arada sarayÝnda kendi devlet adamlarÝ arasÝnda yapÝlan 

m�zakerelerde Bilge Kağan‟Ýn iyi bir idareci olduğu insanlarÝ iyi y�nettiği ve dost canlÝsÝ kiĢiliğe sahip 

olduğu vurgulanÝrken, kardeĢi K�l Tegin‟in m�kemmel bir savaĢcÝ, iyi bir komutan, Tonyukuk‟un ise 

�ok cesur, yaĢlÝ, bilgili, tecr�beli biri olarak �in i�in tehlikeli olduklarÝ bildiriliyordu.171 Bu arada 

�inlilerin g�nderdiği el�iyi b�t�n ileri gelen devlet adamlarÝ ile ihtiĢamlÝ bir Ģekilde karĢÝlamÝĢ, ziyaret 

eden �in el�isini T‟ang imparatorunun Tibetlilere ve KÝtanlara prenses verdiğini, ancak, kendisine s�z 

verildiği halde evliliğin ger�ekleĢmediğini s�yleyerek su�lamÝĢtÝr. �inli el�i bu durum karĢÝsÝnda 

imparatorun prensesi g�ndereceği vaadini vermiĢ olmasÝna rağmen, Ġmparator Hs�an-tsung s�z�n� 

tutmadÝ ve evlilik ger�ekleĢmedi.172 

Bilge Kağan, yine de �inle dostluk iliĢkilerini s�rd�rmek maksadÝyla veziri Buyruk �or‟u �in 

sarayÝna g�ndererek meĢhur atlardan sunmuĢtu. �in sÝnÝrlarÝndaki askeri faaliyetleri durdurmuĢtu. 

Daha sonra Tibetlilerin kendilerine yaptÝğÝ T‟ang‟a karĢÝ ortak saldÝrÝ teklifini anlaĢmayÝ bozmamak i�in 

kabul etmedi. �inliler de karĢÝlÝğÝnda Shuo-fang‟da pazar kurarak karĢÝlÝklÝ ticaret yapÝlmasÝna razÝ 

oldular. AyrÝca yapÝlan anlaĢmaya g�re her yÝl y�zbinlerce top ipek kumaĢ G�kt�rklere 

g�nderilecekti.173 

K�l Tegin‟in �l�m� ve Cenaze T�reni 

731 yÝlÝna geldiğinde II. G�kt�rk Devleti b�y�k bir kahramanÝnÝ kaybetti. Bilge‟nin kardeĢi K�l 

Tegin vefat etmiĢti.174 Onun �l�m� ağabeyi Bilge‟yi derinden etkilemiĢti. Bu y�zden onun adÝna 

diktirdiği kitabesinde “KardeĢim K�l Tegin vefat etti. Kendim yas tuttum. G�ren g�zlerim g�rmez gibi, 

esen aklÝm esmez gibi oldu. Kendim d�Ģ�nceye daldÝm. Zaman TanrÝsÝ buyurunca insan oğlu hep 

�l�ml� yaratÝlmÝĢ. �yle d�Ģ�nd�m g�zlerimden yaĢ gelse engel olarak, g�n�lden feryat gelse geri 

�evirerek yas tuttum. �ok yas tuttum. Ġki Ģad baĢta olmak �zere kardeĢlerimin, oğullarÝmÝn, beylerimin 

ve halkÝmÝn g�zleri, kaĢlarÝ berbat olacak, deyip d�Ģ�nd�m”175 diyerek �z�nt�s�n� belirtmektedir. 

K�l Tegin‟in cenaze t�renine G�kt�rklerin komĢularÝnÝn hepsinden katÝlÝmlar olmuĢtur. Doğuda 

KÝtan ve TatabÝlar temsilciler g�ndermiĢlerdi. BaĢlarÝnda Uder vardÝ. �in imparatoru ise binlerce ipekli 
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kumaĢ altÝn ve g�m�Ģ eĢya ile birlikte ĠĢiyi Likeng‟i yollamÝĢtÝ.176 TatabÝlar ise h�k�mdarlarÝnÝn 

temsilcisi B�k�n ile katÝldÝlar. BatÝ taraftaki uzak komĢulardan Soğdlar, ĠranlÝlar ve Buhara Ģehri 

halkÝndan General Nek ve Oğul Tarkan gelmiĢlerdi.177 Bilge‟nin damadÝ da olan T�rgiĢ (On-ok) 

KağanÝndan TamgacÝ (m�h�rdar) Makara� ve Oğuz Bilge onlarÝ temsilen katÝlÝrken KÝrgÝz Kağan‟ÝnÝ 

TarduĢ Ġnan�u �or temsil etmiĢti.178 572 yÝlÝnda Mukan Kağan‟a yapÝldÝğÝ gibi K�l Tegin‟e de b�y�k 

bir cenaze t�reni d�zenlendiği anlaĢÝlmaktadÝr. (1 KasÝm 731). 

K�l Tegin i�in bir abide dikilecekti. Bilge‟nin s�zleri yazÝta Yollug Tegin tarafÝndan oyma suretiyle 

yazÝldÝ. �inden en iyi sanat�Ýlar ve ustalar getirilmiĢ; olağan�st� g�zel bir t�rbe inĢa ettirilmiĢti. 

Ressam ve heykeltraĢlara i�i s�slettirildiği gibi heykeller de konmuĢtu.179  

Bilge yazdÝrttÝğÝ kitabeyi G�kt�rklerin merkezine yakÝn bir mevkide, kolay eriĢilebilir bir yer 

olduğundan bulunduklarÝ merkezde bir yere dikmiĢti.180 

�in imparatoru yazÝta kendi s�zlerinin ayrÝlarak yazÝlmasÝ, t�rbenin dikilmesi vesair iĢler i�in �ok 

kabiliyetli altÝ usta g�ndermiĢti. YazÝlan yazÝlarÝ ve t�rbe ile heykelleri ipek gibi temiz zarif olmuĢtu. 

Daha �nce G�kt�rk �lkesinde b�yle g�zel yazÝlar ve eserler olmadÝğÝ i�in Bilge‟nin bunlarÝ 

g�rd�ğ�nde �z�ld�ğ� bildirilmektedir.181 

Bilge Kağan artÝk yalnÝzdÝ. 697 yÝlÝndan beri devlet y�netiminde ve savaĢ meydanlarÝnda omuz 

omuza �arpÝĢtÝğÝ K�l Tegin ve Tonyukuk artÝk yoktu. Zaten Orta Asya‟da ona karĢÝ duracak her hangi 

bir g�� de kalmamÝĢtÝ. Sadece 733 yÝlÝnda TatabÝ halkÝ, KÝtanlardan ayrÝlmÝĢtÝ. Her halde baĢ 

kaldÝracaklardÝ. OnlarÝn General Ku kumandasÝndaki kÝrk bin kiĢilik ordularÝnÝ T�ngker DağÝ‟nda 

mağlup eden Bilge Kağan, otuz bin askerlerini �ld�rd�. Bu arada b�y�k oğlu hastalanÝp �l�nce 

General Ku‟yu balbal olarak dikti.182 

II. G�kt�rk Devleti uzun s�reden beri �in‟le barÝĢ i�inde yaĢÝyordu. Bilge yeniden bir �in 

prensesiyle evlenmek istediğini yineledi. Ġmparator Hs�ang-tsung, kabul edebileceğini bildirince Ko-

chie-li-pi‟yi g�nderip teĢekk�r etti ve evlilik iĢini s�recinin baĢlanmasÝnÝ teklif etti.183 

Bundan sonra beklenmedik bir Ģekilde Bilge, Buyruk �or tarafÝndan zehirlendi.184 Onun Bilge‟yi 

zehirleyiĢ sebebi hakkÝnda kaynaklarda hi�bir bilgi bulunmamaktadÝr. Ancak, Buyruk �or bir ka� defa 

�in‟e el�i olarak gitmiĢti. Orada �inlilerden etkilenmiĢ olabilirdi. Diğer taraftan Bilge yukarÝda da 

s�ylediğimiz gibi devlet idaresinde ve hayatta Tonyukuk ve K�l Tegin olmadÝğÝ i�in artÝk yalnÝzdÝ. 

Fakat kesinlikle herhangi bir kesin sebep g�steremiyoruz. Bilge zehirlendikten sonra hemen �lmedi ve 

Buyruk �or tarafÝndan zehirlendiğini anladÝ. Bunun �zerine onu ve b�t�n ailesi ile iĢbirlik�ilerini 

�ld�rd�. Kendisi de 25 KasÝm 731 tarihinde vefat etti.185 Cenaze t�reni ise 735 yÝlÝnÝn 22 

HaziranÝ‟nda yapÝldÝ.186 Oğlu (Ġ-jan Kağan) onun i�in b�y�k bir cenaze t�reni d�zenlemiĢti. �in‟den 

Lis�n Tay Seng�n kumandasÝnda beĢ y�z kiĢi gelmiĢti. AltÝn ve g�m�Ģten bol miktarda getirmiĢti. 

Sandal ağacÝ da getirmiĢlerdi. B�t�n millet cenaze t�reninde sa�larÝnÝ, kulaklarÝnÝ kestiği gibi en iyi 

cins atlarÝnÝ, kara samurlarÝnÝ, g�k sincaplarÝnÝ (k�rklerini) hediye olarak sunmuĢlardÝ.187 Bu kitabe 

de Yollug Tegin tarafÝndan bir ay d�rt g�nde yazÝlmÝĢtÝ.188 S�sleme iĢlemleri de onun tarafÝndan 
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meydana getirildi. �in imparatoru, Bilge‟nin cenaze t�renine katÝlmak �zere fermanla Li Ch‟�an‟i 

g�ndermiĢti. Yine onun da t�rbesi inĢa edildi. Li Jung ise Bilge‟nin yazÝtÝna �ince metni yazmak i�in 

g�revlendirildi.189 

Devletin YÝkÝlmasÝ 

Bilge‟nin �l�m� �zerine devlet adamlarÝ toplandÝlar ve onun oğlunu kağan olarak II. G�kt�rk 

Devleti tahtÝna oturttular. Yeni Kağan‟Ýn unvanÝ Ġ-jan idi. 

Bilge‟nin �l�m� �zerine devlet adamlarÝ onun oğlu Ġ-jan‟Ý kağan olarak tahta ge�irdiler. Ancak, Ġ-

jan Kağan fazla yaĢayamadÝ ve yakalandÝğÝ hastalÝktan kurtulamayarak �ld�. Yerine kardeĢi ge�erek, 

Tengri Kağan unvanÝnÝ aldÝ.190 YaĢÝ k���k olduğu i�in devlet iĢlerinde muktedir g�r�nmeyen Tengri 

Kağan, idareyi ger�ekte annesine kaptÝrmÝĢtÝ. Vezirlerden Y�-ssu Tarkan ile iĢbirliği yapan annesi, 

devlet adamlarÝnÝn �oğunu k�st�rd�. Devletin doğu ve batÝ kanatlarÝnÝ idare eden amcalarÝ Ģadlar, 

boylar ve halk tarafÝndan seviliyorlardÝ. OnlarÝn n�fuzunun artmasÝ kağanÝn annesi ve adÝ ge�en 

tarkan tarafÝndan kÝskanÝldÝ. Neticede batÝ kanadÝ idarecisi Ģad �ld�r�l�rken, doğu kanat ĢadÝ kendini 

kurtarmayÝ baĢardÝ. �stelik h�cuma ge�ip Tengri Kağan‟Ý �ld�rd�. Hi� yoktan devlet kargaĢa i�ine 

s�r�klenmiĢti. Doğu ĢadÝ P‟an K�l tegin, Bilge‟nin bir baĢka oğlunu tahta ge�irmiĢti. Ama kimse destek 

vermedi. BasmÝllar fÝrsattan istifade ederek ona saldÝrÝnca b�t�n kuvvetini kaybedip, tek baĢÝna ka�tÝ. 

Bu arada daha �nce tahta �ÝkardÝğÝ kağanÝ Kutluğ Yabgu �ld�r�p, yine Bilge Kağan‟Ýn bir baĢka 

oğlunu h�k�mdar yaptÝ. Bir s�re sonra yabgu onu da ortadan kaldÝrÝp kendisini kağan ilan etti.191 

G�kt�rk �lkesinin kuvvetinin zirvesinde olduğu bir anda b�yle karÝĢmasÝ �inlileri harekete 

ge�irdi. Sun Lao-nu adlÝ el�iye �zel g�rev verilmek suretiyle Uygur, BasmÝl ve KarluklarÝn yanÝna 

g�nderip ayaklandÝrÝldÝlar. Asiler Kutluğ Yabgu‟yu �ld�rd�ler ve BasmÝl reisini kağan se�tiler. Karluk 

ve Uygurlar ise sağ ve sol yabguluklarÝ almÝĢtÝ. 

Asi ve boyun baskÝnÝndan kurtulan G�kt�rkler eski doğu Kanat ġadÝ P‟an K�l Tegin‟in oğlunu 

OzmÝĢ‟Ý (Wu-su-mi-shih) kağan se�tiler.192 

OzmÝĢ, artÝk devletin g�c�n� kaybettiğini biliyordu. Bu y�zden �in‟e gelip T‟ang imparatoruna 

bağlÝlÝğÝnÝ bildirerek onu ziyaret edeceğini s�yledi. Fakat daha sonra bu niyetinden vazge�ince �inliler 

Uygur, Karluk ve BasmÝllarÝ onun �zerine saldÝrtarak �ld�rd�ler. OzmÝĢ‟Ýn kesik baĢÝ �in baĢkentine 

g�t�r�ld�.193 Bir �ok kağanlarÝnÝn ardÝ ardÝna ortadan kaldÝrÝlmasÝna rağmen geride kalan G�kt�rkler 

yÝlmÝyordu. AslÝnda n�fuslarÝ �ok azalmÝĢtÝ. OzmÝĢ‟Ýn oğlu Pai-mei, kağan se�ildi (744 yÝlÝ). Yine bu 

arada asi �� boyun arasÝ a�ÝlmÝĢtÝ. BasmÝllarÝn kağan ilan edilen reisi Uygurlar ve Karluklar tarafÝndan 

�ld�r�ld� ve Uygurlar kendi kağanlÝklarÝnÝ ilan edip devletlerini kurdular. UygurlarÝn kurucusu Kutluğ 

Boyla K�l Kağan, Pai-mei Kağan‟a saldÝrÝp, onu mağlup ettiler. Onun da kesik baĢÝ babasÝnÝnki gibi 

�in baĢkentine g�nderildi.194 

G�kt�rkler yÝkÝldÝktan sonra hanedana mensup beyler ve bir kÝsÝm halk gidip �in‟e sÝğÝndÝ. 

AslÝnda yÝllardan beri s�ren i� savaĢ y�z�nden sayÝlarÝ �ok azalmÝĢtÝ. Beylere �eĢitli �in unvanlarÝ 
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sunulduğu gibi halk kuzey eyaletlerine yerleĢtirildi. G�kt�rk adÝ 941 yÝlÝna kadar �in kaynaklarÝnda 

varlÝğÝnÝ s�rd�rd�. Bunlarla ilgili kÝsa kayÝtlarda s�z konusu gruplarÝn sÝk sÝk �in‟deki T‟ang 

hanedanÝna karĢÝ isyan ettiğini fakat, kuvvetlerinin az olmasÝ sebebiyle baĢarÝ kazanamadÝklarÝnÝ 

g�r�yoruz.195 

G�kt�rk Devleti‟nde Sosyal YapÝ 

G�kt�rklerde en y�ksek siyasi teĢekk�l�n il (devlet) olduğunu bu devletin tarihinin kaynaklarÝ 

�in yÝllÝklarÝ ve T�rk�e Orhun Abideleri sayesinde gayet a�Ýk bir Ģekilde anlaĢÝlmaktadÝr. Yani 

bug�nk� anlamda devletin karĢÝlÝğÝ olan il, aileden (oguĢ)  baĢlayÝp, sÝrasÝyla aileler birliği (uruğ), boy 

(kabileler) birliği halklarÝnÝn en geliĢmiĢ ve son Ģekli olarak belirmektedir. 

G�kt�rk tarihinin baĢlangÝcÝnda, devletin kuruluĢunu anlatan �ince tarihi kaynakta (Chou Shu 

50. b�l�m) devletin kağanÝ BumÝn, o sÝrada t�bi olduğu Juan-juanlarÝ (Moğol) bozguna uğrattÝktan 

sonra devlet karĢÝlÝğÝ olan “il” ile h�k�mdarlÝk unvanÝ “kağan”Ý birlikte zikretmiĢtir (Ġl Kağan-devletin 

h�k�mdarÝ). BaĢka bir ifade ile artÝk bağÝmsÝz hale gelinmiĢ, yani il (devlet) olunmuĢtur. 552 yÝlÝnda 

vuku bulan bu olaydan sonra ortada bir G�kt�rk Devleti s�z konusudur.196 Devlet mevcut olduğuna 

g�re onun sistemi, bir teĢkilatÝ, m�esseseleri hukuku da olmalÝdÝr. 

Ġslamiyet‟ten �nce ve sonra Orta Asya bozkÝr sahasÝnda kurulmuĢ diğer T�rk devletlerinde 

olduğu gibi, G�kt�rk Devleti de sosyal yapÝ a�ÝsÝndan yukarÝda belirttiğimiz birbirine bağlÝ halkalar 

zincirine sahipti.197 Sosyal yapÝnÝn �ekirdeğini aile oluĢturuyordu. Aileler birliğine urug denilmesine 

rağmen hen�z bunun tam fonksiyonu anlaĢÝlamamÝĢtÝr. Bir sonraki halka boy aileler ve uruglar birliği 

idi; boylarÝn baĢÝnda beyler bulunurdu. Bir siyasi birliğe dahil olmuĢ boylara ok denirdi. BoylarÝn da 

birliğine bodun denirdi ki; baĢÝnda arazisinin geniĢliğine g�re yabgu, Ģad, ilteber gibi idareciler 

bulunurdu. 

Bilindiği gibi bir devletin (yani il‟in) bağÝmsÝz olabilmesi i�in bazÝ Ģartlara sahip olmasÝ 

gerekmektedir. Bunlar siyasi istiklal, �lke, halk ve kanundur.198 

G�kt�rklerin istiklallerini nasÝl kazandÝğÝnÝ yukarÝda anlamÝĢtÝk. Fakat, Moğol asÝllÝ Juan-juanlarÝ 

hezimete uğratmadan �nce istiklallerini kazanma yolunda �nemli adÝmlar attÝklarÝnÝ �in 

kaynaklarÝndan �ğrenmekteyiz. 545 yÝlÝndan �nce �in Seddi‟nin kuzeyindeki ve �in sÝnÝrlarÝnÝn 

dÝĢÝndaki pazarlarda ipek alÝĢveriĢine vs. ticarete baĢlayan BumÝn Kağan, �in ile m�nasebet tesis 

etmek istemiĢti. Bunu karĢÝlÝksÝz bÝrakmak istemeyen �in‟deki BatÝ Wei Ġmparatoru, 545 yÝlÝnda bir 

el�iyi G�kt�rk merkezine g�nderdi. KaynağÝn ifadesine g�re, el�i vardÝğÝnda G�kt�rkler sevinmiĢ ve 

birbirlerini tebrik ederek “ġimdi b�y�k �lkenin el�isi geldi, bundan dolayÝ bizim �lkemiz y�kselecektir” 

demiĢlerdi.199 G�kt�rklerin bu olaya sevinmesinin esas sebebi kendilerinin ilk defa siyasi varlÝk 

olarak tanÝnmalarÝdÝr. Yine aynÝ kaynağÝn ifadesine g�re bu olaydan dolayÝ birbirlerini tebrik 

ediyorlardÝ. 
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G�kt�rklerin istiklallerini kazanÝĢlarÝ kaybediĢlerine, Orhun abidelerinde olduk�a �nem verilerek, 

anlatÝlmÝĢ, istiklalin kaybediliĢinin millet i�in adeta bir �l�m kazanÝlmasÝnÝn ise yeniden diriliĢ olduğu, 

milletin bundan �ok ders almasÝ gerektiği �nemle tavsiye edilmiĢtir.200 630-680 yÝllarÝ arasÝnda 

devletin �in esaretine d�Ģt�ğ� sÝrada bir�ok bağÝmsÝzlÝk hareketi meydana gelmiĢ, en sonunda 

679‟da baĢlayan isyan kÝvÝlcÝmÝ, 682‟de devletin yeniden istiklalini kazanmasÝna sebep olmuĢtur. 

Devlet tekrar istiklalini kazanÝnca, kağanlar, �in‟de kalmÝĢ T�rk boylarÝnÝ kurtarmak i�in olağan�st� 

�aba sarfetmiĢlerdir. Bu da G�kt�rk Devleti‟nde istiklale verilen �nemi g�steren en �nemli 

vesikalardandÝr.201 

BağÝmsÝz olan her devletin varlÝğÝnÝ s�rd�receği bir coğrafi mekana sahip olmasÝ gerektiği 

herkes�e malumdur. Ancak, eski T�rk ilinde bu coğrafi mekan, yani �lke toprağÝ diğer �ağdaĢÝ 

devletlerde olduğunu h�k�mdarÝn serbest�e kullanabildiği bir arazi par�asÝ değil, korumakla vazifeli 

olduğu ata yadigarÝ idi. Bu durum ve vatan sevgisi, Orhun Abidelerinde gayet a�Ýk bir Ģekilde 

anlatÝlmÝĢtÝr. AyrÝca merkez �t�ken kutsal sayÝlmÝĢtÝr (Iduk �t�ken). AslÝnda Orhun Kitabeleri (T�rk 

milletinin acÝ tatlÝ hatÝralarÝnÝn gelecek nesillere unutulmamasÝ i�in taĢa yazdÝrÝlÝp dikilmesi), ancak, o 

topraklarÝn ilelebed T�rk vatanÝ olarak kalacağÝ d�Ģ�ncesinin neticesi idi. �in kaynaklarÝ G�kt�rk 

sÝnÝrlarÝnÝ doğudan batÝya 10 bin li (beĢ bin km‟den fazla) g�neyden kuzeye 5 bin li (iki bin beĢ y�z 

km‟den fazla) olduğunu bildirmektedir.202 �lke h�k�mdarÝn Ģahsi malÝ gibi bir dominium değil, 

benzeri sadece eski �ağlarda Roma‟da g�r�len imperium d�Ģ�ncesi ile y�netiliyordu. 

G�kt�rk Devleti‟nde halkÝn (k�n) Ģahsi hukukla donatÝlmÝĢ, iktisaden h�r ve �zel m�lkiyete sahip 

olduğu g�r�l�r. TarÝm arazisi �zerinde de �zel m�lkiyet ge�erli oluyordu. II. G�kt�rk Devleti 

zamanÝnda 698 yÝlÝnda Kapgan, �in‟den bir s�r� istekte bulunmuĢtu. BunlarÝn arasÝnda otuz bin �l�ek 

tohumluk darÝ da vardÝ. Bu tohumluk darÝnÝn halkÝn tarlalarÝnda kullanÝlmasÝ i�in olduğu muhakkaktÝr. 

Diğer taraftan Bizans kaynağÝ Tactica da G�kt�rklerin h�r insanlar olduğunu zikretmektedir. �zel 

m�lkiyet kiĢi hak ve h�rriyetlerinin teminatÝ olduğundan, insan ona sahip olup kullandÝğÝ �l��de h�r 

olabilmektedir. G�kt�rklerde h�rriyetin ne kadar �nemli ve fazla olduğunu g�z �n�ne alÝrsak, bu 

devletin �ağdaĢlarÝna g�re insan haklarÝ y�n�nden epey ileride olduğunu anlamÝĢ oluruz. 

Eski �ağlarda ve diğer G�kt�rk �ağdaĢÝ k�lt�r�nde, insanlar, yaĢamak i�in gerekli enerjiyi 

(�ekme ve taĢÝma g�c�n�) aralarÝndaki zayÝf ve vasÝfsÝz kiĢilerin kol kuvvetini �alÝĢtÝrma suretiyle 

sağlÝyorlardÝ. Asalak ve yerleĢik k�yl� k�lt�rde bunun baĢka �aresi yoktu. 

Ekonomik a�Ýdan hayvan yetiĢtiriciliğine, �obanlÝğa dayanan bozkÝr G�kt�rk k�lt�r�nde ise bu 

ihtiya�, baĢta en y�ksek adalet g�c�ne sahip at olmak �zere hayvan g�c� ile karĢÝlanÝyordu. Orman 

kavimlerinde ve yerleĢik topluluklarda hakimiyeti ele ge�iren gruplar zorbalÝk yolu ile kendilerine hi�bir 

siyasi ve m�lki hak tanÝmadÝklarÝ mahkum k�tleleri (Moğollarda �eĢitli k�lelik m�esseseleri, Slav 

kavimlerinde meĢhur k�le ticareti, MÝsÝr‟da k�le k�tleleri, �in‟de enselerine boyunduruk vurularak 

�alÝĢtÝrÝlanlar, Hindistan‟da paryalar, eski Yunan Aristoteles‟in ehli hayvan ve canlÝ alet dediği 

doğrudan m�lk sayÝlan insanlar, Roma‟da benzeri k�leler) sÝnÝf, kast cenderesine alarak cemiyet 

d�zenini �yle devam ettirmek i�in asÝrlar boyunca t�rl� tedbirlere (�zel kanunlara) baĢvururlarken, 
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insanÝn kol kuvvetine ihtiya� duyulmayan bozkÝr k�lt�r�nde �zel m�lkiyet ve h�r �alÝĢma sayesinde 

geliĢen sosyal gelenekler zamanla t�re (anayasa) h�k�mleri halinde kesinlik kazanmÝĢtÝ.203 

G�kt�rk�e vesikalarda 14 yerde kul tabiri ge�mektedir. Ancak, bunlarda m�lkten, haktan 

mahrum kimseler değil, bazÝ siyasi ve medeni haklardan yoksun olmak s�z konusudur ve esirlik ifade 

edilmek istenmiĢtir. Esirlik ve k�lelik sosyal ve hukuki bakÝmdan farklÝdÝr. Eski Yunan‟da, Roma‟da ve 

Moğollarda k�lelerin yanÝnda, fakat, onlardan ayrÝ olarak da esirler (�zellikle savaĢ esirleri) de vardÝ. 

�te taraftan k�le kelimesi hi�bir G�kt�rk�e metinde ge�memektedir. 

Genel olarak herhangi bir toplulukta y�ksek tabakalarÝn oluĢmasÝnda �� fakt�r �nemli rol 

oynamaktadÝr: 

1- GeniĢ araziye sahip olmak (ekonomik), 

2- Askeriliği meslek edinmek (idari-askeri), 

3- Ruhani (dini) z�mreye mensup bulunmak. 

Bu durum g�z �n�ne alÝnarak, G�kt�rk Devleti‟ne baktÝğÝmÝzda ĢunlarÝ g�r�r�z. Her Ģeyden 

�nce G�kt�rklerde ziraatin �ok az yer tutmasÝndan dolayÝ toprak k�leliği (servage) s�z konusu 

olamaz. Eli silah tutan herkesin asker olduğu bozkÝr toplumunda, askerliğin ayrÝ bir meslek olduğu 

d�Ģ�n�lemez. Zaten, G�kt�rkleri anlatan �in kaynaklarÝ G�kt�rk ordusundan bahsederken, �oğu kez 

asker kelimesi yerine kullanmÝĢtÝr. ��nk�, herkesin asker sayÝlmasÝndan dolayÝ ayÝrÝm yapmaya gerek 

duymamÝĢlardÝr. BozkÝr sahasÝnda kurulmuĢ b�t�n diğer eski T�rk devletleri gibi G�kt�rk Devleti de 

siyasi ve askeri karakter taĢÝyor, dini karakter taĢÝmÝyordu. 

YazÝtlarda ge�en Kara-bodun deyiminin asÝl b�y�k kalabalÝk diye adlandÝrÝlmasÝ gerekmektedir. 

Yani b�y�k halk k�tleleri ifade olunmak istenmiĢtir; kesinlikle sÝnÝf farklÝğÝ s�z konusu değildir.204 

Eski T�rk devletlerinde bazÝ y�ksek memuriyetlerin Ýrsi olduğu bir zamanlar iddia edilmiĢ olsa 

da, kaynaklarda bunu doğrulayan bir kayda rastlanmamaktadÝr. 

 �stelik tayinlerin yapÝldÝğÝnÝ, G�kt�rk tarihini baĢlangÝcÝndan sonuna kadar takip ederek 

�ğrenebiliyoruz. KÝsacasÝ G�kt�rklerde sÝnÝflaĢma veya sosyal tabakalaĢma olduğuna dair 

kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur.205 

Hatta daha da ileri giderek Ģunu diyebiliriz ki; devleti kuran ve baĢarÝlÝ yapan millet idi: “T�rk 

bodun, illedik ilin… kağanladuk kağanÝn yitiru idmÝĢ=T�rk milleti il yaptÝğÝ ilini… kağan yaptÝğÝ 

kağanÝnÝ kaybedivermiĢ”. HalkÝn, devletin kuruluĢuna katÝlÝĢÝ ise: “Babam (ĠlteriĢ) 17 er ile harekete 

ge�ti. Haberi iĢiten ormandakiler, ovadakiler toparlanÝp geldiler, 70 kiĢi, sonra 700 kiĢi oldular… 

kağanlÝğÝ atalarÝnÝn t�relerinde kurdular”.206 
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Ġstiklalin, �lkenin ve halkÝn mevcut olduğu G�kt�rk �lkesinde insan hayatÝnÝ d�zenleyen mutlaka 

bir kanunlarÝn sistemi de olmasÝ gerekmektedir. Orhun kitabelerinde bildirildiği �zere, G�kt�rk 

Devleti‟ndeki kanunlarÝn b�t�n�ne t�re deniyordu. Kitabelerde t�re kelimesi 11 yerde ge�mekte, 

bunun altÝsÝnda il (devlet) deyimiyle birlikte kullanÝlmaktadÝr. Diğer beĢ yerde de il ile alakasÝ a�Ýk�a 

belirlidir. Bu da G�kt�rk Devleti‟nin t�reye (kanun) ne kadar bağlÝ olduğunu g�stermektedir. Bir baĢka 

deyiĢle devletin varlÝğÝ t�renin varlÝğÝna sÝkÝ sÝkÝya bağlÝ idi: “Devleti ellerine alÝp t�reyi tesis ettiler…”, 

“Ey T�rk bodunu devletini t�reni kim bozabilir?”, “KazandÝğÝmÝz devlet ve t�remiz �yle idi.”, “Devletin 

t�resini terketmiĢ…”, “O (ĠlteriĢ), atalarÝnÝn t�resine g�re bodunu (milletini) teĢkilatlandÝrdÝ…”, “T�re 

gereğince amucam tahta oturdu…”207 

T�re h�k�mleri değiĢik Ģartlar altÝnda etkinliğini s�rd�rebilmek i�in değiĢebilirdi. Ancak, t�renin 

bazÝ h�k�mleri kesinlikle değiĢmez idi: Bunlar k�nilik (adalet), uzluk (iyilik, faydalÝlÝk), t�zl�k (eĢitlik), 

kiĢilik (insanlÝk) idi. Diğer eski T�rk Devletlerinde olduğu gibi G�kt�rk Devleti‟ni de yerleĢik ve kabilevi 

devletlerden ayÝran baĢlÝca �zellikler Ģunlar idi: Velayet-i amme, �zel m�lkiyet milkiyet, serbest 

�alÝĢma, imtiyazsÝzlÝk, h�k�mranlÝğÝn karizmatik oluĢu, birleĢtiricilik, askeri karakter, dini tolerans, 

imperium telakkisi, t�re (kanunilik), besicilik-�obanlÝk. Fakat, �zellikle vurgulanmasÝ gereken nokta, 

G�kt�rk Devleti‟ni diğer kabilevi devletlerden ayÝran en �nemli �zellik kamu hukukunun olmasÝdÝr. 

�te taraftan G�kt�rk ilinde vatan anlayÝĢÝnÝn bir devlet felsefesi halinde geliĢtiğini g�rmekteyiz. 

Devlet, h�k�mdar yani kağandan �nce gelmektedir. Bu sebepten b�t�n G�kt�rk yazÝtlarÝnda il (devlet) 

s�z� kağandan �nce zikredilmiĢtir. Devletin yÝkÝlmasÝ ise G�kt�rkler i�in en b�y�k felaket olarak acÝ 

bir Ģekilde telakki ediliyordu. Devlet tanrÝ tarafÝndan verilir, kağanÝn ve milletin durumu tanrÝ tarafÝndan 

yasanÝr ve tayin edilirdi: “Ġl berigme tengri (il veren TanrÝ)”, k�t� kağanlar ile yolundan �ÝkmÝĢ T�rk 

milletini, TanrÝ zaman zaman cezalandÝrÝyor ve elinden alÝyordu.208 

H�k�mdar 

G�kt�rklerde h�k�mdarlÝk, yani devlet baĢkanlÝğÝ kağanlÝk ile temsil edilmektedir. Devlet 

baĢkanÝ da Kağan unvanÝnÝ taĢÝyordu. Kaynaklardan anlaĢÝldÝğÝna g�re otağ, �rgin (taht), tuğ (kurt 

baĢlÝ sancak), davul (sorgu�-k�br�ge) ve yay h�k�mdarlÝk sembolleri idi. Yine diğer eski T�rk 

devletlerinde olduğu gibi G�kt�rklerde de bu unsurlar aynÝ fonksiyonu taĢÝmaktadÝr. G�kt�rk 

Devleti‟ne y�nelik entrika faaliyetlerini sÝk sÝk uygulama safhasÝna koyduklarÝ sÝrada, �inliler 

destekledikleri G�kt�rk prenslerine birer kurt baĢlÝ sancak ve davul g�ndermiĢlerdir. Bu Ģekilde onlar 

h�k�mdar olarak tanÝdÝklarÝnÝ ifade etmek istemiĢlerdir. Kağan unvanÝnÝn yanÝnda sadece Tonyukuk 

YazÝtÝ‟nda bir kere han unvanÝ kullanÝlmÝĢtÝr. 

KağanÝ, konumuz a�ÝsÝndan ele aldÝğÝmÝzda g�ze �arpan en �nemli nokta, despotizma ile 

y�netilen eski bazÝ k�lt�rlerde olduğu gibi milletin vazifesi ona bakmak değil, bilakis kağanÝn vazifesi 

millete bakÝp, g�zetmek, doyurmak, boylarÝ bir arada tutmak ve d�Ģmanlara karĢÝ korumaktÝr. 

AĢağÝdaki s�zler onun millete karĢÝ sorumlu olduğunu, hesap verdiğini g�steren en a�Ýk 

misallerdendir: “T�rk milleti i�in gece uyumadÝm, g�nd�z oturmadÝm… ondan sonra TanrÝ irade ettiği 
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ve lutfettiği i�in ve talih ve kÝsmetim olduğu i�in �lecek milleti diriltip, kaldÝrdÝm, �Ýplak milleti giydirdim, 

fakir milleti zengin ettim, n�fusu az milleti �ok ettim. BaĢka illi milletler, baĢka kağanlÝ milletler 

arasÝnda onlarÝ pek �st�n kÝldÝm. D�rt bucaktaki milletleri hep barÝĢa mecbur ettim ve d�ĢmanlÝktan 

vazge�irdim”.209 G�kt�rklerde siyasi iktidar kut tabiri ile ifade olunuyordu. Milleti i�in gece g�nd�z, 

�alÝĢmayan kağan, milletine karĢÝ vazifelerini yerine getiremediği i�in, kut‟unun TanrÝ tarafÝndan geri 

alÝndÝğÝ gerek�esiyle iktidardan d�Ģ�r�l�rd�. 716 yÝlÝnda Ġnel‟in tahttan indirilmesi bu sebeple olmuĢtu. 

H�k�mranlÝk (erklik) karizmatik idi. KağanlÝk, kiĢiye TanrÝ tarafÝndan verilirdi. T�rk h�k�mdarÝ 

kanunlarÝ (t�re) uygular, kendisi de uyar, fakat, kanun yapamazdÝ. KÝsacasÝ baĢka milletlerde olduğu 

gibi mutlak h�k�mdar değildi.210 Siyasi iktidarÝ TanrÝ verdiği i�in, milli irade, insaf duygusundan 

kurtulmuĢtu. KağanÝn icraatÝ millet tarafÝndan meclis vasÝtasÝyla kontrol ediliyordu. Bilge Kağan‟Ýn 

(716-734) ileri s�rd�ğ� teklifler (G�kt�rk Ģehirlerinin etrafÝnÝn surla �evrilmesi ve Budizm‟in �lkede 

propaganda edilmesi) meclis tarafÝndan kabul edilmemiĢti. Bu meclis kağanÝ meĢrulaĢtÝrdÝğÝ gibi 

gerek�e g�stererek reddedebiliyordu. Mesela, 581 yÝlÝnda Ta-lo-pien‟i annesi T�rk olmadÝğÝ i�in kağan 

olarak tanÝmamÝĢ, yerine amcasÝ IĢbara‟yÝ cesur ve kahraman olduğu i�in kağanlÝğa layÝk g�rerek, 

onu se�miĢti.211 

KağanlarÝn Devlet‟i �ok sert idare etmeleri, k�t� davranmalarÝ, milletin isyanÝna sebep oluyordu. 

�in kaynaklarÝna g�re G�kt�rk KağanÝ Kapgan‟Ýn halka k�t� davranmasÝ y�z�nden, G�kt�rk 

�lkesinde sÝk sÝk isyanlar �ÝkmÝĢ, nihayet bunlardan birinin bastÝrÝlmasÝ akabinde, Kapgan, ormana 

pusu kuran asi BayÝrku boyunun reisi tarafÝndan �ld�r�lm�Ģt� (716).212 Bu olay bir bakÝma kendisine 

k�t� davranan kağana karĢÝ G�kt�rk halkÝnÝn tepkisi idi. 

G�kt�rk kağanlarÝ da diğer T�rk devletlerinin h�k�mdarlarÝ gibi unvanlar da almÝĢlardÝ. Bunlar: 

“B�y�k Kağan, Kutluğ, Beğ�or, Y�ce G�kten AlmÝĢ, TanrÝya Benzer, G�k YaratmÝĢ, T�rk Bilge Kağan, 

G�kte DoğmuĢ, G�kt�rklerin ve D�nyanÝn Mukaddes H�k�mdarÝ” idi.213 

G�kt�rk Devleti‟nde kağanÝn milletine karĢÝ sorumlu olduğunu g�steren bir baĢka delil de yine 

�in kaynaklarÝnda kaydedilmiĢ olan tahta �Ýkma t�renidir. Buna g�re t�ren sÝrasÝnda kağanÝn boğazÝ 

bir ipek ile sarÝlÝr, sonra sÝkÝlÝp bÝrakÝlarak ka� sene kağanlÝk yapacağÝ sorulur.214 Kağan zor 

durumda kalarak, kÝzarÝr, bozarÝr, s�ylediği s�zler millet tarafÝndan dikkatlice dinlenir, tasdik ve tahkik 

edilirdi. AslÝnda bundan �nce devlet adamlarÝ onu bir ke�e �zerinde oturturlar, g�neĢ y�n�nde 

doğudan batÝya doğru �evirirlerdi. Her �eviriĢte halkÝn hepsi onu eğilerek selamlardÝ. 

Bir T�rk‟�n baĢarÝlÝ bir kağan olabilmesi i�in TanrÝ tarafÝndan kendisine verilmiĢ baĢlÝca �� 

�zelliği kendinde toplamasÝ gerekiyordu. Bunlar yarlÝğ, kut ve kÝsmet (�l�g) idi. YarlÝg, TanrÝ adÝna 

verilen emir iken, sonralarÝ değiĢerek TanrÝ‟nÝn bağÝĢlamasÝ anlamÝna gelmekte idi: “TanrÝ yarlÝğ 

verdiği i�in 14 yaĢÝnda TarduĢ milleti �zerine Ģad olarak oturdum. Amcam kağan ile birlikte G�k 

Ýrmak‟a ve ġan-tung ovasÝna kadar akÝn yaptÝk. Ġl (devlet) gibi kağanlÝk da millete ait bir kurum idi: 

T�rk milleti illediği ilini elinden �ÝkarmÝĢ, kağanladÝğÝ kağanÝnÝ kaybedivermiĢ…” “Ġllileri ilsiz kÝlmÝĢ; 

kağanlÝlarÝ kağansÝz kÝlmÝĢ.” Diğer taraftan TanrÝ‟nÝn verdiği kut, yarlÝg ve �l�g ile d�nyanÝn b�t�n 
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�lkelerini idare etmekle g�revli G�kt�rk kağanlarÝ �niversal (cihanĢumul) devlet anlayÝĢÝna sahip idiler. 

B�yle bir devlet ve h�k�mdar anlayÝĢÝ d�nya hukuk tarihinde �nemli yer tutmaktadÝr.215 

G�kt�rk h�k�mdarlarÝ hakkÝnda yukarÝda s�ylediklerimizi toparlarsak, G�kt�rk kağanÝnÝn 

milletine karĢÝ baĢlÝca Ģu vazifeleri vardÝ: 

1- Ordusunun baĢÝnda olmak, 

2- HalkÝ doyurup giydirmek, 

3- HalkÝ kondurup iskan ettirmek, 

4- HalkÝn kalbini kazanmak ve onun sevgi ve saygÝsÝna mazhar olmak 

�te yandan kağan olacak kiĢinin taĢÝmasÝ gereken en �nemli �zellikler; bilge, alp, doğru s�zl� 

ve erdemli olmasÝ idi. 

Meclis 

Bir devlette yasama kurulu niteliğinde meclisin olmasÝ hukuk tarihi a�ÝsÝndan �ok �nemlidir. 

�stelik onun �ağdaĢÝ olan devletlerin hi�birinde b�yle bir meclis yoksa bu, onun �nemini �ok daha 

fazla artÝrmaktadÝr. 

G�kt�rk Devleti‟nde �yle bir meclisin var olduğunu, �in kaynaklarÝndan ve Orhun YazÝtlarÝndan 

�ok a�Ýk bir Ģekilde anlamaktayÝz. Yasama kurulu niteliğini taĢÝyan bu meclis, aslÝnda milattan �nceki 

devirlerden beri devam eden bir kurumdu. G�kt�rklerde meclis kelimesinin karĢÝlÝğÝ toy idi. B�t�n 

diğer T�rk leh�elerine ve T�rk�eden ge�tiği b�t�n yabancÝ dillerde de meclis, toplantÝ anlamÝna 

gelmektedir. Bu meclisin �yelerine Toygun (�ince Ta-guan) denirdi.216 

G�kt�rk kağanlarÝ meclisin tabii baĢkanÝ oluyorlardÝ. Kağan olmadÝğÝ zaman meclise hanedana 

mensup olmayan AygucÝ ve �geler baĢkanlÝk ederlerdi. Bu kiĢiler ayrÝca baĢbakan konumunda idiler. 

�nemle belirtmek gerekir ki; �ok �nemli bir hukuki kurum olan meclis (toy) G�kt�rk tarihinde m�him 

yer tutmuĢ, h�k�mdarlarÝn tahta ge�irip indirilmesinde b�y�k roller oynamÝĢtÝr. G�kt�rkler hakkÝnda ilk 

bilgileri veren �in kaynağÝ Chou Shu‟nun 50. b�l�m�nde, G�kt�rklerin hen�z devlet olarak 

kurulmadÝklarÝ devreye ait bilgileri verirken, bazÝ rivayetlerden bahsedilmektedir. Bu rivayetlerden 

sonra esas tarihi kÝsma ge�ilirken tam doğruluğundan emin olunmasa bile �ok �arpÝcÝ misalden 

bahsedilmektedir. Daha boy aĢamasÝnda olan G�kt�rkler, kendi aralarÝnda Ģeflerini se�mek i�in hepsi 

bir araya toplanmÝĢ, ağa�lÝk bir yerde y�kseğe sÝ�rama yarÝĢmasÝ d�zenlenmiĢtir. Neticede en 

y�kseğe sÝ�rayan Ģef olarak se�ilmiĢtir. B�ylece meclis takdirini en layÝk olan lehine kullanmÝĢtÝr. 545 

yÝlÝnda ilk �in el�isi An-no-p‟an-t‟uo, G�kt�rk merkezine vardÝğÝnda, G�kt�rkler, reisleri BumÝn (T‟u-

men) ile birlikte sevinmiĢler, “ġimdi b�y�k �lkenin el�isi geldi, bundan dolayÝ �lkemiz gelecekte 

y�kselecektir” diyerek birbirlerini tebrik etmiĢlerdi. Bu kayÝtlar ile G�kt�rklerin hen�z devlet haline 
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gelmeden bile meclis veya ona benzer fonksiyonu icra eden bir m�esseseye sahip olduklarÝnÝ 

anlÝyoruz.217 

Meclisin kağan se�iminde oynadÝğÝ rol� g�steren en iyi delil 582‟de taht değiĢikliği sÝrasÝnda 

meydana gelen olaylardÝr: YukarÝda bahsettiğimiz gibi T‟a-po (Tabo) Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra, onun 

�lmeden �nce kağan olarak tayin ve vasiyet ettiği Ta-lo-pien meclis tarafÝndan kağan olarak 

tanÝnmadÝ ve IĢbara daha layÝk g�r�lerek kağan se�ildi.218 KÝsacasÝ meclis takdirini ve yetkisini bu 

y�nde kullanmÝĢtÝ. Demek ki, s�z konusu bu meclis kağan nasbÝnda tam yetki sahibi idi. Yeni 

h�k�mdarÝ uygun diye meĢrulaĢtÝrdÝğÝ gibi gerek�e g�stererek reddedebiliyordu. 

593 yÝlÝnda cereyan eden bir baĢka hadise de meclisin fonksiyonunu g�stermesi a�ÝsÝndan epey 

etkileyicidir. Tou-lan (Do-lan) Kağan‟Ýn �in asÝllÝ eĢi �in‟de kendi s�lalesini yÝkÝp iĢ baĢÝna gelen Sui 

hanedanÝna karĢÝ bazÝ �inliler ve Soğdlarla irtibat kurarak, birtakÝm gizli faaliyetlerde bulunuyordu. 

Bunu �ğrenen Sui hanedanÝ durumu kağana bildirdi. Kağan �nce bunlara m�dahale etmek istemedi 

ise de, �in el�isi G�kt�rk toygunlarÝndan  (ta-guan) birine r�Ģvet vererek, kağanÝn hatununun kurduğu 

gizli planÝ ortaya �ÝkartÝnca devlet meclisi �yelerinin hepsi, bu gizli plandan dolayÝ kağanla alay ettiler. 

Zor durumda kalan kağan, bunun �zerine �inlileri (asi olanlarÝ) ve SoğdlarÝ cezalandÝrdÝ.219 Bilge 

Kağan‟Ýn 723 yÝlÝnda ileri s�rd�ğ� teklifler G�kt�rk Devlet meclisinde kabul edilmemiĢti.220 

Diğer taraftan halkÝn tahta �Ýkma t�reninde kağanÝ bir ke�e �zerine koyarak, havaya kaldÝrmasÝ, 

kağanÝn se�imine halkÝn iĢtiraki olarak d�Ģ�n�lm�Ģt�r. Toylara katÝlan toygunlar, tegin, k�l-�or, apa, 

erkin, tudun, ilteber, tarhan gibi unvanlar taĢÝrlardÝ. Toylarda �nce dini-milli t�renler yapÝlÝr, devletin 

b�t�n meseleleri g�r�Ģ�l�r, sonra ziyafetler verilirdi. 

H�k�met 

Orhun Kitabelerinde ge�tiği �zere, G�kt�rklerde h�k�metin karĢÝlÝğÝ ayukÝ tabiri idi.221 YukarÝda 

da bahsettiğimiz gibi memleket meseleleri devlet meclisi toy da g�r�Ģ�l�yordu. Ancak, coğrafi Ģartlar 

ve �lkenin i�inde bulunduğu durum sebebiyle toyun her zaman toplanmasÝ m�mk�n olamÝyordu. 

Memleket iĢlerinin asÝl g�r�Ģ�lmesi gerektiği anlarda ayukÝ (h�k�met) devreye giriyor, b�t�n asÝl 

meseleler, o an i�in ayukÝda konuĢuluyordu. �in kaynaklarÝna g�re G�kt�rk h�k�meti 9 bakandan 

oluĢuyordu. BakanlarÝn yazÝtlardaki karĢÝlÝğÝ ise buyruk idi. 

H�k�met �yelerinin taĢÝdÝklarÝ unvanlarÝndan ve kitabelerdeki ifadelerden gayet �nemli kiĢiler 

olduklarÝnÝ g�r�yoruz (�or, ilteber, buyruk-�or vb.). BazÝ h�k�met �yelerinin merkezin dÝĢÝndaki 

b�lgelerde �zellikle askeri vali durumunda olduklarÝ, bazÝlarÝnÝn tudunluk yaparak, vergi toplama 

iĢleriyle meĢgul olduklarÝ bilinmektedir.222 

H�k�metin baĢÝnda ise hanedandan olmayan aygucÝlar veya �geler bulunurdu. Bunlara ilaveten 

devlet merkezinde ayrÝca tamgacÝ ve bitigciler bulunurdu. TamgacÝlar, katip ve m�h�rdar, bitigciler ise 

haberleĢmelerden sorumlu katip idiler. 
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G�r�ld�ğ� gibi G�kt�rk devlet teĢkilatÝnda, devlet baĢkanlÝğÝ, yasama kurulu (toy) ve h�k�met 

birbirlerinden farklÝ kurumlar idi. Yani ayrÝ fonksiyonlar icra ediyorlardÝ. Ancak, h�k�mdarlÝğÝ ĢahsÝnda 

temsil eden kağan (devlet baĢkanÝ) �lkeden birinci derecede sorumlu olduğu i�in b�t�n iktidarÝ elinde 

bulunuyordu. BaĢbakanlarÝ o tayin ediyor, t�re değiĢikliklerini o teklif ediyor, devlet mahkemesine 

(yargu) baĢkanlÝk ediyordu. ��nk� tanrÝnÝn siyasi iktidar ile donattÝğÝ tek kiĢi o idi. Diğer eski T�rk 

devletlerinde olduğu gibi, G�kt�rklerde de milletin hemen her Ģeyi ondan beklemesi (doymak, 

giyinmek, �oğalmak, huzur ve asayiĢ) tam otoriteyi doğuruyordu. �te taraftan askeri bir karakter 

taĢÝyan eski T�rk idare mekanizmasÝ “tam otorite” uygulamasÝnÝ kolaylaĢtÝrÝyordu. Ancak, 

kaynaklarÝnÝn ifadesi ile sÝkÝ bir Ģekilde uygulama altÝnda tutulan t�renin h�k�mleri sayesinde s�z 

konusu tam otorite hi�bir zaman zalim olmadÝğÝ gibi, militarist diktat�rl�ğe d�n�Ģm�yordu. 

G�kt�rk devlet sisteminde �in kaynaklarÝnÝn ifadesi ile 28‟den fazla unvan olduğu gibi, bu 

unvanlarÝ taĢÝyan kiĢilerin birer makama da sahip olmalarÝ gayet tabiidir. G�kt�rk yazÝtlarÝ da unvanlar 

hakkÝnda epey malumat vermektedir. Kitabelere g�re devlet hiyerarĢisi Ģ�yle sÝralanmaktadÝr: Kağan, 

ailesi, bodun, ĢadapÝt beyler, tarhanlar, buyruk beyler, Dokuz-Oğuz beyleri vb. �in kaynaklarÝ ise 

kağan ve hatunu s�yledikten sonra en b�y�k unvan olarak Yabgu, sonra Ģad, tegin, tudun, ilteber, 

erkin‟den bahsetmektedir. 

YargÝ ve Hukuki CezalandÝrma 

G�kt�rk Devleti‟nde y�ksek devlet mahkemesine yargu denirdi. Yine kaynaklar araĢtÝrÝldÝğÝnda 

G�kt�rk Devleti‟nde bir adliye (k�nilik) m�essesesi olduğunu anlÝyoruz. YargularÝn vazifeleri t�reyi ve 

�rfi hukuku uygulamak idi. �nl� G�kt�rk devlet adamÝ Tonyukuk, mahkeme baĢkanlÝğÝ yani yarganlÝk 

yapmÝĢtÝ. H�k�mdarlar da yarganlÝk yaparlardÝ.223 

Kaynaklardan anlaĢÝldÝğÝna g�re G�kt�rk �lkesinde cari cezai h�k�mler Ģunlar idi: 

- Zina yapan evlilerin cezasÝ idam, 

- Adam �ld�rme idam 

- Soygun yapan, bağlÝ at �alan idam, 

- Gen� kÝzlarÝ aldatanlar ağÝr bir Ģekilde mal ile tazminat �demek zorunda bÝrakÝldÝktan sonra, o 

kÝzla mutlaka evlenmesi gerekirdi. 

- Adam yaralayanlar, yaranÝn derecesine g�re mal m�lk �demek suretiyle su�larÝnÝ tazmin 

ederlerdi. 

- At ve koyun �alanlar, on katÝndan fazlasÝnÝ �demeye mahkum edilirdi. 

- Diğer hafif su�lar 10 g�n� ge�memek �zere cezalandÝrÝldÝ. 

- Vatana ihanet edenler, ordudan ka�anlar �l�me mahkum edilirdi.224 
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Ceza iĢlemleri herkese hi�bir fark g�zetmeksizin aynen uygulanÝrdÝ. 

�zel Hukuk 

G�kt�rk Devleti‟nde kulluğun ve k�leliğin olmadÝğÝnÝ yukarÝda belirtmiĢtik. Yani insanlarÝn hepsi 

h�rd�. KadÝnlarÝn da toplumda �nemli yerleri vardÝ. Devlet y�netiminde hatunlarÝn da s�z sahibi 

olduğunu 585 ve 615 yÝllarÝna ait vesikalardan anlÝyoruz. 585 yÝlÝnda �in el�ilerinin karĢÝlanmasÝnda 

kağanÝn etkilenip �in vassalÝ olduğunu kabul etmesine ve 615 yÝlÝnda Yen-men‟de �in imparatorunu 

kuĢatan Shih-pi (Ģi-bi) Kağan‟Ýn kaldÝrmasÝnda yalan s�yleyerek kağanÝ etkilemesinde �ok �nemli 

menfi rol oynamÝĢlardÝ.225 Yine kitabelerde mevcut, Bilge Kağan‟Ýn annesi hakkÝnda �vg� dolu s�zleri 

ve onu bir tanrÝ�aya benzetmiĢ olmasÝ kadÝna G�kt�rkler tarafÝndan verilen �nemi g�steren �ok 

kÝymetli bir vesikadÝr. “Gelinlik kÝzÝn cariye oldu” ibaresi de kadÝnlarÝn y�ksek bir yeri olduğu ve cariye 

durumuna d�Ģmesinin �ok utan� ve acÝ verici olduğunun belirtilmesi de kadÝna G�kt�rklerin verdiği 

değeri g�steren �ok değerli bilgilerdir. Bunun cariyeliğin hi� hoĢ olmadÝğÝnÝ, aksine aĢağÝlayÝcÝ bir 

durum olduğunu g�stermesi de k�lt�r tarihimiz a�ÝsÝndan dikkate değerdir. Zaten yazÝtlardaki cariye 

anlamÝna gelen k�ng (k�n) kelimesi aslen �incedir (ch‟�en). 

Bir erkek bir kÝzÝ sevdiğinde akrabalarÝndan birini kÝzÝn ailesine g�ndererek teklifte bulunurdu. 

�len babalarÝn, amcalarÝn, erkek kardeĢlerin eĢleriyle evlenme geleneği (levirat�s) vardÝ. Bu Ģekilde 

ortada kalan eĢlerin zor duruma d�Ģmeleri �nlenirdi. Bir baĢka ifade ile ailenin b�t�nl�ğ� korunmaya 

�alÝĢÝlÝrdÝ. DÝĢarÝdan evlenme (egzogami) vardÝ.226 

Vergileri at ve koyun idi. ArabalarÝn kenarlarÝna �entik atÝlarak hesap yapÝlÝrdÝ. YerleĢik olmayan 

bir hayat tarzÝnÝ devam ettiren G�kt�rklerin hesaplarÝnÝ bu Ģekilde tutmalarÝ gayet normal olmalÝdÝr. 

Bunun yanÝnda altÝn u�lu oklar balmumuna s�r�l�r ve m�h�r (tamga) Ģeklinde kullanÝlÝrdÝ. 

�zel m�lkiyet mevcut olduğundan G�kt�rk Devleti‟nde herkesin bir par�a toprağa sahip 

olduğunu anlÝyoruz. ��nk� bazÝ T�rk boylarÝ bug�nk� BatÝ T�rkistan‟Ýn doğu b�lgelerine yakÝn bir 

yerde bitki (ağa�, vb.) yetiĢtiriyordu. KÝz �ocuklarÝna da �nem verilir, kÝzÝn miras hakkÝ �eyiz olarak 

koca evine giderdi. 

G�kt�rk Devleti‟nde savaĢÝrken �lmek b�y�k bir Ģerefti, hasta yatağÝnda �lmek istenmezdi. 

Ceza h�k�mlerinin kesin h�kme bağlanmasÝ kan g�tmeyi �nl�yordu. Selamlama ise G�kt�rk 

yazÝtlarÝnda baĢ eğme ve diz ��kme olarak ifadesini bulmuĢtur. 

YabancÝ Milletlerin Durumu 

Bu konuya da yukarÝda defalarca bahsettiğimiz gibi yine �in kaynaklarÝndaki bilgilerden 

baĢlayabiliriz. �inliler, G�kt�rklerle m�nasebet tesis etmek i�in, �nce onlarÝ kendilerinden daha iyi 

tanÝdÝklarÝna inandÝklarÝ SoğdlarÝn birini se�mekte iĢe baĢladÝlar. ��nk� Soğdlar, G�kt�rkleri �ok daha 

iyi tanÝyor ve iyi m�nasebet tesis etmiĢ durumda bulunuyorlardÝ. Bu sebeple Chio-ch‟�an Ģehrinden 

An-no-p‟an-t‟o el�i olarak, G�kt�rk merkezine g�nderildi (545). 
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552 yÝlÝnda devlet tesis edildikten sonra �lkenin batÝ kÝsÝmlarÝnÝn idaresi kağan BumÝn tarafÝndan 

kardeĢi Ġstemi Yabgu‟ya verilmiĢti. Ġstemi, BatÝ T�rkistan b�lgesini baĢtan baĢa fethederken hakimiyeti 

altÝna aldÝğÝ Ģehirlerin halkÝna gayet iyi davranÝyordu. 

Hi�bir zaman Cengiz Han gibi eline ge�irdiği Ģehirlerin ahalisine katliam yapmamÝĢtÝ. Genellikle 

yerli prenslerin yerine T�rk idarecileri tayin ediyor, bazen eskilerin yerlerinde kalmalarÝna m�saade 

ediyorlardÝ. Semerkand Ģehrinin yerli prensine dokunmayan Tardu, kÝzÝnÝ ona vererek, akrabalÝk dahi 

kurmuĢtu. G�kt�rklerin, BatÝ T�rkistan‟da ahalisi T�rk olmayan mevkilerde askeri kolonizasyon tesis 

ettikleri g�r�lmektedir. Daha sonralarÝ tamamen G�kt�rk Devleti sÝnÝrlarÝ i�inde kalan Soğdlar �lkenin 

batÝsÝndan doğusuna kadar yayÝldÝlar.227 �zellikle Ġpek Yolu olarak bilinen g�zergahta t�ccar kavim 

olarak �nemli rol oynadÝlar. O �ağÝn d�nyasÝnda en m�him ticari faaliyet, G�kt�rk Devleti 

topraklarÝnda rahat�a yapÝlÝyordu. 

G�kt�rk Devleti‟nin batÝsÝnÝ idare eden Ġstemi Yabgu‟nun (552-556) �ağdaĢÝ olan komĢu 

devletler Sasani ve Bizans‟a g�nderdiği el�i aslen Soğd kavmine mensup Maniakh adlÝ bir kiĢi idi. Bu 

da, G�kt�rklerin diğer milletlere ne kadar değer verdiğini, �stelik el�ilik vazifesi ile kendi devletlerini 

temsil etme yetkisi de verdiğini g�stermektedir. 

G�kt�rk Devleti 682‟de istiklalini yeniden kazandÝktan sonra devletin baĢlÝca politikasÝ, Fetret 

Devri‟nde yani �lkenin �in esaretine d�Ģt�ğ� sÝrada (630-680 yÝllarÝ arasÝnda) �in‟e gitmek zorunda 

kalmÝĢ ya da zorla g�t�r�lm�Ģ T�rk boylarÝnÝ yeniden geri getirmek, sonlarÝ esaret altÝnda yaĢamaktan 

kurtarmak idi.228 Kapgan Kağan, bu hususta epey baĢarÝlÝ olmuĢtur (696 ve 698 yÝllarda). Ancak, 

konumuz a�ÝsÝndan �nemli nokta giriĢte de belirttiğimiz gibi Kapgan Kağan‟Ýn 694‟te T�rk boylarÝnÝ 

�in‟den geri isterken altÝ eyalette yaĢayan (kitabelerde AltÝ �ub Soğdak) SoğdlarÝ da beraber 

istemesidir. Yani T�rk h�k�mdarÝ daha �nce kendi �lkesi topraklarÝnda yaĢamÝĢ dost yabancÝ bir 

kavim de �in esaretinde olmasÝna tahamm�l edemiyordu. Neticede Kapgan hedefine ulaĢÝp, �in‟den 

SoğdlarÝ kurtarmÝĢtÝr. 

G�kt�rklerin su�lu insanlarÝ kolay kolay �ld�rmediklerine dair iki a�Ýk delil vardÝr: 593 yÝlÝnda 

�in‟deki Sui hanedanÝna d�Ģman olan G�kt�rk h�k�mdarÝnÝn �in asÝllÝ eĢi Ch‟ien-chin (bin altÝn) 

prenses, kendi �lkesindeki taraftarlarÝyla gizli iĢbirliği yaparak bazÝ Soğdlarla da anlaĢmÝĢtÝ. Bu 

durumu fark eden �inli casuslar buna engel olmasÝnÝ isteyip, kağana s�ylemiĢlerdi. Ġmparatorun 

g�nderdiği �inli el�i, Tou-lan Kağan‟dan bunlarÝn cezalandÝrÝlmasÝnÝ talep etmiĢ, fakat, kağan buna 

yanaĢmamÝĢtÝ. Bunun �zerine el�i r�Ģvet yoluyla kağanÝn hatununun b�t�n planlarÝnÝ ortaya �ÝkarttÝ. 

Tou-lan Kağan, �in asÝllÝ hatununu g�zden �ÝkarmasÝna rağmen, �inlilerin b�t�n ÝsrarÝna karĢÝ koydu 

ve onu �ld�rmedi. Sonradan G�kt�rk �lkesine g�nderilen �inli casus el�i Ch‟ang Sun-sheng hi� 

acÝmadan g�zden d�Ģm�Ģ hatunu �ld�rd�.229 

621 yÝlÝnda ise �in‟i �ok ağÝr saldÝrÝlarla yÝpratan Ch‟u-lo (�ulo) Kağan‟Ý �in el�isi Cheng Y�an-

shou ikna edemeyince, onu adamlarÝna zehirletti. �lmeden �nce �in el�isi tarafÝnda zehirlendiğini 
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anlayan Ch‟u-lo Kağan, onlarÝ hapse attÝrmasÝna rağmen �ld�rmedi. Bu kağanÝn �l�m�nden sonra 

el�i �in‟e rahat�a geri d�nd�.230 

G�kt�rklerin �ok d�r�st insanlar olduklarÝna dair belki de en g�zel delil �nl� �in devlet adamÝ 

P‟ei Ch�‟n�n imparatoruna sunduğu rapordaki ifadeleridir. 20 yÝldan beri �in imparatoruna batÝ ve 

kuzey yabancÝlarÝ i�in danÝĢmanlÝk yapan bu vezir, BatÝ ve Doğu T�rkistan‟Ýn b�t�n k���k devletleri 

hakkÝnda uzun bir rapor hazÝrlamÝĢ, bunun i�in de bir s�re Tun-huang‟da Soğdlar arasÝnda kalmÝĢtÝ. 

DolayÝsÝyla SoğdlarÝ �ok iyi tanÝyordu. G�kt�rk Devleti i�in de zaten defalarca entrika planlarÝ 

yapmÝĢtÝ. KÝsacasÝ iki milleti �ok yakÝndan tanÝyordu. Bu sebepten onun verdiği rapor ve yaptÝğÝ 

mukayesenin T�rk tarihi a�ÝsÝndan ayrÝ bir değeri vardÝr. �inli devlet adamÝ raporunda Ģ�yle demiĢti: 

“G�kt�rkler aslÝnda �ok d�r�st olduklarÝndan kolayca par�alanabilirler; fakat, i�lerinde Soğdlular var, 

SoğdlularÝn hepsi �ok zalim ve gaddar, ayrÝca hilekardÝrlar, G�kt�rkler hile yapmayÝ Soğdlulardan 

�ğreniyor. Ben duydum ki; Soğd reislerinden Shih-shu-hu-hsi �ok fazla hilekarlÝkla Shih-pi Kağan‟Ýn 

yanÝnda bulunuyor. L�tfen, onun �ld�r�lmesine sebep olalÝm”.231 

Bu olay her Ģeyden �nce Orta Asya‟da binlerce yÝldan beri s�re gelen �in entrika siyasetinin 

y�zlerce �rneklerinden biridir. Ancak, vezir G�kt�rkleri Soğdlulardan ayÝrÝrken d�r�st olduklarÝnÝ 

�st�ne basa basa vurgulamÝĢtÝr. �inliler, neticede ticaret yapma vaadiyle SoğdlularÝ G�kt�rk �lkesinin 

i�inden �ekerek Ma-i Ģehrine getirmiĢler, burada kurduklarÝ pusu ile hepsini �ld�rm�Ģlerdir. Kendi 

tebasÝ altÝndaki bu yabancÝ kavim haksÝz bir Ģekilde tuzağa d�Ģ�r�l�p, katledilmesine tahamm�l 

edemeyen G�kt�rk kağanÝ, SoğdlarÝn intikamÝnÝ almak i�in �in‟e karĢÝ h�cuma ge�ti. 615 yÝlÝnda �in 

seddini aĢÝp, Yen-men Kalesi‟nde impratoru kuĢattÝlar. �in imparatoru �evirdiği bir entrika sayesinde 

bu tehlikeden kurtuldu ise de, devletin hÝzla zayÝflamasÝnÝn �n�ne ge�emedi. Ġki yÝl i�erisinde �in‟de 

h�k�m s�ren Sui hanedanÝ yÝkÝlÝp, yerine T‟ang hanedanÝ kuruldu (617). Bu hadisenin ortaya �ÝkardÝğÝ 

en m�him sonu� G�kt�rklerin kendi milletlerine mensup olmasa dahi tebaasÝna yapÝlan bir saldÝrÝyla 

derhal cevap vermesi ve onlarÝn hakkÝnÝ kendi milletininki ile aynÝ tutmalarÝdÝr. 

G�kt�rk Devleti‟nin m�ttefiklerine, daha doğrusu milletler arasÝ anlaĢmalara sadÝk kaldÝğÝnÝ 

g�steren deliller de yine �in kaynaklarÝnda tam a�ÝklÝğÝ ile mevcuttur. Her Ģeyden �nce yaklaĢÝk iki 

y�z yÝl s�ren tarihleri boyunca herhangi bir anlaĢmayÝ bozduklarÝna dair bir kayÝt yoktur. 557 yÝlÝnda 

g�neydeki �in devletlerinden Chou G�kt�rklerle evlilik yoluyla ittifak yapmak i�in teklifte bulunmuĢtu. 

G�kt�rklerin bu teklifi kabul ediĢlerinden sonra, 563 yÝlÝnda Ch‟iler (ChoularÝn rakibi) de el�i g�nderip, 

evlilik yoluyla ittifak yapmak istediklerini bildirdiler. �zerinde fazla d�Ģ�nmeden ikinci teklifi reddeden 

G�kt�rkler, daha �nce yaptÝklarÝ ittifaki bozmadÝ. Ancak, buna karĢÝlÝk Choular, G�kt�rkler ile 

yaptÝklarÝ anlaĢmaya sadÝk kalmayarak Ch‟iler ile fidye vb. Ģeyler karĢÝlÝğÝnda anlaĢtÝlar. AslÝnda 

Choular ile G�kt�rkler, Ch‟ilerin �zerine ortak y�r�meye karar vermiĢler, sonra Choular, Ch‟iler ile 

anlaĢÝp seferden vazge�miĢlerdi. Bunun yanÝnda Ch‟iler, daha �nce G�kt�rklere ChoularÝnkinden �ok 

fazla hediye teklif etmiĢler, G�kt�rkler ise bunu kabul etmemiĢlerdi. G�kt�rk KağanÝ Mukan daha �nce 

yapmÝĢ olduğu anlaĢmaya sadÝk kalmayÝ tercih etmiĢti. Sonradan tekrar ikna edilen Mukan yine de 

569‟da kÝzÝnÝ prenses-gelin olarak �in baĢkentine g�nderdi.232 
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ChoularÝn, G�kt�rklerle olan anlaĢmasÝnÝ bozmasÝna kÝzan Mukan Kağan‟Ýn geri d�nmesi 

hakkÝnda �in kaynaklarÝ haksÝz ithamlarda bulunmaktadÝr. Ancak, bu konuyla ilgili b�t�n kaynaklar 

tetkik edildiğinde ger�ek ortaya �ÝkmaktadÝr. G�kt�rkler hakkÝnda iki y�z yÝl boyunca her t�rl� haberi 

veren �in kaynaklarÝ ve diğer tarihi kaynaklarda (Bizans vs.) G�kt�rklerin herhangi bir anlaĢmayÝ 

bozduklarÝna dair hi�bir kayÝt yoktur. 

G�kt�rk el�ilerinin taĢÝdÝğÝ unvanlarÝn kesin olmamakla birlikte genelde tegin ve tarhan olduğu 

g�r�lmektedir. El�ilerin devlet hiyerarĢisinde y�ksek bir unvan taĢÝmalarÝ G�kt�rklerin diplomasiyle ve 

milletler arasÝ m�nasebetlere verdikleri �nemi g�stermektedir. G�kt�rklerin diğer devletlerle dostane 

iliĢki i�inde olmak istediklerini Orhun YazÝtlarÝndan da anlÝyoruz. Bilge Kağan en b�y�k d�ĢmanÝ �in 

ile dahi dost olmak arzusunda olduğunu ifade etmiĢtir: “�in milleti ile anlaĢma, barÝĢ i�inde oldum 

(t�z�lt�m), d�zeldim”.233 

�te taraftan Bizans Devleti de G�kt�rklerle yaptÝğÝ anlaĢmaya sadÝk kalmamÝĢ, G�kt�rklerin 

d�ĢmanÝ AvarlarÝ himaye etmiĢti. 576 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rk ĢadlarÝndan T�rk, Bizans‟Ýn bu iki 

y�zl�l�ğ�n� el�isi Valentinos‟un suratÝna vurmuĢtu.234 
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Göktürk Kağanlığı / Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat [s.49-78]  

 

Birinci B�l�m: Siyas� Tarihinin Ana HatlarÝ (M.S. 552-745) 

Ġlk T�rk alfabesi ve edebi dilini yaratmak suretiyle T�rk medeniyetine eĢsiz hizmeti olan G�kt�rk 

KağanlÝğÝ M.S. 552‟de kurulmuĢtu. 1952 senesi “kuruluĢ”un 1400. yÝld�n�m�d�r. Arada ge�en 14 asÝr 

i�inde T�rkler, muhtelif isimler altÝnda, Altaylar sahasÝndan baĢlayarak -Asya, Avrupa ve Afrikada 

b�y�k ve k���k bir�ok devlet kurmuĢlar; m�sait Ģartlar zuhur edince medeniyetin inkiĢafÝnda b�y�k 

baĢarÝlar g�stermiĢler; t�rl� din ve k�lt�rlere intisab etmiĢler; kendi din, dil ve medeniyetlerini 

baĢkalarÝna kabul ettirmiĢler; bazen de kendileri yabancÝ unsurlar i�inde ereyip gitmiĢlerdir. Tarihteki 

T�rk devletlerinin en b�y�ğ� ve en medenisi olan OsmanlÝ Ġmparatorluğu baĢta olmak �zere, 

ge�miĢteki b�t�n T�rk devletleri ve kavimleri -Ýrk, dil, teĢkilat ve k�lt�r hususiyetleri bakÝmÝndan, Ģu 

veya bu tarzda G�kt�rklere bağlÝdÝrlar. Bu bağlarÝn derecesi zaman, mesafe ve Ģartlara g�re az veya 

�ok değiĢmiĢ tesirleri azalmÝĢ, fakat hi�bir zaman b�sb�t�n kaybolmamÝĢtÝr. Orhun YazÝtlarÝ 

T�rk�esini fazla zorluk �ekmeden anlÝyabilmemiz bu hususta bariz bir misal teĢkil eder. Tarihte ilk 

defa “T�rk” adÝnÝ taĢÝmÝĢ olan bir devletin kuruluĢunun 1400. yÝl d�n�m�n�n yalnÝz ihtisas sahibi 

tarih�ileri değil, T�rkl�ğ� seven, milli tarih ve k�lt�r�ne kÝymet veren her aydÝn T�rk‟� ilgilendireceği 

tabiidir. 

I. “T�rk” AdÝnÝn MenĢei: T�rklere Ait En Eski KayÝtlar 

“T�rk” adÝnÝn menĢei ve manasÝ: Milattan sonra VI. y�zyÝl ortalarÝndan baĢlayarak, �nceleri 

siyasi ve daha sonralarÝ etnik bir mana olan T�rk adÝnÝn ilk defa ne zaman ve nerede kullanÝlmağa 

baĢlandÝğÝ kat‟iyetle tespit edilemiyor. KaynaklarÝn kÝtlÝğÝ, ve mevcut kayÝtlarÝn da karÝĢÝk olmasÝ - bu 

meselenin hallinde en m�him engeli teĢkil ediyor. T�rkler kendileri en eski tarihlerine dair yazÝlÝ 

kaynaklar bÝrakmadÝklarÝ i�in T�rk tarihinin eski devirlerini ancak T�rklerin komĢularÝ ve �ok eski yazÝlÝ 

kaynaklara sahib olan �inliler vasÝtasiyle �ğrenmek mecburiyetinde kalÝyoruz. 

M.�. XVIII. y�zyÝla kadar �Ýkan �in kayÝtlarÝnda �in‟in kuzeyine d�Ģen Tik1 adÝyla bir kavim 

zikrediliyor. Buradaki “Tik” ile “T�rk” arasÝnda bir m�nasebet bulmak istiyenler olmuĢsa da - bunun 

ciddi telakki edilmesi imkansÝz gibi g�r�l�yor. Ġran efsanelerindeki “turan” ile “T�rk”� aynÝ k�ke 

bağlamanÝn da ne dereceye kadar doğru olduğu kat‟iyetle tespit edilemiyor; maamafih “tur” k�k�n�n 

“T�rk” ile herhangi bir Ģekilde ilgili olmasÝ muhtemeldir. Avesta‟nÝn Sanskrit�e terc�mesinde “Tura” ve 

“TruĢkah” olarak g�sterilen kavim adÝnÝn T�rklere ait olduğu zannediliyor. Avesta‟nÝn bir kÝsmÝnÝ teĢkil 

eden “Bahman YaĢt‟ta (II, 49) bir�ok kavmin adÝ zikredilirken, “Xuon Turk” adÝ da ge�iyor; Ģayet bu 

s�z doğru okunmuĢsa Hindistan‟a ge�en Hunlara “t�rk” adÝ verilmiĢ olduğu anlaĢÝlÝyor; fakat 

Avesta‟nÝn terc�mesi daha sonraki zbir zamana ait olduğundan, buradaki etnik kayÝt ve izahlarÝn daha 

evvelki devirler i�in fazla kÝymetli olmadÝğÝ aĢikardÝr. Herodot‟un eserindeki “Jurkae” (...IV, 22) ve 
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Pomponius Mella‟daki “Turkai” (Mil. sonra I. y�zyÝlda kaleme alÝnmÝĢtÝr) s�zlerinde “T�rk” adÝnÝ 

g�rmek isteyenler olmuĢsa da, bu hususta kat‟i bir Ģey s�ylemek imkansÝzdÝr. 

“T�rk” adÝ -telaffuz ettiğimiz Ģekilde ve anladÝğÝmÝz manada- ilk defa olarak M.S. VI. y�zyÝl 

ortalarÝnda yazÝlÝna �ince kaynaklarda g�r�lmektedir.2 Tungci, Soei-chou (suy-Ģu), Kieou-T‟ang Chou 

(Hin T‟ang Ģu) T‟an Ģu adlÝ mahazlerde, �in‟in kuzey ve batÝsÝndaki kavimler anlatÝlÝrken, T�rklerden 

�ince telaffuzla, Tu-k�-e (Turyu)lerden uzun uzadÝya bahsediliyor.3 �inlilerden az sonra (30 yÝl kadar) 

Bizans kaynaklarÝnda da ilk defa olmak �zere “t�rk” adÝ zikredilmeğe baĢlÝyor (Menander: To�rcoi).4 

BizanslÝlarda “T�rk” adÝ ile Ġdil nehrinin doğusunda yaĢayan kavimler kasdediyorlardÝ. 

“T�rk” adÝ VI. y�zyÝl ortalarÝnda doğru tanÝnmakla beraber, bu isim altÝnda ancak mahdut bir iki 

z�mre veya siyasi birliğin kasdedildiği muhakkak gibi g�r�l�yor. Muhtelif yerlerde ve ayrÝ “kavimler” 

halinde yaĢayan ve “T�rk” ÝrkÝndan gelen uruğlarÝn kendilerine has adlarÝ olduğu biliniyor; “t�rk” adÝnÝn 

umumileĢmesi, etnik mana almasÝ ise daha sonraki bir devire aittir; belki de Araplarla, yani Ġslamiyet‟le 

temasÝn neticesidir.5 VIII. y�zyÝl baĢlarÝnda Araplar Mavera-�n-nehr‟e gelince T�rklerle temas etmiĢler 

ve T�rk�e konuĢan b�t�n T�rk kavimlerine ayrÝ adlarÝna bakmaksÝzÝn umumi olarak “t�rk” adÝnÝ 

vermiĢlerdi. Ġslamiyeti kabulden T�rkler de kendilerini bundan b�yle “T�rk” diye adlamÝĢlar ve bu 

suretle “T�rk” adÝ gittik�e geniĢ bir mana, yani T�rk ÝrkÝndan gelen b�t�n kavimlerin adÝnÝ ifade eder 

olmuĢtur. 

“T�rk” adÝnÝn manasÝna gelince, bunun izahÝ yolunda �tedenberi tecr�beler yapÝlmÝĢsa da h�l� 

kat‟i bir neticeye bağlanmÝĢ sayÝlamaz. Bilindiği ve�hile tanÝnmÝĢ kavimlerin adlarÝnÝ izah meselesi de 

aynÝ durumdadÝr: Grek, Frank, Rus vs. kavimlerin adlarÝ gibi -bu kadar incelemelere rağmen- ne mana 

ifade ettikleri ve etimolojileri kat‟iyetle tespit edilemiyor. 

T�rklerle �ok eskidenberi temas halinde bulunan ve bu adÝ �ok erkenden duyan �inliler bunu 

izah etmek teĢebb�s�nde bulunmuĢlardÝ. Bu hususta “ġuy-Ģu” adlÝ eserde Ģu izahat verilyor:6 

“T�rklerin (T‟u-k�-e), eteğinde kamp kurduklarÝ dağ bir miğfer Ģeklinde olduğu ve�hile bu kavmin 

dilinde “miğfer”e “t‟u-k�-e” denildiğinden, onlar kendilerini T‟u-k�-e diye adladÝlar”. “T�rk” s�z�n�n en 

eski izah Ģekli bu suretle �inliler tarafÝndan yapÝlmÝĢ ve halk etimolojisine dayandÝrÝlmÝĢtÝr; bu izah, 

galiba, bir T�rk-moğol s�z� olan ve “miğfer” manasÝna gelen “tugulga” ile ilgilidir. �in m�verrihinin bu 

izahÝ, tabiatiyle, ilmi herhangi bir kÝymetli haiz değildir; bahusus ki �inlilerin yabancÝ kavimlerden 

bazÝlarÝnÝn adlarÝnÝ “dağ ismiyle” izah etmek isteyiĢleri biliniyor. “T�rk” adÝnÝ �inlilerin yaptÝklarÝ gibi 

“miğfer”le ilgili g�rmek isteyen bazÝ alimler de olmuĢtur. Farisideki “terg” (vK0) in de “miğfer” 

manasÝna geldiğine iĢaret edilerek “t�rk” ile “terg” arasÝnda bir m�nasebet olduğuna ihtimal verilmiĢti.7 

Moğolca “miğfer”e “tgulga” denildiğine, J. Schmidt,  daha 1824‟te iĢaret etmiĢ ve bunun “T�rk” s�z�n� 

ifade i�in �inliler tarafÝndan “T‟u-k�-e” Ģeklinde kaydedildiğini zannetmiĢti. 

Ġslam m�elliflerinden bazÝlarÝ “T�rk” adÝnÝ, arap�adaki “bÝrakmak, terketmek” manasÝna gelen 

“terk - vK0” ile izah etmek istemiĢlerdir. Arap coğrafyacÝlarÝndan Ġbn al-Fakih al-Hamdani b�yle bir 

izahÝ ileri sunmuĢtur.8  Mu katil bin S�leyman‟a g�re: T�rkler seddin (yani Ye‟cuc Me‟cuc Seddi) 
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arkasÝnda “terkedildikleri” i�in “T�rk” adÝnÝ almÝĢlardÝr. Gerdizinin eserinde (M.S. 1050-1052‟lerde 

yazÝlmÝĢtÝr) “T�rkistan‟Ýn abadan memleketlerden uzak d�Ģt�ğ� i�in, T�rklere b�yle bir ad verildiği” 

kaydedilmiĢtir.9 

ReĢid�ddin‟in Cami‟ �t-Tevarihi‟nde olduğu gibi, Eb�lgazi Bahadur Han‟Ýn ġecere-i T�rk‟�nde 

“T�rk” adÝnÝn izahÝna giriĢilmiyor. Mahmud KaĢgari‟nin Divan-Ý Lugat it-T�rk�‟nde de bu hususta 

izahatta bulunulmuyor. T�rk veya Moğol tarihiyle meĢgul olan modern bilginlerin bu mesele �zerindeki 

g�r�Ģlerine gelince: Deguignes, Yafes‟in sekiz oğlundan birinin “T�rk” olduğu hikayesini tekrarlamakla 

yetinmiĢtir.10 OsmanlÝ-T�rk tarihinde derin vukufu olan ve T�rk tarihinin diğer sahalarÝnÝ da inceleyen 

Joseph von Hammer ise “...Ģecerenin ilki olan T�rk... her halde Herodot‟un eserindeki “Targitaos” ve 

Mukaddes Kitab‟taki “Toghrama”dÝr” diyor.11 Franz von Erdmann, SarsÝlmaz Temu�in adlÝ eserinde 

(1862) “T�rk” s�z�n�, eski kaynaklarda adlarÝ ge�en “T�r”lar, “Taur”lar, “Trit”ler, “Toret”ler, “Turak”lar 

ve hatta “Trak”larla ilgili olduğunu ileri s�rm�Ģt�. Buna benzer iddialara baĢka yazÝlarda ve hatta 

zamanÝmÝzda bile tesad�f edilmektedir; bu adÝn (yani “t�rk”�n), Ġskit‟e olduğu iddia edilen, “turku”nun 

(deniz yakÝnÝndaki adam) ta kendisi olduğu  dahi ileri s�r�lm�Ģt�. Bu ve buna benzer izahlarÝn hi� bir 

ilmi kÝymeti yoktur, ne tarihi ve ne de filolojik esaslara dayanmaktadÝr. 

“T�rk” adÝnÝn ilmi olarak izah edilmesi ilk �nce macar alimlerinden H. Vambery ile baĢlar. 

Mezkur alim Die primitive Cultur des turkotatarischen Volkes adlÝ eserinde (1885‟te �ÝkmÝĢtÝr) bu 

s�z�n k�k� “t�re, t�r�, t�remek”le izah edilebileceğini ileri s�rm�Ģt�. Vambery, bu k�klerden gelen 

“T�rk” adÝnÝn “yaradÝlmÝĢ olmak “ manasÝna gelen bir s�zle ilgili olduğunu belirtmiĢti. Bu izaha g�re: 

“T�rk”-”mahluk” yani “adam” demek oluyordu. Vambery‟nin bu tefsiri B. Munkacsi12 ve Fuat 

K�pr�l�13 tarafÝndan kabul edilmiĢse de, tanÝnmÝĢ Turkologlardan J. Nemeth bu g�r�Ģ�  Ģu d�rt 

sebepten �t�r� doğru bulmuyor: 

1. “T�rk” adÝ ancak M.S. VI. y�zyÝlda bilindiğine g�re, bu ad T�rklerin ilk isimleri olamazdÝ; 

dolayÝsiyle “adam, mahluk” manasÝna alÝnmasÝ da m�mk�n değildir. 

2. T�rk dillerinde “mahluk”, adam manasÝna gelen ve “T�rk”� andÝran herhangi bir s�z mevcut 

değildir. 

3. “T�re-t�re” ancak OsmanlÝ T�rk�esinde “�” iledir, ve eski Ģekli “�” olmasÝ icabeder. 

4. “T�rk” adÝ baĢka t�rl� de izah edilebilir. 

J. Nemeth, “t�rk” s�z�n� izah i�in elde mevcut turkoloji malzemesine baĢvurmuĢ ve dayanÝlacak 

esaslÝ deliller meydana koymuĢtur. F. W. K. M�ller‟in Doğu T�rkistan‟da, Turfan‟da bulup �ÝkardÝğÝ 

Uygurca metinler arasÝnda “t�rk” s�z� birka� yerde tespit edilmiĢtir (Uigurica II, 97); bunlarÝ 

naklediyoruz: “Azunlarqa ad tavarqa arkla T�rkka azlanmaq turur.” (Hayatta, mal ve m�lke, iktidar ve 

kudrete karĢÝ hissi tezah�r eder.);” “AğÝ, barim ad, tavar, ark T�rk�ng�zler asÝlmaqÝ bolsun.” (Define, 

mal, servet, eĢya kudret ve kuvvetiniz �oğalmÝĢ olsun); bir misal daha: “...uluğ bayagutlar knt� knt� 

(�r)klarin T�rkl�rin ÝdalÝp toyÝn dindar bolup arxant qutun bultular” (... zengin bayagutlar kendi kudret 
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ve kuvvetlerini bÝrakÝp rahip, olup arhat saadetine nail oldular). G�r�l�yor ki Uygurcada “t�rk” s�z� 

“kuvvet, kudret” manasÝna gelmektedir. Buna istinaden von Le Coq “t�rk” adÝnÝn Uygurcada “kuvvet 

kudret” anlamÝndaki bu s�zle izah edilmesi lazÝmgeldiğini ileri s�rm�Ģt�.14 Bu defa J. Nemeth, baĢka 

misaller de celbetmek suretiyle, bu g�r�Ģ� teyit etti. Nakledilen misaller arasÝnda, Pe�enek adlÝ bir 

T�rk kavminde “fazilet” manasÝna gelen bir kabilenin bulunduğuna15 iĢaretle (Erdem, Ertim kabilesi) 

yine Pe�eneklerin �� kabilesinin “cesur ve kibar” manasÝna gelen “Kangar” adÝnÝ taĢÝdÝklarÝnÝ da 

hatÝrlatÝyor. Nemeth‟in g�sterdiği ve�hile, Oğuz uruğlarÝndan biri “B�ked�r” adÝnÝ taĢÝmakta idi; 

“B�ke‟nin ise -”kuvvet” ifade ettiği biliniyor. (Bayandur‟un -”bay” (zengin), �avuldur -“�av” (Ģ�hret), 

Ġğdir -“iğ” (kibar) s�zleriyle bağlÝ olduğu gibi). “T�rk” adÝ da bu suretle bir �eĢit uruğ adlarÝ arasÝna 

girer; yani “kuvvet ve kudret” ifade eden bir s�zd�r. Nemeth “T�rk” adÝ hakkÝndaki incelemesini ve 

elde ettiği neticeleri Mgyar Nylev MecmuasÝnda neĢretmiĢtir (1927). Bu incelemeye dayanarak (bazÝ 

kendi g�r�Ģlerini de ilave ile) H�seyin NamÝk Orkun T�rk s�z�n�n aslÝ adiyle bir risale �ÝkardÝ; 

(Ġstanbul, 1940). J. Nemeth‟in izahÝ “ilmin son s�z�” olarak telakki edilmekle inandÝrÝcÝ yeni bir izah 

ortaya �ÝkÝncaya kadar h�km�n� muhafaza edecektir.16 

“T�rk” adÝ T�rk kaynaklarÝnda ilk olarak Orhun YazÝtlarÝ‟nda zikredilmiĢtir. Orhun YazÝtlarÝ‟nÝ 

��zen Wilhelm Thomsen kitabelerin en son terc�mesinde,17 “t�rk” s�z�n� “kudret, kuvvet” anlamÝna 

alÝyor. “T�rk” adÝnÝn �nceleri bir ĢahÝs (uruğun baĢÝ), sonra bir aile ve nihayet b�t�n bir uruğ ismi 

olduğu anlaĢÝlÝyor; bu uruğ ehemmiyet kazanÝp, diğer uruğlarÝ hakimiyeti altÝna alarak “kağanÝn” 

mensup olduğu soya bağlanÝnca, bu da “devlet kuran, kağana tabi olan” bir z�mreyi ifade eden bir 

mana taĢÝmağa baĢlamÝĢ olmalÝdÝr. YazÝtlarda “t�rk” deyince alelade bir kavim, bir grup değil, “kağana 

itaat eden” bir z�mre veya uruğlar birliği kasdediliyor. Bu cihet g�z�n�nde tutulursa, “t�rk” s�z�n�n 

“kudret ve kuvvet” ifade ettiği gibi “t�r�”s� (yani kanun ve nizamÝ) olan bir millet manasÝna geldiğini de 

ileri s�rmek m�mk�n gibi g�r�l�yor.18 

�inlilerin “T‟u-k�e”lerinin “t�rk” s�z� ile ilgisine gelince bu hususta son esaslÝ g�r�Ģ FransÝz 

sinologu P. Pelliot tarafÝndan ileri s�r�lm�Ģt�r.19 Ona g�re: bu s�z� �inliler Avarlar vasÝtasiyle 

duymuĢlardÝ; bundan �t�r� onu Moğolcadaki cemi (�oğunluk) Ģeklinde yazmÝĢlardÝr (Pelliot AvarlarÝn 

Moğol olduklarÝnÝ kabul ediyor); yani “t�rk” s�z�n�n �ince telaffuzu “durk�t” ve MoğolcasÝ (avarcasÝ) 

T�rk�t‟dir; “�t, at, it-Moğolcada �oğunluk ekidir; T�rk�e bazÝ lakaplarda Moğolca �oğunluk Ģekline 

rastlandÝğÝnÝ Pelliot misallerle g�steriyor; bunlar: Orhun YazÝtlarÝ‟ndaki “tarkat, Ģadapit; tegin-tegit, 

bayagu-bayagut”dÝr. Bu suretle, Pelliot‟un izahÝna g�re, “T‟u-gue Ģeklinde yazdÝklarÝ s�z “T�rk�t” 

olarak telaffuz edilmiĢ ve “T�rkler” manasÝnda olup, “T�rk”�n Moğolca cem‟ini ifade etmekedir. 

“T‟u-k�elere (T�rklere) ait en eski �in kayÝtlarÝ: Lyu Sung s�lalesi zamanÝnda kaleme alÝnan 

(M.S. 420-501) Tunğ-ci adlÝ �ince bir kaynakta verilen malumat T‟u-k�e (T‟u-c�e)lerin en eski �ağÝna 

aittir. Sonra, T‟oba s�lalesinin resmi tarih iolan Veğ-Ģu da (M.S. 386-549) T‟u-k�elere ait eski kayÝtlar 

bulunuyor.20 Bunlara g�re: 450 tarihlerine doğru T‟u-k�elerin memleketi, Su-lo‟lar tarafÝndan iĢgal 

edilen sahadan, yani bug�nk� KaĢgar mÝntakasÝndan 1000 li‟den fazla (yani 500 km.) bir mesafede, 

kuzey-doğuya d�Ģ�yordu. Su-lolarÝn bu T�rklere her zaman hara� g�ndermek mecburiyetinde 

olduklarÝ da bildirilmektedir. (Doğu T�rkistan‟daki) Ku�a Ģehrinin de T�rk memleketinden 600 li (300 
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km.) kadar g�neyde olduğu kaydedilmektedir. Bu malumata bakÝlÝrsa T‟u-k�elerin M.S. 450 yÝllarÝna 

doğru Altay DağlarÝ eteklerinde yaĢamÝĢ olmalarÝ lazÝmgelir ki, bu cihet son arkeolojik tetkiklerle de 

tasdik edilmiĢtir.21 �t�kendağÝ, Hangay sÝradağlarÝnÝn bir kÝsmÝnÝ teĢkil ettiğine, ve AltaylarÝn 

kuzeybatÝsÝna d�Ģt�ğ�ne g�re, �in kaynaklarÝnÝn verdiği malumat esas itibariyle doğrudur. 

Bu sÝrada (M.S. 450‟lerde) T‟u-k�elerin hanÝ olarak Da-tu adÝnda biri zikrediliyor; bu hanÝn 

kazÝnÝn, Soğd memleketinde K‟ang mÝntakasÝ h�k�mdarÝna verildiği de bildiriliyor. bu kayÝtlar T‟u-

k�elere ait en eski malumat kabilinden olup, T�rkler hakkÝnda toplu bilgi veren diğer �in 

kaynaklarÝnda (ġuy-Ģu, H‟in T‟ang-Ģu, T‟ang-Ģu) bulunmuyor. 

T�rklerin “kurt”tan t�redikleri hakkÝnda efsane ve “AĢena” (Bozkurt-g�k b�r�) s�lalesi: Ġlk �nce 

Deguignes, sonra Stanislas Julien tarafÝndan incelenerek FransÝzcaya terc�me ve neĢredilen, 

ansiklopedi mahiyetindeki Pien-i-tieni adlÝ �in kaynağÝnda ilk �in-T�rk m�nasebetine ait Ģu malumat 

veriliyor: “Ġmparator Wen-ti‟nin saltanatÝ zamanÝnda, Ta-tong devrinin onbirinci yÝlÝnda (M.S. 535) �in 

h�k�meti T‟u-k�elere el�iler g�ndermeğe baĢladÝ.”22 Bu kaydÝn hemen arkasÝndan T‟u-k�eler 

hakkÝnda ĢunlarÝ okuyoruz: 

“T‟u-k�eler (yani T�rkler) H‟yung-nulardan AĢena adÝnÝ taĢÝyan bir Ģubeye mensupturlar. Onlar 

kendi baĢlarÝna bir ulus teĢkil etmiĢlerken, komĢu h�k�mdarlardan biri onlarÝ yenmiĢ, on yaĢÝndaki bir 

erkek �ocuk m�stesna, bunlarÝ b�t�n aileleriyle birlikte imha etmiĢti. Askerler bu �ocuğun gen�liğine 

kÝyamamÝĢlar, ellerini ve ayaklarÝnÝ keserek, bir bataklÝğÝn sazlarÝ arasÝnda bÝrakmÝĢlardÝ. Bir diĢi kurt 

(o mahale gelerek) bu �ocuğu etle besledi. Bu �ocuk b�y�y�nce bu diĢi kurtla �iftleĢti ve kurt hemen 

gebe kaldÝ. H�k�mdar ise  bu �ocuğun yaĢamakta olduğunu �ğrenince onu �ld�rtmek i�in yeniden bir 

asker g�nderdi. Bu asker ise delikanlÝnÝn yanÝna varÝnca bir kurt g�rd�. Bu kurt tanrÝ tarafÝndan 

(ellerle) tutulmuĢ gibi, delikanlÝyÝ alarak birdenbire (batÝ) denizinin doğu kÝsmÝna sÝ�radÝ ve bir dağ 

�st�nde durdu. Bu dağ Kao-�ang (Uygur) memleketinin kuzeybatÝsÝndadÝr. Bu dağÝn eteğinde bir 

mağara vardÝ; kurt buraya girdi; mağaranÝn i�inde sÝkÝ otharla �rt�l� 200 li (100 km) mesafesinde bir 

ova vardÝ. Bu kurt orada (o delikanlÝdan) on erkek �ocuk doğurdu. Bunlar b�lug yaĢÝna gelince 

dÝĢardan karÝlar aldÝlar; bu kadÝnlar �ok ge�zmeden anne oldular. Bunu m�teakÝp her biri bir soy adÝ 

aldÝ; “AĢenana”23 da bunlardan biriydi. Bir�ok nesil ge�tikten sonra onlar mağaradan �ÝktÝlar ve Ju-

julere tabi oldular, Kin-Ģan dağlarÝnÝn g�neyinde yerleĢtiler; burada Juan-juanlar i�in demirden aletler 

hazÝrlamakla meĢgul oldular. Kin-Ģan silsilesine mensup bir dağ “miğfer” Ģeklinde idi; onlarÝn diline 

miğfer‟e “t‟u-k�-e” denirdi; bundan kendi adlarÝnÝ �ÝkardÝlar.”24 

BaĢka bir efsane de Ģ�yle nakledilmiĢtir: “Yazarlardan birine bakÝlÝrsa, T‟u-k�-e kavminin banisi, 

H‟yung-nu memleketinin kuzeyindeki So ilinden neĢ‟et etmiĢtir. Bu ulusun baĢÝ A-ang-pu olup, onyedi 

biraderi vardÝ; bunlardan birinin adÝ Ġ-�i-ni-sse-tu olup bir kurttan doğmuĢtu. 

A-pang-pu ve kardeĢleri yaradÝlÝĢtan gibi olduklarÝndan, memleketleri �abucak yÝkÝldÝ. Tabiat�st� 

kabiliyetlere malik bulunan Ġ-�i-ni-sse-tu ise r�zgar ve yağmur celbedebilirdi; on iki karÝsÝ vardÝ; 

bunlara yaz ve kÝĢ perileri (ilaheleri) kÝzlarÝ denirdi. KarÝlarÝndan biri d�rt oğlan doğurdu; bunlardan biri 
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kuğu kuĢu Ģekline girdi; ikincisi A-pu-Ģu-i ve Kien-Ģu-i ÝrmaklarÝ arasÝnda bir devlet kurdu; bu devlete 

Ki-ko dendi. ���nc�s�, �u-�e nehri boyunda bir devlet kurdu; d�rd�nc�s� Tien-sse-�u-Ģi dağÝnda 

yerleĢti; bu sonuncusu d�rt biraderin b�y�ğ� idi. Bu dağda, A-pang-pu ile aynÝ soydan bir ulus 

yaĢamakta olup, bunlar soğuktan ve �Ýğdan �ok muztariptiler. B�y�k birader ateĢi icad etti, ahaliyi 

ÝsÝttÝ, doyurdu; �yle ki bu halk hayatÝnÝ muhafaza edebilirdi. Bu ulus hemencik bu b�y�k biradere tabi 

oldular, kendisini baĢ olarak se�tiler, ve T‟u-k�-e lakabÝ verdiler; asÝl adÝ ise No-tu-lu-Ģe idi. Bu b�y�k 

biraderin on karÝsÝ olup, onlardan doğan oğlanlar annelerinin adÝnÝ aldÝlar. AĢena ise kuma‟larÝndan 

birini oğlu idi. No-tu-Ģu-le‟nin �l�m�nden sonra karÝlarÝnÝn oğullarÝ aralarÝndan birini baĢbuğ se�mek 

istediler; bu maksatla hepsi birden b�y�k bir ağacÝn dibinde toplandÝlar ve “Ağa�‟a en y�ksek sÝ�rayan 

baĢbuğumuz olsun” kararÝnÝ verdiler. AĢena‟nÝn k���k yaĢtaki oğlu hepsinden y�ksek sÝ�radÝğÝndan, 

hepsi tarafÝndan baĢbuğ olarak se�ildi; kendisine A-hien-Ģe lakabÝ verdiler. Bu �ocuk ta kurt‟tan 

t�remiĢtir.”25 

Her iki menkÝbeden: AĢena‟nÝn “kurt” ile ilgisi olduğu g�r�l�yor. AĢena‟nÝn, T‟u-k�-elerin 

h�k�mdarÝ olduğu bildirildikten sonra, “kurttan t�rediğini unutmadÝğÝnÝ belli etmek maksadiyle 

�adÝrÝnÝn kapÝsÝ �n�nde ucunda bir kurt kafasÝ olan bir bayrak diktirdiği”de kaydedilmiĢtir.26 

T�rklerin “kurt”tan t�reme efsanesinin diğer izleri: Kurttan t�reme veya kurt ile ilgili menkÝbeler 

T�rk tarihinin muhtelif safhasÝnda g�r�lmektedir. M�sbet tarih kayÝtlarÝnda (�inlilerde) olduğu gibi, 

destanlarda da (Oğuz Han DestanÝ, Ergene-kun DestanÝ) “kurt”-T�rklerin hayatÝnda m�him bir rol 

oynamaktadÝr. Vaktiyle T�rklerin “totem”i olduğu muhakkak sayÝlan “kurt”, yalnÝz T‟u-k�-elerde değil, 

diğer T�rk uruğlarÝ ve uluslarÝnda da kutsi bir varlÝk mahiyetini taĢÝmaktadÝr. 

Oğuz DestanÝ‟nda g�r�ld�ğ� ve�hile, Oğuz Kağan “Urum memleketine sefer a�mak �zere iken, 

bir bozkurt kağanÝn ordusuna �nderlik yapmaktadÝr.”27 Ergene-kun DestanÝ‟ndan kurt‟un rol� bir 

rehber olarak tebar�z ettirilmiĢtir.28 Ergene-kun ovasÝndan �Ýkan T�rklerin baĢÝnda h�k�mdar olarak 

Borte �ino, yani Bozkurt bulunuyordu. 

Kurttan t�reme efsanesinin G�kt�rklerden yukarÝya doğru ta H‟yung-nu‟lara kadar takibetmek 

m�mk�n gibi g�r�n�yor.29 T‟obalarda (Tabğa�lar) kurt efsanesinin bariz izleri biliniyor: T‟ang 

eyaletinde bir “kurt dağÝ-mabedi” bulunuyordu.30 Gau Yen mÝntÝkasÝnda da b�yle bir mabed 

mevcuttu, Lung-Ģeng Ģehri yanÝnda bir “kurt deresi” vardÝ.31 T‟obalardan Mu ġ‟ung, kendisini tutsak 

eden asilerin elinden ka�mağa muvaffak olunca, beyaz bir kurt gelmiĢ ve havlamÝĢtÝ; bu zat bunu tanrÝ 

tarafÝndan g�nderilen bir iĢaret addetmiĢ, kurdun arkasÝndan giderek, kendisini takibedenlerin eline 

d�Ģmekten kurtulmuĢtu. �in imparatoru, bu Mu ġung‟a, bu kurt namÝna bir mabed yaptÝrmağa 

m�saade etmiĢti; Mu ġung ailesi buraya kurbanlarÝnÝ getirirlerdi.”32 �inlilerin, k�t� y�rekli insanlarÝ 

tarif yollu kullandÝklarÝ “fena y�rekli kurt oğlu” tabiri, T�rk kurt efsanesiyle ilgili olsa gerekir. 

SÝr TarduĢ (T�rklerinde) de kurt efsanesinin mevcudiyeti biliniyor: SÝr TarduĢ uruğundan bir 

adama kurt baĢlÝ bir adam g�r�nm�Ģ, ve “uruğunun yakÝnda imha edileceğini” bildirmiĢti. 
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Kurt s�z�n�n aslÝ “b�ri” (b�ri) idi; iptidai kavimlerde m�Ģahede edildiği ve�hile, totem sayÝlan 

hayvanÝn adÝ zikredilmezdi, ancak onun “tabu” su anÝlÝrdÝ; bundan �t�r�d�r ki, hem “b�ri”ye h�rmet 

ifade etmek, hem de Ģerrinden ka�Ýnmak maksadiyle, “tabu”su olan k���c�k bir hayvanÝn-kurd‟un 

(b�ceğin) adÝ �ağÝrÝlÝrdÝ; �yle ki bu “tabu” git gide asÝl isim yerine kaim olmuĢtur. B�ri s�z�n�n �inliler 

tarafÝndan da kullanÝldÝğÝ g�r�l�yor; G�kt�rklerin yaĢayÝĢ tarzlarÝndan bahsedilirken, G�kt�rk 

kağanÝnÝn hassa kÝtasÝ “fu-li” tesmiye edildiği, ve bunun �ince “lang”, yani “kurt” manasÝna geldiği 

ayrÝca kaydedilmiĢtir.33 “Fu-li”li (yani “b�ri”li) bir�ok yer ve ĢahÝs adlarÝnÝ �in kaynaklarÝnda buluyoruz; 

bunlardan bazÝlarÝ ĢunlardÝr: Fu-li-c�an-Toba devrinde H‟yung-nu baĢbuğlarÝndan birinin adÝ;34 Fu-li-

H‟yung-nu sahasÝnda bir yer adÝ; Fu-li-UsunlarÝn hanlarÝndan birinin adÝ;35 Fu-l�-Ģimal kavimlerinden 

bir soyun adÝ. �ok daha sonraki devirlere ge�ersek, Cengiz Han‟Ýn ilk ceddi olarak Borte �ino yani 

Bozkurt, g�sterilmesi de, bu T�rk “kurt efsanesi”nin XIII. y�zyÝlda dahi mevcut olduğunu belli eder. 

Hun (H‟yung-nu)lardan beri mevcut olduğu anlaĢÝlan “kurt‟tan t�reme” efsanesinin, T�rklerin 

“t�rk” adÝyle tarih sahnesine �ÝktÝklarÝ bir devirde gayet canlÝ olarak yaĢadÝğÝ m�Ģahede ediliyor. 

T�rklerin “ongun”u, yani totemleri olan “kurt” G�kt�rk kağanlarÝnÝn ceddi sanÝlmÝĢ, bu s�lalenin ilahi 

menĢeli olduğu kabul edilmiĢ, ve “ilahi menĢeli kağanÝn” �zerinde h�kmettiği T�rk halkÝ da tanrÝnÝn 

y�ksek himayesine mazhar olan veya kutsi analmÝna gelen “g�k” tabiriyle vasÝflandÝrÝlmÝĢtÝ: G�kt�rk 

(kitabelerde: K�k T�rk) adÝ bundan neĢet etmiĢ olmalÝdÝr. 

II. Ġlk G�kt�rk KağanlÝğÝ (M.S. 552-588) 

T‟u-k�-elerin menĢei ve eski tarihleri: �in kayÝtlarÝnda T‟u-k�elerin (T�rklerin) H‟ung-nularÝn 

halefi olarak zannedildikleri anlaĢÝlÝyor.36 VI. y�zyÝlda “T�rk kavimleri” camiasÝna giren ve muhtelif 

adlar taĢÝmÝĢ olan bir�ok uruğ veya uruğlar birliğinin, vaktiyle H‟yung-nular konferderasyonundaki 

gruplardan birini teĢkil ettikleri muhakkak g�r�lmekle beraber, bu m�nasebetin muntazam bir 

silsilesini tespit etmek Ģimdilik m�Ģk�l gibi g�r�n�yor. G�kt�rklerin kağan ailesi sayÝlan “AĢena” 

s�lalesinin, eski H‟yung-nu “Ģeny�”lerine nasÝl bağlandÝğÝ bilinmiyor. �inlilerin T‟u-k�e-leri, H‟yung-

nularÝn halefleri zannetmeleri, her iki kavim arasÝnda gerek teĢkilat, gerek yaĢayÝĢ tarzÝ ve bazÝ 

geleneklerin birbirine benzemelerinden ileri gelmiĢtir; T‟u-k�elerle H‟yung-nular arasÝndaki yakÝnlÝğÝn 

alelade benzeyiĢten ziyade, Ýrki m�nasebet ve bağlardan ileri geldiği muhtemeldir. 

�in kaynaklarÝnda nakledilen gayet kÝsa malumata bakÝlÝrsa, T‟u-k�-eler, M.S. 400 tarihlerinde, 

ġansi eyaletinde veya daha batÝda bir yerde bulunuyorlardÝ. OnlarÝn cedleri, P‟ing-liang-fu (ġansi 

eyaletinde bir yer) da yaĢÝyan “karÝĢÝk” barbarlardÝ; aile adlarÝ da “AĢena” idi. Muahher Wei 

s�lalesinden imparator Tay-vy (424-451) Tsiu-kiu-Ģi uruğunu imha edince, AĢena uruğuna mensub 

500 aile Ju-jular (Juan-ju) yanÝna iltica etmiĢler ve bir�ok nesil boyunca Kin-Ģan dağlarÝ (Altay) 

yanÝnda kalmÝĢlardÝ; onlar burada demircilikle meĢgul olmuĢlardÝ.37 

“Kurt‟tan t�reme efsanesiyle ilgili olarak yukarÝda naklettiğimiz par�ayÝ bu malumatla mukayese 

edersek, kurt efsanesindeki bazÝ cihetlerin tarihi esaslarÝ belli olur gibidir. Her ikisi de T‟u-k�-elerin 

Altay eteklerine batÝ-g�ney tarafÝndan geldiklerini bildiriyorlar. Efsanede Tu‟-ku-eleri imha ettikleri 
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s�ylenen h�k�mdarÝn Muahher Wey Ġmparatoru Tay-vu olduğu anlaĢÝlÝyor. Buna g�re T�k�-elerin 

Altay eteklerine ve Orhun havzasÝna gelmelerinin V. y�zyÝlÝn ortalarÝna doğru olmasÝ muhtemeldir. 

Onlar buraya gelince Juan-juanlarÝn (sonraki adlarÝyla-Avar) hakimiyetini tanÝmÝĢlar, ve bilhassa 

“demirci” bir kavim olarak nam kazanmÝĢlardÝr. Juan-juanlarÝn zafa uğradÝklarÝ sÝrada, T‟u-k�-elerin 

KaĢgar sahasÝna kadar akÝn yaptÝklarÝ ve orada yaĢayan kavimeri (Su-lolarÝ) haraca bağladÝklarÝ 

bildiriliyor. Yukarda s�ylediğimiz gibi T‟u-k�-elerin Da-tu adÝnÝ taĢÝyan bir hanlarÝ olduğu ve bu hanÝn 

Soğd h�k�mdariyle sÝhriyet peyda ettiği zikredilmiĢtir. Bunu m�teakÝp, uzun yÝllar boyunca �in 

kaynaklarÝnda T‟u-k�-eler hakkÝnda her hangi bir kayda rastlanmadÝğÝndan-onlarÝn faaliyeti bizce 

me�hul kalmaktadÝr. 

BumÝn Kağan. G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢu: 535 yÝlÝnda38 BatÝ Vey imparatoru (yani Tabğa� 

veya T‟oba imparatoru) T‟u-k�-elerin baĢÝ BumÝn‟a (�in kaynaklarÝna g�re- T‟u-mÝn) bir el�i 

g�ndermek suretiyle, �inlilerle T�rkler arÝsÝnda m�nasebet tesis edilmiĢti. Bu olayÝn BumÝn (hana) 

bağlÝ T�rkler arasÝnda hudutsuz bir memnuniyeti mucib olduğu ve T�rk uruğunun y�kseleceğini tebĢir 

eden bir alamet Ģeklinde tefsir edildiği bildirilmektedir. Altay dağlarÝnÝn g�ney eteklerinde yaĢayan bu 

T‟u-k�-e (T�rkler)lerin, Juan-juanlara tabi olduklarÝ ve Juan-juan hanlarÝ i�in demircilik yaptÝklarÝ, yani 

silah hazÝrladÝklarÝ anlaĢÝlÝyor; bununla beraber T�rklerin gittik�e artan siyasi egemenlik yolunu 

tuttuklarÝ g�r�l�yor; 535 tarihlerinde, baĢlarÝnda duran BumÝn‟Ýn �in sarayÝnca da malum olduğu buna 

delalet eder. �in imparatorunun g�nderdiği el�iye karĢÝÝk olmak �zere, BumÝn (han) 536 yÝlÝnda39 

�in‟e kendi tarafÝndan bir el�i g�ndermiĢ ve T�rk memleketi mahsullerinden imparatora hediyeler 

yollamÝĢtÝ. Ġleride b�y�k bir nam kazanacak olan BumÝn (kağan) Ýn adÝ, bu suretle, �in kaynaklarÝnda 

535 ve 536 yÝllarÝnda zikredilmiĢ oluyor. Bir m�ddet sonra Juan-juan (Avar) kağanlÝğÝ i�inde 

ehemmiyetli vakalar vukubulmağa baĢlayÝnca, T‟u-k�-eler �nem kazanÝyorlar, ve dolayÝsiyle bunlara 

ait �in kaynaklarÝnda birdenbire kayÝtlar �oğalmağa baĢlÝyor. 

T‟u-k�-eler (T�rkler)den baĢka, yine bir “T�rk” kavmi olan T�liĢ (t�l�s)ler de UygurlarÝn cedleri 

(?) Juan-juan kağanÝna tabi idiler; T�liĢler (T�l�sler) 551 yÝlÝnda Juan-juanlara karĢÝ isyan bayrağÝnÝ 

kaldÝrmÝĢlardÝ; bu hareketle baĢa �Ýkamayan Juan-juan Kağan‟Ý, Bumina (hanÝ) isyanÝ bastÝrmağa 

memur etti. BumÝn (han) Altaylar‟dan hareketle TliĢler �zerine y�r�d� ve elli bin oba (oymak)dan 

ibaret olan T�liĢleri yenerek, onlarÝ inkÝyadÝ altÝna aldÝ. Bunu m�teakÝp T‟u-k�-elerin kuvvetleri birden 

bire artmÝĢ oldu. BumÝn (han) kendi kuvvetine fazla g�venmiĢ olacak ki bu defa Juan-juan (Avar) 

kağanÝ Anakoay (veya Anahuan)‟Ýn kÝzÝnÝ istedi. KağanÝn buna muvafakat etmediği ve: “Siz bizm 

k�lelerimiz, demircilerimizsiniz, b�yle bir talepte bulunmaya nasÝl cesaret ettiniz?” s�zleriyle BumÝn‟Ýn 

isteğini reddettiği bildiriliyor.40 BumÝn bunun �zerine Juan-juan (Avar) kağanÝna karĢÝ BatÝ Vey 

h�k�mdarÝ (yani �in imparatoru) ile iĢbirliği yapmaya karar verdi; T�rk hanÝn isteği �in sarayÝnÝn 

siyasetine tamamiyle uygun g�r�ld�ğ�nden kÝsa bir zamanda anlaĢma hasÝl oldu. Aradaki dostluk 551 

ÝlÝnda, BatÝ Vey s�lalesinden bir prensesin BumÝn‟a verilmesiyle sağlandÝ. Bu hadise kendi baĢÝna 

T�rklerin artÝk �ok kuvvetli bir varlÝk derecesine y�kselmiĢ olduklarÝnÝ g�sterir; yoksa, zayÝf bir kitlenin 

baĢbuğuna �in imparatorunun kÝzÝnÝ vermesi ve yakÝn bir m�nasebet tesis etmesi imkansÝz g�r�l�yor. 

Hakikaten, bu vakadan bir yÝl ge�meden, T�rkler, kuvvetlerini g�stermekle gecikmediler: Bumin han, 
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imparator Fey-di‟nin saltanatÝnÝn ilk yazÝnda, 552 de, birinci ayda, Anakoay kağana karĢÝ isyan 

bayrağÝnÝ kaldÝrdÝ, ve Huayman‟Ýn kuzeyinde Juan-juanlarÝ kati bir hezimete uğrattÝ.41 Anakoay 

Kağan bu zillete dayanamÝyarak kendi kendini �ld�rd�. T‟u-k�-e (T�rkler)ler �zerindeki Juan-juan 

hakimiyeti bu suretle sona erdi. Anakoay kağana tabi olan kavimler ve �lkeler Bumin‟Ýn eline ge�ti. 

Bunu m�teakÝp T�rklerin reisi-kendisini kağan ilan etti ve “Ġliğ han” lakabÝnÝ aldÝ.42 

Maamafih Juan-juan Devleti‟nin tasfiyesi i�in T�rklerin daha �� yÝl kadar m�cadele etmeleri 

lazÝm geldi, Anakoay Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra, Juan-juan b�y�klerinden 3000 kiĢi BatÝ Vey (�in) 

�lkesine iltica etmiĢlerdi. �inliler bunlarÝ T�rklere teslim etmek mecburiyetinde kaldÝlar. 553‟te �ld�ğ� 

anlaĢÝlan BumÝn‟Ýn halefi olan T�rk kağanÝn emriyle bu ka�aklar, Ģehir kapÝsÝ dibinde, kafalarÝ 

kesilmek �zere, idam edildiler (M.S. 555) Bunu m�teakÝp eski Juan-juan Devleti‟nden artÝk hi�bir eser 

kalmamÝĢ, m�lteciler imha edilmiĢler, yerlerinde kalanlar yeni T�rk KağanlÝğÝna bağlanmÝĢlar, boyun 

eğmek istemeyen ulus ve uruğlar uzak batÝ �lkesine doğru ka�Ýp gitmiĢlerdi. T�rklerle Juan-juanlar 

arasÝnda yapÝlan bu m�cadelelerin �ok Ģiddetli ve kanlÝ olduğu anlaĢÝlÝyor. Juan-juanlarÝn, Avar adÝ ile 

Karadeniz ve Balkan sahasÝna geldiktan sonra dahi T�rklerin gazabÝnÝ �zerlerine �ekmiĢ olmalarÝ - 

buna delalet eder. 

T�rkleri, Juan-juan‟larÝn (Avar) tahakk�m�nden kurtarmak suretiyle, bir T�rk kağanlÝğÝ (G�kt�rk 

Devleti‟ni) kuran zat, �in kaynaklarÝnÝn T‟umen veya T‟u-mÝn‟Ý, Orhun YazÝtlarÝ‟nda (beng� taĢlarÝnda) 

Bumin adÝyla zikredilmektedir. Bir T�rk kaynağÝnca adÝ kaydedilen ilk T�rk kağanÝ, daha doğrusu ilk 

T�rk Ģahsiyeti, BumÝn Kağan oluyor. Ġlk G�kt�rk Devleti‟nin kurucusu olan bu T�rk kağanÝnÝn Ģeceresi 

hakkÝnda Ģu malumat veriliyor: Na-tu-lu, bunun torunu - b�y�k yabğu T‟u-u, bunun b�y�k oğlu-T‟u-

men, ikinci oğlu-ġetie-mi (yazÝtlardaki Ġstemi).43 Bu suretle BumÝn Kağan‟Ýn babasÝ bir “yabğu” idi,44 

yani h�k�mdara yakÝn bir mevki sahibiydi. BumÝn‟Ýn 535ten �nceki hayatÝ ve faaliyeti hakkÝnda bizce 

malum kaynaklarda her hangi bir kayda rastlanmÝyor. G�kt�rk Devleti‟nin baĢÝ sÝfatiyle “Ġliğ” veya “Ġl” 

han lakabÝnÝ taĢÝyan Bumin‟Ýn 552 veya 553‟te �ld�ğ� anlaĢÝlÝyor. 

BumÝn‟a, T�rk devletini kurmak amaciyle giriĢtiği m�cadelede, biraderi Ġstemi‟nin b�y�k yardÝmÝ 

dokunduğu Orhun YazÝtlarÝnda a�Ýk�a tebar�z ettirilmiĢtir. �in tarihinde verilen malumat da bunu teyit 

ediyor. Yeni kurulan T�rk KağanlÝğÝnÝ b�y�tmek ve vaktiyle Juan-juanlara tabi b�t�n �lkeleri ele 

ge�irmek i�in Bumin ve Ġstemi (kağanlarÝn) doğuda ve batÝda bir�ok sefer yaptÝklarÝ anlaĢÝlÝyorsa da, 

bunun tafsilatÝ bilinmemektedir. 

BumÝn Kağan‟Ýn Ģahsiyeti hakkÝnda ancak yaptÝğÝ b�y�k iĢe bakarak h�k�m verebiliriz: 

KazandÝğÝ askeri muvaffakÝyetler kendisinin b�y�k bir kumandan olduğuna delalet eder; bu bakÝmdan 

o, H‟yung-nularÝn b�y�k Ģeny�s� (kağanÝ) Mo-tun‟u (Mete) veya Atilla‟yÝ andÝrÝyor; boyunduruk altÝnda 

aĢÝyan T�rkleri kurtararak b�y�k bir devlet haline y�kseltmesi g�z�n�nde tutulursa-BumÝn‟Ýn bir 

“kurtarÝcÝ” ve “Ġl kurucu” sÝfatiyle T�rk tarihinin en b�y�k simalarÝndan biri olduğunda Ģ�phe yoktur. 

“T�rk” adÝnÝ taĢÝyan ilk “T�rk devleti”ni kurmuĢ ve “t�rk” adÝnÝ d�nyaya tanÝtanlarÝn birincisi olmasÝ - 

ona tarihte ayrÝca m�mtaz bir mevki veriyor. BumÝn Kağan, Orhun YazÝtlarÝ‟nÝn tabiri ve�hile, 

hakikaten “Bilge (yani hakim-sage) kağan, alp (y�ce) kağan” idi. 



 84 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn sÝnÝrlarÝ. “T�rk” uruğlarÝ ve komĢularÝ: Bumin Kağan ve Ġstemi Yabğu 

G�kt�rk Devleti‟ni kurduklarÝ zaman gerek i�teki “T�rk” uruğlarÝna ve gerek dÝĢtaki d�Ģmanlara karĢÝ 

savaĢmak mecburiyetinde kalmÝĢlardÝ. Kitabelerin ifade ettikleri ve�hile “d�rt bucaktaki kavimlerden, 

baĢlÝlarÝn baĢlarÝnÝ eğdirdi, dizlerin - dizlerini ��kt�rd�.” Bumin Kağan‟Ýn en b�y�k yardÝmcÝsÝ olan 

Ġstemi Yabğu (kağan) bilhassa batÝ �lkesindeki seferlerde m�him rol oynamÝĢtÝ. Neticede Kingan 

(KadÝrgan) dağlarÝndan Demir KapÝya (Semerkand ile Belh arasÝnda) kadar uzanan geniĢ saha 

G�kt�rk KağanlÝğÝ sÝnÝrlarÝ i�ine alÝndÝ. H‟yung-nularÝn parlak devirlerinde (Motun-Mete zamanÝnda) 

Ģeny�‟lere tabi olan saha ve �oğunluğu “T�rk” menĢeli olan kavimler, bu suretle Bumin ve Ġstemi 

(kağanlar) tarafÝndan birleĢtirilmiĢ, tarihte ilk defa olmak �zere “T�rk” adÝnÝ taĢÝyan bir imparatorluk 

kurulmuĢ oldu. ġimdiye kadar “kağanlarÝ” olmayan G�kt�rkler bundan b�yle “kağanlÝ” bir budun 

oldular; bunun neticesi olarak T�rkler Asya tarihinde en �nemli askeri ve siyasi rol oynamağa 

baĢladÝlar. �in ipek ticaret yolunun G�kt�rkler eline ge�mesi, T�rk hakimiyetinin BatÝ T�rkistan‟da 

Soğd iline kadar yayÝlmasÝ keyfiyeti, bu devrin siyasi ve ekonomik tarihi �zerinde m�him tepkiler 

yaptÝğÝ gibi, BatÝ T�rkistan‟Ýn b�sb�t�n ve s�ratle T�rkleĢmesinde de en m�him amil olmuĢtur. 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn merkez sahasÝ, vaktiyle H‟yung-nu Ģeny�lerini de ordugahlarÝ 

mahiyetinde olan, �t�ken dağlarÝ �evresi idi. Bunun her tarafÝnda, muhtelif adlar taĢÝyan “T�rk” 

kavimleri bulunuyordu. KağanlÝğÝnÝn sÝnÝrlarÝ i�indeki 3t�rk” uruğlarÝndan hangisinin doğrudan doğruya 

Bumin Kağan‟a ilgisi olduğu a�Ýk�a tespit edilemiyor. Orhun YazÝtlarÝndaki “T�rk budun” (T�rk milleti) 

tabirinin manasÝ vazÝh değildir. Bir�ok uruğ (kabile) adlarÝ sayÝlmaktadÝr; maamafih “oğuz” uruğlarÝnÝn 

en m�him rol oynadÝklarÝ ve kağan ailesinin de buna mensup olduğu anlaĢÝlÝyor. Kitabelerde “�� 

Oğuz”, “Dokuz Oğuz”, “T�liĢ”, “TartuĢ” ve “TurgeĢ”lerden baĢka “Otuz Tatar”, “KÝrgÝz” ve “Karluk”larÝn 

adÝ ge�iyor. Doğuda Moğol menĢeli “Kitanlar” ve “Tatabiler” bulunuyordu. B�y�k komĢulardan, 

g�neyde - “Tabğa�” (yani �in Ġmparatorluğu) ve “T�p�t” (Tibet) ve batÝ-g�ney sÝnÝrÝnda da 

(T�rkistan‟da) Eftalitler vardÝ. G�kt�rk KağanlÝğÝ kurulup, i�ten nispeten sağlam bir duruma gelince-dÝĢ 

memleketlerle siyasi ve ekonomik m�nasebetleri d�zenlemek �zere hemen faaliyete ge�ildiği biliniyor. 

Askeri aristokrasi z�mresine dayanan ve her Ģeyden �nce b�y�k bir askeri kudreti temsil eden 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn i� ve dÝĢ durumlarÝ haiz olduğu karaktere, i�inde bulunduğu Ģart ve imkanlara 

g�re inkiĢaf etmiĢtir. 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn “ikilik” karakteri. Bumin Kağan‟Ýn halefleri 553-581: BumÝn ve Ġstemi 

(kağan)lar tarafÝndan kurulan ilk G�kt�rk Devleti ta baĢtan ikilik karakteri taĢÝmakta idi. Biri-doğu ve 

kuzey T�rk uruğlarÝ; diğeri-batÝ T�rk uruğlarÝ. Doğu kÝsmÝnÝn baĢÝnda BumÝn Kağan durmakta, 

merkezi, galiba, �t�ken (Hangay) dağÝ �evresinden �in seddine kadar uzanan topraklarÝ ihtiva 

ediyordu. BatÝ G�k-T�rk ili ise, AltaylarÝn g�neyinden baĢlayarak, Cungarya ve ili nehri havzasÝndan 

�teye gidiyordu. BatÝ kÝsmÝnda, Ġli boyunda, “On ok”larÝn (On uruğun) yaĢadÝğÝ biliniyor. Bu uruğlarÝn 

her birinin baĢÝnda irsi bir r�tbe olan “Bağatur yabğu” lakabiyle birer baĢbuğ duruyordu. Kitabelerde 

“kağan” diye tesmiye edilen Ġstemi on “bağatur yabğu”nun baĢÝ sÝfatiyle “yabğu” (belki de “b�y�k 

yabğu”) lakabÝnÝ almÝĢtÝ. Doğu ve BatÝ T�rk illeri, �ok sonralarÝ Cengiz Han ve halefleri zamanÝndaki 

Moğol Ġmparatorluğu‟nda g�r�len, siyasi bir birlik teĢkil ediyordu. Bu suretle b�t�n T�rk kavimleri bir 
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siyasi teĢkilat i�inde birleĢtirilmek suretiyle, tarihte ilk defa olmak �zere hakiki bir “T�rk Birliği” 

ger�ekleĢtirilmiĢ oldu. Fakat bu birlik bir takÝm sebepler ve bilhassa dinastik amillerin tesiriyle ancak 

30 yÝl kadar devam edebilmiĢtir. M.S. XIII. y�zyÝlda Moğol Ġmparatorluğu‟nda g�r�len siyasi 

d�zensizlik G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda da vuku bulmuĢ, ve 582 tarihinde G�k T�rk KağanlÝğÝ “Doğu” ve 

“BatÝ” olmak �zere ikiye b�l�nm�Ģt�r. Bu par�alanma keyfiyeti T�rk kavimlerinin bir k�l olarak 

kuvvetten d�Ģmelerine, ayrÝ T�rk uruğlarÝ arasÝnda arkasÝ kesilmeyen m�cadelelere, kanlÝ savaĢlara 

yol a�makla - T�rk tarihinde menfi tesirleri bakÝmÝndan en �nemli vakalardan birini teĢkil etmektedir. 

G�kt�rk KağanlÝğÝ b�t�nl�ğ�n� muhafaza ettiği takdirde, yalnÝz Asya değil, belki de d�nya tarihinin 

b�sb�t�n baĢka bir istikamette geliĢmesi m�mk�n olduğu kuvvetle muhtemeldir. 

BumÝn Kağan ya 552 sonu veya 553 yÝlÝnÝn baĢlarÝnda �l�nce,45 kağanlÝk tahtÝna sÝrasiyle �� 

oğlu ge�ti. �in kaynaklarÝndaki kayÝtlara g�re bunlarÝn adÝ: K‟o-lo (�l. 553), Mu-han veya Mu-kan (553-

572) ve T‟o-po (572-581) idi. Bu �� kağan arasÝnda Mu-han‟Ýn temay�z ettiği biliniyor. B�y�k bir asker 

olduğu anlaĢÝlan bu kağan amcasÝ Ġstemi Yabğu ile, BatÝ T�rkistan‟da, Eftalitlere karĢÝ, 563-567 

yÝllarÝnda yapÝlan sefere iĢtirak etti. G�kt�rklerle, Ġran‟da hakimiyet s�ren Sasaniler arasÝnda 

akdedilen uzlaĢma mucibince, Eftalitler hem kuzeyden (T�rkler), hem g�neyden (ĠranlÝlar) h�cuma 

maruz kaldÝlar; bunun neticesi Eftalitlerin imhasÝ oldu. Mavera�nnehir‟deki Soğdlar da T�rk kağanÝnÝn 

hakimiyetini tanÝmak mecburiyetinde kaldÝlar. Mu-han‟Ýn �l�m�nden sonra tahta T‟o-po ge�miĢ ve 581 

yÝlÝna kadar G�kt�rk Devleti‟ni idare etmiĢtir. T‟o-po b�y�k G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn son kağanÝdÝr. 

Ondan sonra T�rk birliği yÝkÝlmÝĢ, kağanlÝk “BatÝ” ve “Doğu” olmak �zere ikiye b�l�nm�Ģt�r. 

III. Birinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ (582-630) 

ġapolyo (Asparuh?) Kağan (581-587): Daha BumÝn Kağan zamanÝnda G�kt�rk Devletinin ikilik 

karakterini taĢÝmasÝna bakmaksÝzÝn, Bumin‟Ýn �l�m�nden sonra bu birlik Ġstemi Yabğu tarafÝndan 

devam ettirilmek istenmiĢti. BatÝ illerinin baĢÝ olan Ġstemi Yabğu, kudreti ve Ģahsi otoritesi sebebiyle 

576‟da vuku bulan �l�m�ne kadar, eski durumu muhafaza etmiĢti. BumÝn‟Ýn oğullarÝ olan �� kağan 

zamanÝnda doğu ve batÝ illeri arasÝnda her hangi bir anlaĢmazlÝk olduğu bilinmiyor. Fakat Muhan‟Ýn 

�l�m�nden sonra ihtilaf patlak verdi. AnlaĢmazlÝğÝn zuhuru ve G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn 

par�alanmasÝnda, i� sebeplerle birlikte, �in siyasetinin, yani dÝĢ tesirlerin bilhassa b�y�k rol 

oynadÝğÝnÝ ileride g�receğiz. 

T‟o-po Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra tahta kimin ge�mesi gerektiği meselesi Doğu ilinde karÝĢÝklÝk 

�ÝkmasÝna sebep oldu. BumÝn‟in oğullarÝndan her ���n�n de tahtÝ iĢgal etmiĢ olmalarÝ, kağanÝn her �� 

oğluna da tahta hak kazandÝrmÝĢ gibiydi. Neticede tiginler (prensler) arasÝnda m�cadele patlak verdi. 

Bu hususta Ģu tafsilat naklediliyor: T‟o-po Kağan‟Ýn �l�m� �zerine T�rk b�y�kleri Mu-han‟Ýn oğlu Talo-

pi-en‟i tahta �Ýkarmak istemiĢlerdi; fakat bu prensin annesi kibar menĢeli olmadÝğÝndan halkÝn, (yani 

muarÝz partinin) itirazÝnÝ mucib oldu. Kağan oğullarÝndan An-lo‟nun annesi asil bir aileye mensubtu; bu 

y�zden T�rk budununun ona karĢÝ h�rmeti fazla idi. HanoğullarÝndan ġe-to (ġepolyo veya Asparuh?) 

b�y�klere hitaben dedi ki: “Eğer An-lo‟yu tahta �Ýkaracak olursanÝz, biraderimle birlikte ona itaat 

ederiz; Ģayet Talopien‟i se�ecek olursanÝz, kÝlÝcÝmÝ ve mÝzrağÝmÝ elimde tutarak, ilin sÝnÝrlarÝnÝ 
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muhafaza ve m�dafaa edeceğim.”46 ġe-tu (ġapolyo) uzun boylu ve cesur bir adam olduğundan, T�rk 

b�y�kleri onun s�z�nden �ÝkmadÝlar ve T‟o-po kağana halef olarak An-lo‟yu tanÝdÝlar. Fakat, Talopien 

tahta �ÝkamayÝnca, yeni kağana y�rekten bağlanmadÝ; her g�n adam g�ndererek kağana hakaret 

eder oldu; An-lo da bunlara dayanamÝyarak tahtÝnÝ ġe-to‟ya (ġapolyo) bÝraktÝ. Ġlin b�y�kleri bir yerde 

toplanÝp danÝĢtÝlar ve: “D�rt hanoğullarÝ arasÝnda ġe-tu en bilgilisidir” dediler ve kendisini “Ġ-li-kiu-liu 

ġe-mo-ho ġi-po-lo han”47 (illiki Ģemoho) ĠĢbara (Asparuh?) lakabiyle tahta �ÝkardÝlar; bunu m�teakÝp 

ona ġapolyo) (Asparuh? ĠĢbara?) dendi. Yeni han ordugahÝnÝ Tu-kin (�t�ken) dağÝ �evresinde kurdu. 

�in kaynağÝndan nakledilen bu par�a o devirdeki han (kağan) se�iminde tiginlerin kibar anneden 

neĢet etmesini Ģart koĢtuğu gibi, il b�y�klerinin han se�imindeki rollerini de aksettirmektedir. 

ġapolyo Kağan �in imparatoru ile iyi ge�inmek siyasetini takibetmiĢ ve Bumin Kağan‟Ý takliden, 

�e-u ailesinden bir �in prensesi ile evlenmiĢti. �inlilerin G�kt�rk KağanlÝğÝ ile yakÝndan ilgilendikleri 

de biliniyor. Prensesi T�rk kağanÝna g�t�rmek i�in g�nderilen �in el�isi nazÝr �angsun-�ing, G�kt�rk 

ilinin i� durumunu, kağanÝn kardeĢlerini ve b�y�klerin birbirlerine olan m�nasebetlerini yakÝndan 

tetkike imkan bulmuĢtu. �in el�isi ġapolyo Kağan ile k���k biraderi �u-lo-heu‟nin birbirlerine karĢÝ 

besledikleri hisleri �ğrenmek fÝrsatÝnÝ dahi elde etmiĢti. 

Tam bu sÝralarda �in‟de �e-u hanedanÝ devrilmiĢ ve Suy S�lalesi tahta ge�miĢti (581-611); bu 

yeni s�lalenin ilk imparatoru Kao-tsu idi. T�rk kağanÝ �e-u ailesine akraba olmasÝ dolayÝsiyle, guya, 

meĢru h�k�mdarÝn haklarÝnÝ m�dafaa maksadiyle silaha sarÝldÝ. Ġmparator Kao-tsu da bu durum 

karĢÝsÝnda ne yapacağÝnÝ bilemedi. Fakat nazÝr �ang-sung-�ing, tavsiyeleriyle imparatorun,  

yardÝmÝna yetiĢti. �in nazÝrÝna g�re: Ġmparatorun, T�rklerin kendi aralarÝnda mevcut olan rekabeti 

gizlice k�r�klemesi icabediyordu. NazÝr bu maksatla imparator Kao-tsu‟ya, tavsiyelerini bir rapor 

halinde takdim etti. 

�ang-sun-�ing‟in raporu, �inlilerin T�rk politikasÝ (581): �in Ġmparatorluğunun T�rklere karĢÝ 

takibettiği “divide et imprea” (ayÝr ve h�kmet) siyasetinin ana hatlarÝnÝ ihtiva eden nazÝr �ang-sun-

�ing‟in meĢhur raporunu naklediyoruz: 

“(�in Ġmparatorluğu‟nda) i� karÝĢÝklÝklar son raddesini bulunca, muhakkak asayiĢe doğru 

gidileceği hakkÝndaki s�zleri duydum. ĠĢte bunun i�indir ki y�ksek G�k (tanrÝ kendi gizli niyetlerini belli 

eder ve aziz zata da (yani imparatora) bunlarÝ ger�ekleĢtirmeğe imkan verir. Y�z h�k�mdarÝn halefi 

olan haĢmetli imparatorumuzun bin yÝldan beri niĢan-Ý mahsusla tefrik edilen bir devirde tahta 

�ÝktÝklarÝnÝ, tevazu ile zannediyorum. �inliler sakin dursalar dahi, barbarlar (yani T�rkler) bize d�Ģman 

kalacaklardÝr. OnlarÝ tedib i�in askeri kuvvetlerin teĢkiline durum elveriĢli değildir. Eğer barbarlar rahat 

bÝrakÝlacak olurlarsa-onlar bize karĢÝ h�cuma ge�eceklerdir. ĠĢte bundan dolayÝdÝr ki (barbarlarÝ) 

tedricen def etmek i�in gizli vasÝtalara baĢvurmak lazÝmgeliyor. Eğer bu proje suya d�Ģerse-ahalinin 

(�inliler) s�kuneti bozulacaktÝr. Fakat (bu proje) ger�ekleĢtirildiği ve baĢarÝ ile sona erdirildiği takdirde, 

(bizden sonra gelecek) on bin neslin saadeti teminat altÝna alÝnmÝĢ olur. Milletimizin saadet veya 

felaketinin ne gibi olaylara bağlÝ olduğunu tafsilatla, tevazu dahilinde, Size arzetmek isterim. 
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Ġmparator �e-u‟nun saltanatÝnÝn sonunda memleket dÝĢÝna b�y�k el�i sÝfatiyle g�nderilmek 

Ģerefine nail olmuĢtum: H‟yung-nularÝn (yani T�rklerin) birbirleri ile m�nasebetleri bence m�kemmel 

bir Ģekilde bellidir. ġe-tu (ġapolyo) karĢÝsÝnda T‟u-kien-ku (Ġstemi Yabğu‟nun oğlu) b�y�k bir kuvvete 

maliktir; fakat o, menĢei icabÝ ġe-tu‟dan aĢağÝ bir mevkide bulunuyor. DÝĢ g�r�n�Ģte onlar hep 

beraber gibi iseler de, i�ten birbirlerine karĢÝ d�ĢmanlÝk hissi beslerler; bu d�ĢmanlÝk artÝk aĢikar 

olmağa baĢlamÝĢtÝr. Eğer onlarÝn ihtiraslarÝ k�r�klenirse-harbe tutuĢmakta gecikmeyeceklerdir. Diğer 

yandan, ġe-tu‟nun k���k biraderi �u-lo‟heu �ok kurnaz bir kimsedir, fakat kuvveti azdÝr; kendisi 

mahirane bir Ģekilde halkÝn sempatisini kazanmÝĢtÝr: Ġl b�y�klerinin ona karĢÝ tevecc�hleri vardÝr. 

bundan �t�r� ġe-tu kendisini sevmez ve bu y�zden (yani halkÝn biraderini sevdiğinden) �z�l�r. ġe-tu 

gizli hislerini saklar, fakat �z�nt� ve korku i�inde yaĢar. A-po (Talopien-Muhan‟Ýn oğlu) sebatkar 

değildir ve kararsÝzdÝr; o, ġe-tu‟dan �ok korkar ve onun sevk ve idaresine tabidir; ��nk� A-po her 

zaman i�in kuvvetliye tabidir ve muayyen bir karar sahibi değildir. 

(T�rk ilinde durum b�yle olunca) Ģimdi bunlarla (yani ġapolyo‟nun yeğenleri ve amcalarÝ ile) 

uzaktan bağ tesis etmeli ve (ġapolyo‟ya karĢÝ) yakÝndan h�cum yapÝlmalÝdÝr. Kuvvetliler arasÝnda 

ayrÝlÝk tohumu ekmeli ve zayÝf olanlar (kuvvetliye karĢÝ) birleĢtirilmelidir. Tien-kiu‟ye (Tardu) bir el�i 

g�nderip onu Apo-han ile birleĢmeğe teĢvik edilmelidir. Bu ger�ekleĢtiği takdirde ġe-tu (ġapolyo) 

kuvvetlerinin (h�cum) yolunu değiĢtirmek ve sağ yandaki (yani �in‟in batÝsÝndaki) memleketlerini 

korumak zorunda kalacaktÝr. Sonra, �u-lo-heu‟yu (ġapolyo‟nun k���k biraderi) Hi ve Silerle (doğu ve 

kuzeyde yaĢayan barbarlar) birleĢtirmek m�mk�n olursa, ġe-tu askeri kuvvetlerini b�lecek ve soldaki 

(yani �in‟in doğusundaki) memleketleri korumak i�in o tarafa d�necektir. B�t�n bunlar olduğu 

takdirde-ġ�bheler ve m�naferetler birbirini takibedecek, birbirlerine karĢÝ derin husumet hisleri taĢÝyan 

adamlar (yani T�rk prensleri) birbirlerinden ayrÝlacaklar ve ebediyen birleĢemiyeceklerdir. On yÝllÝk bir 

zaman sonunda, b�ylece zuhura gelen ufak bir ihtilaftan istifade ile, barbarlara (T�rklere) h�cum 

edilirse, ilk darbede onlarÝn kudretini imha etmek m�mk�n olacaktÝr.”48 

NazÝr �ang-sun-�ing‟in tavsiyeleri imparator Kao-tsu tarafÝndan memnuniyetle tasvib edilmiĢ ve 

bu rapor, �in h�k�metince T�rklere karĢÝ takibedilecek siyasetin esasÝnÝ teĢkil etmiĢtir. “Bir barbar 

kavme karĢÝ diğer birini koymak” suretiyle imparatorluğu korumasÝnÝ �ok iyi bilen BizanslÝlar gibi, 

�inlilerin de bu hususta �stad(!) olduklarÝ, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn sonraki tarihinden ve �in-T�rk 

m�nasebetlerinden a�Ýk�a g�r�lmektedir. 

�inlilerin T�rklerin ArasÝnÝ A�mağa Muvaffak OlmalarÝ: Ġmparator Kao-tsu, nazÝr �ang-sun-�ing 

vasÝtasiyle G�kt�rk ilinin siyasi durumu, etnik vaziyeti ve topografyasÝ hakkÝnda esaslÝ bilgi elde 

ettikten sonra, tavsiye edilen prensiplerin tatbikine giriĢti. B�y�k mirahurunu BatÝ T�rkleri yabğusu 

olan Tien-kiu‟ye (Tardu) g�nderdi; �in el�isi, T�rk yabgusuna imparatorun kendisine karĢÝ ayrÝ bir 

iltifat niĢanesi olmak �zere “kurt baĢlÝ” bir bayrak getirmiĢti. Bununla, Tardu‟nun “kağanlÝğÝ” �in 

sarayÝnca da tanÝnmÝĢ oluyordu. Bu suretle ġapolyo ile Tardu arasÝna nifak da sokulmuĢ oluyordu. 

�in imparatoru, Hi ve Si‟lerden baĢka Kitanlara da ipek ve altÝn olmak �zere hediyeler g�nderdi. 

�ang-sun-�ing ġapolyo‟nun biraderi �u-lo-heu ile de buluĢtu ve bu prensi gayet kurnazca �in‟e tabi 

olmağa sevketti. Bir taraftan �in i�in b�y�k bir tehlike teĢkil eden ġapolyo ile BatÝ T�rklerinin baĢÝ olan 
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Tardu (kağan), ve diğer yandan Doğu ili kağanÝ (ġapolyo) ile �z kardeĢi arasÝna nifak sokulmuĢ oldu. 

Gizli ve kurnazca yapÝlan �in politikasÝ, bu suretle, ilk m�sbet neticeyi elde etmiĢ ve �in i�in b�y�k bir 

tehlike teĢkil eden b�y�k T�rk Devletinin birliğini par�alamak ve T�rkleri kuvvetten d�Ģ�rmek i�in 

lazÝmgelen tedbirleri hazÝrlamÝĢ bulunuyordu. 

ġapolyo‟nun �in Seferleri: �in‟in ġapolyo‟ya karĢÝ �evirdiği entrikalar gizli kalmamÝĢ ve G�kt�rk 

KağanlÝğÝ ile �in arasÝnÝn gittik�e a�ÝlmasÝna sebep olmuĢtu. ġapolyo‟nun �in‟e karĢÝ sefer a�masÝ 

i�in meĢru bir sebep te mevcuttu: T�rk kağanÝnÝn kaynatasÝ olan imparator Ģimdiki imparator Kao-tsu 

tarafÝndan tahtÝndan indirilmiĢti; ġapolyo bunun �c�n� almak maksadiyle harekete ge�ebilirdi. Nitekim 

kağanÝn hatunu, �inli prenses, kocasÝnÝ bu yolda durmadan teĢvik etmekte idi. ġapolyo, gerek siyasi 

emeller, gerek hatunun tesiriyle,49 �in‟e karĢÝ harbe baĢladÝ. 

Ġlk seferin 582‟de a�ÝldÝğÝnÝ �ğreniyoruz. T�rkler �eupan mahallinde �inlilere h�cum edince, �in 

kuvvetleri �ekildiler; bu m�nasebetle T�rklerle �inliler arasÝnda arkasÝ kesilmeden �� g�n (ve gece) 

savaĢlarÝn yapÝldÝğÝ anlatÝlÝyor. �arpÝĢmalar esnasÝnda �inlilerin on bin �l� ve yaralÝ verdiklerini de 

�ğreniyoruz. T�rklere gelince, savaĢ sahasÝndan �ekilmelerinden �nce �l�lerini yaktÝklarÝ haber 

veriliyor. 

ġapolyo tarafÝndan �in‟e karĢÝ yapÝlan ikinci sefer 583 yÝlÝnda icra olundu. O yÝldaki olaylar 

m�nasebetiyle, Suy s�lalesi salnamelerindeki bir kayÝtta Ġmparator Kao-tsu‟nun ağzÝndan “T�rklerin 

g�zetme kuleleri muhafÝzlarÝnÝ zorla kaldÝrdÝklarÝ, Ģehir ve k�y ahalisini katliam ettikleri, bu gibi ahvalin 

tekrarlanmadÝğÝ hi�bir sene olmadÝğÝ” kabilinden s�zler nakledildiği de yazÝlÝdÝr. Ġmparatorun bu 

s�zlerinin o sÝralardaki T�rk h�cumlarÝnÝn Ģiddet ve sÝklÝğÝnÝ g�stermeğe kafidir. 

Doğu T�rk ilinde zuhura gelen bazÝ nahoĢ Ģeyler, umumi durumun ġapolyo aleyhine 

geliĢmesine yol a�tÝ. Bunlardan biri, o sÝralarda T�rk ilinde b�y�k bir kÝtlÝk ve a�lÝğÝn baĢ g�stermesi 

idi; bundan baĢka Ģiddetli bir taun hastalÝğÝ salgÝnÝ da baĢladÝ. KÝtlÝğÝn derecesi o kadar b�y�kt�, ki 

halk kemikleri �ğ�t�p yemek mecburiyetinde kaldÝ. Bu felaketli durum karĢÝsÝnda halk yiyeceği bol 

olan yerlere g�� etmeğe koyuldu. Her halde �inlilerin teĢvikiyle olacak ki T�rk uruğlarÝndan bazÝlarÝ 

�in �lkesine gittiler ve �in hakimiyeti altÝna girdiler. B�t�n bunlarÝn neticesi ġapolyo‟nun idaresindeki 

G�kt�rk Devleti‟nin kudret ve kuvvetinden epeyi kaybetmesine sebebiyet vermiĢtir. 

G�kt�rk Tiginleri ArasÝnda M�cadele. �in ile Dostluk Tesisi Mecburiyeti: Bu defa ġapolyo‟nun 

idare ettiği �lkenin i�inde m�cadele patlak verdi. Bu hususta �in kaynaklarÝnda tafsilatlÝ malumat 

verilmektedir. M�cadele ġapolyo ile Mu-han‟Ýn oğlu Apo-han arasÝnda cereyan etmiĢtir. ġapolyo, sert 

ve zalim ruhlu oluĢundan �t�r� Apo-han‟Ý sevmezmiĢ; bundan �t�r� kağan, Apo-han‟Ýn ilini-ulusunu 

ani bir baskÝnla dağÝtmÝĢ, prensin annesini �ld�rtm�Ģt�. Apo-han bunun �zerine batÝya,  ġapolyo‟nun 

amacasÝ olan Tatcu (Tardu) katÝna sÝğÝnmÝĢtÝ. Bunu m�teakip ġapolyo ile Apo-han arasÝnda 

�arpÝĢmalar cereyan ettiği bildiriliyor. O sÝralarda ġapolyo‟nun yeğeni TÝkÝnca‟nÝn da isyan �ÝkardÝğÝnÝ 

�ğreniyoruz. 
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Bu m�cadeleler sonunda T�rk ili artÝk siyasi bir birlik olmaktan �ÝkmÝĢtÝ. �inlilerin teĢvikiyle 

k�r�klenen bu i� m�cadelede bilhassa ayrÝ T�rk han oğullarÝnÝn ihtiraslarÝ kam�ÝlanmÝĢ, T�rk illeri ve 

uruğlarÝ, muhteris beyler arkasÝnda, birbirleriyle kanlÝ savaĢlara tutuĢmuĢlardÝ. Neticede BumÝn Kağan 

ve Ġstemi Kabğu tarafÝndan kurulan G�kt�rk KağanlÝğÝ birliğini kaybetti, “Doğu” ve “BatÝ” olmak �zere 

iki par�aya b�l�nd� (M.S. 582‟de). 

ġapolyo‟nun yakÝn akrabalarÝ isyan �Ýkarmaktan geri durmadÝlar. Bu durum karĢÝsÝnda Doğu 

G�kt�rk Devleti b�sb�t�n kuvvetten d�Ģt�. Bunun �zerine ġapolyo �in‟e karĢÝ Ģimdiye kadar takib 

ettiği siyasetini değiĢtirmek mecburiyetinde kaldÝ.50 Eski d�ĢmanlÝk yerine bu defa dost�a bir siyaset 

takibedilecekti. Bunun icabÝ olarak ġapolyo Kağan �in imparatoruna gayet dostane bir dilde yazÝlmÝĢ 

nameler g�ndermeğe baĢladÝ.51 Bunlardan bazÝlarÝ nakledilmiĢtir. Bu namelerin birinden G�kt�rk 

KağanlÝğÝ diplomatik vesikalarÝnda “on iki hayvanlÝ” takvime g�re tarih atÝldÝğÝ dahi anlaĢÝlmaktadÝr. 

T�rk kağanÝn samimi s�zleri ve dileklerinin karĢÝlÝğÝ olarak, �in imparatoru da gayet nazik bir cevap 

yazmÝĢ ve kağanÝn hatunu �in prensesini ziyaret maksadiyle T�rk iline bir el�i heyeti g�ndermiĢti. 

Maamafih aradaki m�nasebetlerin ancak zahiren d�zeldiği g�r�l�yor; ġapolyo‟nun gelen �in el�isine 

fena muamelede bulunduğu bunu g�sterir. Bir m�ddet sonra aradaki anlaĢmazlÝk- ta giderilmiĢ ve 

T�rk kağanÝ i�in imparatoruna saygÝ dolu bir name ile karĢÝlÝk vermiĢti. �in el�isinin kabul�ne ait 

notlarÝndan, T�rk kağanÝnÝn karÝsÝ �in prensesinin “hatun” l�kabÝnÝ taĢÝdÝğÝnÝ da �ğreniyoruz. 

ġapolyo ile �in imparatoru arasÝnda dost�a m�nasebetler tesis edilmekle beramer, �inlilerin el 

altÝndan BatÝ ili T�rklerini Doğu G�kt�rk iline karĢÝ kÝĢkÝrttÝklarÝ biliniyor. Bunun icabÝ olarak BatÝ 

T�rkleri kağanÝ Tardu, ġapolyo‟ya karĢÝ harekete ge�ti. Yine �inlilerin teĢviki �zerine Kitaplar da 

silaha sarÝldÝlar. ġapolyo bu durum karĢÝsÝnda �in sarayÝna m�racaat ederek, Gobi ��l�n�n 

g�neyindeki Petao vadisinde bir m�ddet kalmak i�in izin istedi; �inliler buna muvafakat cevabÝnÝ 

verdiler. 

Doğu T�rk ili kağanÝ, o sÝralarda BatÝ T�rk iline bulunan (daha doğrusu o taraflara ka�an) Apo-

han‟a karĢÝ bir sefer a�mÝĢtÝ. Bu seferde Apo Han yenilmiĢ ve esir edilmiĢti. Fakat tam bu esnada 

ġapolyo‟nun muhafÝzsÝz kalan ordugahÝ A-pa adÝnÝ taĢÝyan bir kavim tarafÝndan baskÝna uğrayarak, 

kağanÝn hatunu ve �ocuklarÝ esir edilmiĢlerdi. Oraya yakÝn bulunan �in kuvvetleri yetiĢip, T�rk 

kağanÝnÝ hatunu ve �ocuklarÝnÝ kurtardÝlar ve sahibine yolladÝlar; �inlilerin bu hareketleriyle T�rk 

kağanÝnÝ kendilerine medyun bÝrakmak istedikleri anlaĢÝlÝyor. Kağan bunun karĢÝlÝğÝ olmak �zere, 

Gobi ��l�n�n T�rk ili ile �in arasÝnda sÝnÝr olarak kabul etti; ayrÝca, imparatoru �ven s�zlerle dolu bir 

name de  yolladÝ. ġapolyo‟nun namesinde Ģ�yle bir c�mlenin bulunduğu da bildirilmektedir: 

“G�ky�z�ndeki iki g�neĢ olmadÝğÝ gibi, fikirime g�re yer y�z�nde de iki imparator olmamalÝdÝr.” Bu 

s�zler bir bakÝmdan, fakat tamamÝyla baĢka Ģartlar i�inde, Timur‟un YÝldÝrÝm Beyadiz‟e s�ylediği 

rivayet edilen bir fÝkrayÝ hatÝrlatmaktadÝr 

ġapolyo, �in imparatoruna tanzimatÝnÝ bildirmek i�in, yedinci oğlu olan Kho-han-�in‟i 

g�nderdiğini de 
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 mektubunda yazmÝĢtÝ. Ġmparatordan gelen cevapta, kağanÝn hatununa ve oğluna y�ksek (�in) 

r�tbeleri verildiği bildirildi. Doğu T�rk kağanÝnÝn bundan fevkalede memnun kaldÝğÝ ve imparatora “her 

yÝl vergi ve hediyeler g�nderdiği” �in kaynaklarÝnca tespit edilmiĢtir. ġapolyo‟nun ordugahÝ basÝlarak 

karÝsÝ ve �ocuklarÝ esir edilince, bunlarÝn �inlilerin yardÝmÝyla kurtarÝlmasÝnÝ m�teakip, Doğu T�rk 

KağanlÝğÝ ile �in arasÝnda hakikaten iyi m�nasebetlerin tesis edildiğini g�r�yoruz. �inliler de artÝk 

ġapolyo‟nun daha fazla kuvvetten d�Ģmesini arzu etmiyorlardÝ; ��nk� tam o sarÝlarda, vaktiyle �in 

sarayÝ tarafÝndan teĢvik g�rm�Ģ olan BatÝ ili kağanÝ Tardu, bu defa �inlilere karĢÝ kafa tutmağa 

baĢlamÝĢtÝ. SÝrasÝna g�re bir T�rk kavmini diğerine karĢÝ koymak siyasetini tatbik etmekte olan �in 

H�k�meti, Tardu‟nun fazla kuvvetlenmesini kendisi i�in zararlÝ telakki ettiğinden, ġapolyo ile dost�a 

m�nasebetleri devam ettirmeyi uygun bulmakta idi. 

ġapolyo‟nun 587 yÝlÝnda �ld�ğ�n� �ğreniyoruz. Bu m�nasebetle �in kaynağÝnda Ģu malumat 

veriliyor: Khay-hoang devrinin yedinci yÝlÝ ilk ayÝnda (587) ġapolyo Kağan, memleketi mahsulatÝndan 

vergi takdimi i�in imparatora oğlunu g�ndermiĢti. Kağan bu m�nasebetle, Heng-�eu ve Tay-�eu 

mÝntÝkalarÝ arasÝnda avlanmak m�saadesini de istemiĢti. Ġmparator, kağanÝn bu ricasÝnÝ kabul etti. 

ġapolyo burada avlanÝrken bir g�nde on geyik vurdu ve kuyruklarÝ ile dillerini52 imparatora hediye 

olarak yollandÝ. Kağan, Tse-ho askeri �evresine d�nd�ğ� zaman �adÝrÝnÝ yÝkÝlmÝĢ buldu ve bundan 

�t�r� fevkalede m�teessir oldu. Bu vaka �zerinden bir ay sonra ġapolya Kağan‟Ýn �ld�ğ� 

bilinmektedir. 

ġapolyo‟nun halefleri: ġapolyo Kağan‟Ýn vasiyetnamesi mucibince, kağanÝn k���k biraderi �u-

lo-heu‟nun tahta �ÝkmasÝ icabediyordu. ġapolyo‟nun �z oğlu Yong-yu-liu anadan doğma nazik ve nahif 

yapÝlÝ olduğundan, babasÝ tarafÝndan tahta layÝk g�r�lmediği anlaĢÝlÝyor. Halbuki, �u-lo-heu bu 

prensin meĢru hakkÝnÝ �iğnemek istememiĢ ve tahta �ÝkmasÝ i�in beĢ altÝ defa Ýsrar etmiĢ ise de 

bunda muvaffak olamamÝĢtÝ. Yongu-yu-liu‟nun kat‟i reddi �zerine �o-lo-heu kağanlÝğÝ kabul ve “ġehu-

han” lakabÝyla tahta �ÝktÝ. 

ġehu Han‟Ýn gayet cesur bir asker ve mahir bir diplomat h�k�mdar olduğunu �ğreniyoruz. 

Kendisinin Ģekil ve Ģemayiline ait Ģu teferruat verilmektedir: Uzun teneli, arkasÝ biraz kamburumsu, 

seyrek kaĢlÝ ve parlak g�zleri olan bir adamdÝ. ġehu Han‟Ýn, BatÝ T�rk ilinde bulunan Talopien (Apo 

Han) ile harbettiği, onu esir aldÝğÝ ve hatta �ld�rmek istediği bildiriliyor. Fakat �in h�k�meti T�rk 

ilindeki karÝĢÝklÝklarÝn devamÝnÝ istediğinden, buna muvafakat etmedi. ġehu Han, bir m�ddet sonra, 

BatÝda yaptÝğÝ bir harbde okla yaralanÝp �lm�Ģt�r. 

ġehu Han‟dan sonra Doğu G�kt�rk kağanlÝğÝ tahtÝna ġapolyon‟un oğlu Yong-yu-liu ge�ti. Onun 

zamanÝnda Doğu T�rk ili ile �in arasÝnadi dostane iliĢkiler devam ettirildi. T�rk beyleri 593 yÝlÝnda �in 

imparatoruna el�iler g�ndererek “�in sÝnÝrÝ boyunca, �in ile ticaret yapabilmek i�in pazar yerlerinin 

tayin edilmesi m�saadesini” istediler. T�rklerin, �ok eskiden olduğu gibi �in ile ticarete b�y�k 

ehemmiyet atfettikleri bu kayÝttan anlaĢÝlmaktdÝr. 
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Tulan (Tuh) Han ve T�rk ilinden ayrÝlÝğÝn baĢlangÝcÝ: ġapolyo‟nun oğlu olup, �nce Sen-han adÝnÝ 

taĢÝyan, tahta ge�ince “Tulan” (TulÝ) lakabÝnÝ aldÝğÝ bilinen bu h�k�mdar, galiba, Doğu T�rklerinden 

ancak bazÝ uluslarÝn hanÝ idi. Tulan Han‟Ýn, Yong-yu-liu Kağan‟Ýndan ayrÝ d�Ģt�ğ� ve baĢka bin 

mÝntÝkada hakimiyet s�rd�ğ� anlaĢÝlmaktadÝr. Tulan Han, BatÝ T�rk kağanÝ Tardu ile savaĢa 

tutuĢunca, �inliler araya girmiĢler ve her iki ordunun kendi memleketlerine d�n�p gitmesini 

sağlamÝĢlardÝ. �in sarayÝnÝn, siyasi hesaplara dayanarak Tulan hanÝ iltizam ettiğine bakÝlÝrsa Doğu 

T�rk ilinin asÝl kağanÝ olan Yong-yu-liu ile �in arasÝnda anlaĢmazlÝk h�k�m s�rd�ğ�ne h�kmedilebilir 

ki, Ģimdi nakledeceğimiz vaka bunu g�stermektedir.  

Yong-yu-liu Kağan, eski T�rk geleneceği mucibince �inli bir prensesle evlenmek istemiĢ ve bu 

hususta �in sarayÝna m�racaatla imparatordan muvafakat cevabÝnÝ almÝĢtÝ. Fakat ihtiyar tilki-nazÝr 

�ang-sung-�ing imparatorunun verdiği s�z� bozdurmuĢtu; ��nk� “Yong-yu-liu kağan, �inlilerden 

yardÝm g�ren T�rklerin d�ĢmanÝ” idi. Buna mukabil Tulan Han‟Ýn �inli bir prenses g�ndermiĢti. Bir 

m�ddet sonra Tulan Han‟Ýn ordugahÝnÝ �t�ken civarÝnda kurduğunu �ğreniyoruz; bunu yapmakla �z 

T�rk yurduna varis olduğunu g�stermek istediği anlaĢÝlÝyor. Kendisine �in h�k�metinin her hususta 

yardÝmda bulunmasÝ, Yong-yu-liu Kağan‟Ýn kuvvetten d�Ģmesini inta� etti. KağanÝn �in‟e karĢÝ 

harekete ge�mesi �zerine, imparator bu defa Tulan Han‟Ý b�sb�t�n y�kseltti, ona ve mahiyeti, pek iyi 

anlaĢÝlmayan “Ki-jin-han” (Ki�i Han, yani K���k Han?) lakabÝnÝ verdi bununla da yetinilmeyerek, Tulan 

Han‟a ili-ulusu ile yerleĢmesi i�in Ta-li adÝyla bir Ģehrin �inliler tarafÝndan tesis edildiğini �ğreniyoruz. 

Tulan Han‟Ýn 599‟da b�sb�t�n �in tabiiyyetine girdiği anlaĢÝlÝyor. Bir T�rk hanÝnÝn bu hareketi 

b�t�n T�rk ilinde, b�t�n T�rk uruğlarÝ arasÝnda �ok fena karĢÝlanmÝĢtÝ. Doğu ve BatÝ kağanlarÝ Tulan 

Han‟Ýn bu hareketinde dolayÝ kÝzarak onu cezalandÝrmak maksadÝyla sefer a�tÝlar. Ani bir baskÝnla 

Tulan (TulÝ) Han‟Ý ordugahÝ periĢan edildi; hanÝn biraderleri, oğullarÝ ve yeğenleri �ld�r�ld�ler. Tulan 

Han ise, ancak beĢ atlÝnÝn refaketinde �in‟e ka�Ýp kurtulabildi. Ġmparator Tulan (TulÝ) Han‟Ý elinden 

tuttu, tekrar y�kseltti, ilini-ulusunu toplamaya yardÝm etti; kendisine “zekasÝ, aklÝ ve tedbiri sağlam olan 

han” manasÝna gelen “Ġ-li-�in-teu-kimin-han”53 [Ġli �Ýn (hakiki) t�rk�ml� (?) han]  lakabÝ verildi. 

Bundan sonra �in kaynaklarÝnda Tulan Han hep “Kimin Han” adÝyla zikredilmektedir. Kendisinin �ok 

ge�meden yanÝndaki askerleri tarafÝndan �ld�r�ld�ğ�n� �ğreniyoruz. HanÝn, yabancÝ bir devletin 

hizmetine girmesinin uruğdaĢlarÝ tarafÝndan hoĢ g�r�lmediğini, onun bu akibeti g�stermektedir. 

Bu sÝralarda G�kt�rk ilindeki durum �ok karÝĢmÝĢtÝ. Tulan Han sonraki (lakabÝyla “Kimin Han”) 

sahneden �ekilince, Ta-teu adlÝ bir hanoğlunun tahta �ÝktÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Bu zatÝn “Pu-kia” Han54 

lakabÝnÝ taĢÝdÝğÝ biliniyor. Pukia Han‟Ýn �inlilere amansÝz bir d�Ģman olduğu bilhassa 

kaydedilmektedir. T�rklerle �in arasÝnda cereyan eden savaĢlar esnasÝnda, �inlilerin, Pu-kia hana ait 

�eĢme ve kuyularÝ zehirlemek gibi, gayret barbarca bir usul kullandÝklarÝ da biliniyor.55  

Bu sÝralarda Yong-yu-liu Kağan‟Ýn �ld�ğ�, yerine de “Ki-min” lakabÝyla ikinci bir kağanÝn tahta 

ge�tiğini �in kaynaklarÝ kaydederler. Bu zatÝn kim olduğu kat‟i olarak tespit edilemiyorsa da, �in‟e 

iltica eden ġapolyo‟nun k���k oğlu Tu-so-lu olmasÝ muhtemeldir. Ki-min Han‟Ýn, “ke�eden �adÝrlar 

yerine evler yaptÝrmayÝ” ve “�in sÝnÝrlarÝna yakÝn bir Ģehir kurmayÝ tasarladÝğÝ” bilindiğine g�re, b�yle 
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bir hareket bazÝ T�rk uruğlarÝnÝn g��ebeliği bÝrakÝp yerleĢik hayata ge�mekte olduklarÝna delalet eder. 

Ki-min Kağan 608 tarihinde hastalanarak �lm�Ģ, yerine de “ġi-pi” han lakabÝyla ve �in imparatorunun 

tasvibiyle oğlu To-ki-Ģi ge�miĢtir. 

Doğu T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn Yeniden Kuvvetlenmesi: ġipi han, babasÝnÝn hilafÝna olarak �in‟e karĢÝ 

tamamÝyla m�stakil ve hatta d�Ģmanca siyaset takib etmekten �ekinmedi. 615 yÝlÝnda T�rkler ani bir 

baskÝnla �in imparatorunu ele ge�irmek teĢebb�s�nde bile bulundular; fakat kağanÝn karÝsÝ olan �inli 

prensesin gizlice haber vermesi �zerine imparatorun yakalanmaktan kurtulduğu anlaĢÝlÝyor. ġipi 

Han‟Ýn �in Ģehirlerine h�c�m ettiği, �in �lkesine akÝnlar yaptÝğÝ bildirilmektedir. 

Bu T�rk kağanÝnÝn �ok enerjik bir kiĢi olduğu faaliyetinden anlÝĢÝlÝyor. Tam o sÝralarda �in‟de i� 

m�cadelenin patlak vermiĢ olmasÝ (605-616) ġipi‟nin iĢini kolaylaĢtÝrmÝĢtÝ. Bundan faydalanan Doğu ili 

T�rkleri kendilerini �in n�fusundan kurtarmakla kalmamÝĢlar, �in‟e karĢÝ �st�n bir durum sağlamağa 

dahi muvaffak olmuĢlardÝ. Bu suretle Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ yeniden parlamÝĢ ve eski kudretini bulur 

gibi olmuĢtu. �inlilerden bir�ok devlet adamÝnÝn T�rk kağanÝ hizmetine girmesi, doğudaki bazÝ 

“barbar” kavimlerin de T�rk hakimiyetini tanÝmalarÝ buna delalet eder; “barbar”; kavimlerin, MoğollarÝn 

cedleri sayÝlan “ġey-ve”ler ve “Tu-ku-hoen”ler olduğu biliniyor. Kao-�ang (Uygurlar)larÝn da ġipi 

Kağan‟Ý tanÝdÝklarÝnÝ �ğreniyoruz. Doğu T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn yeniden kuvvetlendiği “ġipi Han‟Ýn 

emrindeki ok�ularÝn miktarÝnÝn bir milyon kiĢiyi bulduğu” kaydÝndan a�Ýk�a anlaĢÝldÝğÝ gibi, �in 

kaynaklarÝnÝn “barbarlar (yani) T�rkler eski zamanlardan beri bu kadar kuvvet ve kudret sahibi 

olmamÝĢlardÝ” tarzÝndaki kayÝtlarÝyla da teyid edilmektedir. 

�in imparatoru bu durum karĢÝsÝnda T�rk kağanÝ ile iyi ge�inmek siyasetini takipten baĢka bir 

�are bulamadÝ; �inliler hatta Doğu T�rk Devleti ile bir ittifak akdine talib oldular; arada el�ilerin gidip 

geldiği biliniyor. ġipi Kağan tarafÝndan “tele” lakabÝnÝ taĢÝyan bir T�rk b�y�ğ� �in‟e el�i olarak 

g�nderilmiĢti; kağanÝn bu m�nasebetle imparatora “iki bin at ve beĢy�z asker” yolladÝğÝnÝ da 

�ğreniyoruz; bununla, her halde, kağan tarafÝndan �in‟e yapÝlan askeri yardÝm kasdedilmiĢ olmalÝdÝr. 

618 yÝlÝ kayÝtlarÝ arasÝnda ġipi Kağan‟Ýndan �in‟e “Kotolo tele”56 (Kutluk tele) adlÝ bir el�inin 

geliĢinden bahsedilmiĢtir. AynÝ yÝlda, ġipi Kağan‟Ýn “�adÝrÝnÝn kendiliğinden yÝkÝldÝğÝnÝ” �ğreniyoruz. 

T�rklerdeki inanca g�re bu, iyilik alameti değildi; nitekim ertesi sene kağanÝn �ld�ğ� bildiriliyor. Doğu 

T�rk ilinin baĢÝnda da ġipi‟nin oğlu Se-li-fo-Ģe ge�ti. 

Hieli Kağan (619-630): ġipi Kağan‟Ýn saltanatÝnÝn son yÝlÝnda �in tahtÝna T‟ang s�lalesi (618-

907) ge�mek suretiyle �in‟deki karÝĢÝklÝklar durdulmuĢtu. Devletin baĢÝna kuvvetli bir zatÝn gelmesi 

neticesinde �in kendini s�ratle toplayÝp toparlamak kuvvetlenmek imkanÝnÝ buldu. Doğu T�rk 

KağanlÝğÝ‟nda da ġipi Kağan‟Ýn tesis ettiği d�zen devam ediyordu. Tahta ge�en kağanlar kudretli ve 

becerikli kimseler olduğundan, T�rk ilinin asayiĢi yerinde idi. ġipi‟nin halefi olan Se-li-fo-Ģe, “�u-lo” 

(�ura?) lakabÝyla hakimiyet s�rd�ğ� yÝllarda, �in‟e karĢÝ seferler a�mak suretiyle, bu memlekete baskÝ 

yapmakta devam etmiĢti. Yeni �in imparatoru bu T�rk kağanÝ ile iyi m�nasebetler tesisine gayretle, 

kağana �inli bir prenses g�ndermiĢti. �u-lo Kağan‟Ýn saltanatÝ ancak bir yÝl s�rm�Ģ; kağan �l�nce 

yerine k���k kardeĢi (ġipi‟nin oğlu) To-pi ge�miĢ ve “Hieli” (Kieli, Kietli?) lakabÝnÝ almÝĢtÝ. 
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Hieli Kağan‟Ýn hakimiyeti yÝllarÝ, son kÝsmÝ hari�, Doğu T�rk Devleti‟nin yeniden parladÝğÝ devri 

teĢkil eder. Kudretli bir Ģahsiyet olan yeni kağan durmadan �in �zerine seferler  a�mÝĢ ve b�y�k 

baĢarÝlar elde etmiĢtir. 621 ve 622 yÝllarÝnda yapÝlan seferlerin bilhassa �nemli olduğu biliniyor. 150 

bin kiĢilik bir T�rk ordusu Yen-men mÝntÝkasÝna girmiĢ, k�yleri ve kasabalarÝ yağma etmiĢ, kadÝn ve 

erkek olmak �zere on bin kiĢiden fazla esir alÝp g�t�rm�Ģt�. Maamafih �in kuvvetleri yetiĢerek kağanÝ 

ağÝr bir hezimete uğratmÝĢlardÝ; T�rk h�k�mdarÝ da �in ile barÝĢ akdetmek zorunda kalmÝĢtÝ (623‟te). 

624 yÝlÝnda T�rklerin yeniden harekete ge�tiklerini g�r�yoruz. Bu defa T‟sin prensinin B�y�k bir 

cesaret g�stermesi ve kağanÝn biraderi To-li‟nin �inlilerle anlaĢmasÝ Hieli‟yi �ekilip gitmek zorunda 

bÝrakmÝĢtÝ. 

Bu vakadan sonra Hieli kağan, artÝk eskisine nispetle �ok kuvvetli olan, �in imparatoru ile 

uzlaĢmak siyasetini takibe baĢlÝyor; bu maksatla sÝrasÝna g�re ya el�i g�dermiĢ veya akÝnlak yapmak 

suretiyle baskÝda bulunmuĢtur.57 624 ve 625‟te �in Ġmparatoru‟ndan ticaret masaadesi alÝnmÝĢken, 

625‟te T�rk kuveetleri Tay-�eu valisini yeniyorlar, 626‟da da T�rk akÝnÝ tekrarlanÝyor; 100 bin kiĢilik bir 

T�rk ordusu �ine giriyor ve Vu-kong‟u zaptediyor. Hieli Kağan‟Ýn kuvvetleri Vey nehri boyunda iken, 

�in Ġmparatoru bizzat karĢÝ �ÝkÝyor; ancak altÝ kiĢinin refakatinde ordusundan ayrÝlarak Hieli Kağan‟Ýn 

karĢÝsÝna geliyor ve nehrin �b�r tarafÝndan T�rkleri “barÝĢa aykÝrÝ hareketlerinden �t�r�”muaheze 

ettikten sonra,58 hemen h�cuma ge�mek tehdidinde bulunuyor. �in imparatorunun bu cesurane 

hareketinden T�rklerin ĢaĢÝrdÝklarÝnÝ ve kağanÝnÝn derhal sulha talib olduğu �in kaynağÝ kaydetmiĢtir. 

626 yÝlÝnda akdedilen bu barÝĢ “Vey k�pr�s� barÝĢÝ” diye maruftur; barÝĢ ĢartlarÝnÝn Vey nehri  k�pr�s� 

�st�nde kararlaĢtÝrÝlmasÝndan dolayÝ b�yle bir ad verilmiĢ olmalÝdÝr. T�rk kağanÝnÝn bu barÝĢ akdinden 

kurban olarak �nce beyaz bir at getirdiği de bildirilmektedir. 

“Vey k�pr�s� barÝĢÝ”ndan sonra Doğu T�rk KağanlÝğÝnÝn gittik�e fena bir duruma d�Ģt�ğ� 

g�r�l�yor. 627 yÝlÝna kar her zamankinden �ok fazla yağmÝĢ ve mevsimsiz soğuklak bastÝrmÝĢtÝ; 

neticede T�rk ilinde kÝtlÝk (galiba “cut”un tesiriyle) baĢg�sterdi; �ok miktarda hayvan �ld� insan kaybÝ 

da b�y�k bir yekun tutuyordu59  BaĢka bir felaket de: Sie-yen-to, Hoey-hu (Uygur) ve Payeku 

uruğlarÝnÝn isyanÝ oldu. KağanÝn biraderi To-li‟nin (Tu-luy?) el altÝnda imparator ile anlaĢtÝğÝ biliniyor. 

b�t�n bunlar KağanlÝğÝn i�ten sarsÝlmasÝna sebep oldu. 

Ġsyan eden Sie-yen-to‟larÝn baĢbuğu “han” lakabÝnÝ aldÝ ve �in ile m�nasebete giriĢti. Hieli 

kağan tam o sÝralarda �in‟e karĢÝ bir sefer a�mÝĢ bulunuyordu; �inlilerin harekete ge�meleri �zerine 

kağan, bir m�ddet �nce zabtettiği Ma-i Ģehrini bÝraktÝ ve �ekildi. Tam o sÝralarda dokuz T�rk uruğu 

(kabile) reisi �in Ġmparatoruna tabi olduklarÝnÝ ilan ettiler. Payeku, Peko, Tong-lo- Si ve Hi kavimleri de 

imparatorun hakimeyetini tanÝdÝlar. �in imparatoru bunun �zerine, kalan T�rk ulusu ve uruğlarÝnÝ tedib 

maksadÝyla T�rk ili �zerine birka� koldan ordular sevketti. �in kuvvetlerinin en b�y�ğ� general Li-

tsing‟in kumandasÝnda ilerlemekte idi. 

Birinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn YÝkÝlÝĢÝ (630): General Li-tsing‟in ordusu Vu-yang dağÝ 

eteğinde kampÝnÝ kurduktan sonra, Hieli Kağan‟Ýn ordugahÝna geceleyin ani bir baskÝn yaptÝ. T�rk 

kağanÝ oradan ka�mağa muvaffak oldu ve Gobi ��l�n�n baĢladÝğÝ yere kadar gelebildi. Bu durum 
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karĢÝsÝnda kağan s�lalesine mensup birka� T�rk b�y�ğ�, T�rklerden ayrÝlÝp �inlilere katÝldÝlar; bu olay 

T�rk ili ve ordusunda artÝk bozgun ve dağÝlma havasÝnÝn kuvvetle estiğine delalet eder. �ok sÝkÝĢÝk bir 

durumda bulunan Hieli kağan ise T‟ien-Ģen (TanrÝ) dağlarÝ arasÝndaki yaylaya �ekilmiĢti. �in‟e karĢÝ 

m�cadelinin imkansÝz olduğuna h�kmeden Hieli kağan, b�y�k r�tbeli subaylardan birini imparatora 

g�ndererek, �in‟e tabi olmak istediğini arzetmiĢ ve “g�nahlarÝnÝn affedilmesi” dileğinde bulunmuĢtu. 

�in imparatorunun bu m�racaat karĢÝsÝnda “kağanÝ teselli maksadÝyla” iki generalini g�nderdiği 

bildiriliyor. Halbuki general Litsing bu m�zakerelerden kurnazca istifade etmiĢ ve T�rk kağanÝnÝn 

ordugahÝna bir baskÝn hazÝrlamÝĢtÝ. BaskÝn yapÝlÝnca, Hieli Kağan g�� halle kendini kurtarabilmiĢ ve 

ancak, g�nde bin li (500 km.) koĢan atÝna binerek BatÝ ilindeki T�rk baĢbuğlarÝndan ġapolyo (ĠĢbara, 

Asparuh?) yanÝna iltica etmek suretiyle �inlilerin eline d�ĢmemiĢti. Halbuki ġapolyo �inlilerle 

anlaĢmÝĢ olduğundan kağan i�in �arpÝĢmadÝ ve �in beylerinden �ang-pao-siang‟Ýn kağanÝ 

yakalamasÝna m�manaat etmedi. Esir edilen Hieli Kağan �in imparatoruna g�nderildi. Hieli tutsak 

edilince b�t�n ili, ulusu �inlilerin eline d�Ģt�. Bu suretle, 630 yÝlÝnda Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ bir devlet 

olarak yÝkÝldÝ; burada yaĢayan T�rk uruğlarÝ �in hakimiyeti altÝna alÝndÝlar. 

Hieli Kağan‟Ýn �indeki tutsaklÝğÝ hakkÝnda �in kaynaklarÝnda bazÝ tafsilat bulmak m�mk�nd�r. 

Bildirildiğine g�re: T�rk kağanÝ esir sÝfatÝyla �in imparatorunun huzuruna �ÝkarÝldÝktan sonra, 

imparator T�rk h�k�mdarÝnÝn y�z�ne karĢÝ Ģu beĢ su�u saymÝĢtÝ: “Ġlk su�-T�rk devleti yÝkÝlmÝĢken, 

�inde saltanat s�ren Syu hanedanÝnÝn yardÝmÝyla tekrar canlanmÝĢtÝ; Hieli kağan bu yardÝmÝ unutmuĢ 

ve nank�rl�k etmiĢtir. Ġkinci su�-Hieli, �in‟in komĢusu sÝfatÝyla verdiği s�z� tutmamÝĢ ve �in sÝnÝrlarÝna 

tecav�z etmiĢtir. ���nc� su�-Kağan askeri kudretinden �t�r� fazla gurura kapÝlmÝĢ, cebir ve zulme 

baĢvurduğundan kendi tebesÝnÝn bile nefretini celb etmiĢtir. D�rd�nc� su� - �in ahalesinin tarlalarÝnÝ, 

ekinlerini tahrib etmiĢti. BeĢinci su�- Kağan, �in hanedanÝ ile  sÝhriyet tesisini va‟dettiği halde, bunu 

yerine getirmemiĢti”60 Ġmparator, g�ya, s�zlerine devamla, Hieli Kağan‟Ýn �l�m cezasÝna istihkah 

kesbettiğini beyan etmiĢ, fakat Vey k�pr�s�nde vaktiyle akdedilen uzlaĢmayÝ hatÝrladÝğÝnÝ ve bundan 

�t�r� kağanÝn hayatÝnÝ bağÝĢladÝğÝnÝ bildirmiĢti. Bunu m�teakip Hieli Kağan‟Ýn tutsaklÝk yÝllarÝ baĢlÝyor. 

KağanÝn b�t�n aile efradÝ ve maiyeti iade edilmiĢ ve kendisine Tayp-po konağÝ tahsis edilmiĢti; 

esir T�rk h�k�mdarÝnÝn her ne ihtiyacÝ varsa hepsi de g�r�lm�Ģt�. Kağan daima aynÝ yerde yaĢamaya 

alÝĢkÝn olmadÝğÝndan, saray bah�esinde kurduğu �adÝrlarÝnÝn yerini m�temadiyen değiĢtirir ve baĢka 

bir yere naklettirirmiĢ. TutsaklÝk hayatÝnÝ �adÝrda ge�irdiği anlaĢÝlan Hieli Kağan‟Ýn maiyetindeki 

adamlara acÝklÝ T�rk�ler �ağÝrÝrlar, kağan da onlarla birlikte ağlarmÝĢ.61 KağanÝn kederinden zayÝf 

d�Ģt�ğ�, neĢesini b�sb�t�n kaybettiği de bildiriliyor. �in imparatoru onun bu haline acÝmÝĢ ve geyikleri 

�ok olan FuĢan dağÝ mÝntÝkasÝnda avlanabilmesi i�in, Hieli‟ye bu mÝntÝkanÝn valiliğini teklif etmiĢti. 

Fakat kağanÝn bunu reddettiği bildiriliyor. �in imparatoru tarafÝndan bu tutsak T�rk h�k�mdarÝna 

“hassa alayÝ kumandanÝ” gibi y�ksek bir r�tbe ve geniĢ malikaneler verildiğini de �ğreniyoruz. B�t�n 

bunlar, vaktiyle b�y�k bir devletin baĢÝ olan Hieli‟yi tatmin etmedi; kağan tutsak olmanÝn acÝsÝna 

dayanamayarak 638‟de �ld�.62  

*** 
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Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn z�fa uğramasÝ ve nihayet yÝkÝlmasÝnda en birinci �mil: Bumin kağan 

ve Ġstemi yabgu tarafÝndan kurulan d�zenin devam ettirilememiĢ olmasÝdÝr. “AĢena” ailesi azalarÝ, 

T�rk uruğlarÝ baĢbuğlarÝ, illeri-uluslarÝ arasÝndaki birliğin temin edilemeyiĢi b�t�n T�rk kavimlerini 

felaketten felakete s�r�klemiĢtir. Bu durumdan en �ok �inliler faydalanmÝĢlar ve T�rkleri �in politikasÝ 

i�in bir alet haline getirmeye muvaffak olmuĢlardÝ. �inli nazÝr �ang-sun-�ing‟in siyasi prensipleri b�y�k 

bir ustalÝkla tatbik edilmiĢ; T�rk beyleri ve uluslarÝ arasÝna nifak sokulmuĢ; ayrÝ T�rk uruğlarÝ arasÝnda 

m�adele baĢg�stermiĢ ve b�t�n bunlar neticesinde Doğu T�rk KağanlÝğÝnÝn kuvvetten d�Ģmesi ve �in 

hakimeyite altÝna alÝnmasÝ i�in Ģartlar hazÝrlanmÝĢtÝ. Bu acÝklÝ durum Orhun yazÝtlarÝnda Ģu s�zlerle 

ifade edilmiĢtir: “…(Bumin kağandan sonra)… k���k kardeĢleri kağan olmuĢ ve tabii oğullarÝ, 

yeğenleri kağan olmuĢlar. Ondan sonra k���kkardeĢ b�y�k kardeĢler gibi yaratÝlmamÝĢ, oğul babasÝ 

gibi yaratÝlmamÝĢ, ve Ģ�phesiz k�t� kağanlar tahta �ÝkmÝĢlar. BuyuruklarÝ‟da (y�ksek memurlar) 

kezalik her halde cahil imiĢler, k�t� imiĢler. Beylerle halk arasÝndaki nifak ve �inlilerin kurnazlÝk, 

hilekarlÝk ve Ģirretliği dolayÝsÝyla ve k���k kardeĢlerle b�y�k kardaĢleri bir biri aleyhine kÝyam 

ettirdikleri ve beylerle halk arasÝnda nifak tohumu ettik ektikleri i�in, (T�rk TanrÝsÝ) T�rk milletinin 

atalarÝndan kalma �lkesini zevale y�z tutturmuĢ ve muĢru ağanlarÝnÝ sukuta uğratmÝĢtÝ”.63 K�t� idare, 

devletin baĢÝnda duranlarla halk arasÝndaki d�ĢmanlÝk, yabancÝ bir b�y�k devletin muayyen 

maksatlarla T�rk ilinde gizli faaliyetlerde bulunmasÝ gibi meĢum amiller bir araya geldiği i�in T�rk 

Devleti‟nin baĢÝnda ne gibi felaketler doğduğunu Orhun yazÝtlarÝ kÝsa ve a�Ýk bir lisanla ifade etmiĢtir. 

IV. T�rk Ġlinde �in Tahakk�m� Devri (630-681) 

Hieli Kağan‟Ýn tutsak edilmesinden sonra Doğu T�rk fiilen �in tahakk�m� altÝna girmiĢ oldu. 

Olsa olsa �t�ken dağlarÝnÝn kuzeyinde ve Baykal g�l� �evresinde yaĢayan bazÝ T�rk uruğlarÝ yarÝ 

m�stakil bir hayat s�rmekte devam etmiĢlerdi. T�rklerden bazÝ z�mrelerin Huang-hu‟nun (SarÝsu) 

g�ney ve kuzey sahasÝnda, �in �lkesinde, yetiĢtikleri g�r�l�yor; bir kÝsmÝnÝn da �in askeri kÝtalarÝ 

arasÝnda alÝndÝklarÝ biliniyor. Bu gibilerin kÝsa bir zamanda “�inlileĢtikleri” anlaĢÝlÝyor. 

Bumin Kağan‟Ýn torunlarÝ, yani T�rk devletini idare eden ve T�rk ilinin meĢru kağan olmak 

hakkÝnÝ haiz kimselerin, �inlilerin eline d�Ģmekle, veya menfaatler karĢÝlÝğÝ ile elde edilmiĢ olmakla, 

esas T�rk kitlesi, “kara kamuğu” (halkÝ) �ndersiz kalmÝĢtÝ. Y�ksek tabakanÝn, yani han oğullarÝ, beyler, 

buyuruklarÝn (y�ksek memurlar) �abucak �in hakimiyetini benimsedikleri biliniyor. Onlar yeni vaziyete 

g�re kendi menafaatlerini g�zetmekten baĢka bir Ģey d�Ģ�nm�yorlardÝ. Bu gibiler “�z T�rk adlarÝnÝ 

bÝrakarak, �in isimlerini alÝyorlar, �in yaĢayÝĢ tarzÝnÝ benimsiyorlardÝ.” Bununla T�rk “kara 

kamuğu”ndan (halkÝndan) esas itibariyle ayrÝ d�Ģm�Ģlerdi. �in kaynaklarÝnda bu hususta misaller 

bulunduğu gibi, Orhun yazÝtlarÝnda (beng� taĢlarda) da bundan acÝ acÝ Ģikayet edilmektedir. 

YazÝtlarda deniliyor ki: “(T�rk) beylerinin oğullarÝ �inlilere k�le ve pak kÝzlarÝ halayÝk oldular. T�rk 

beyleri T�rk isim ve unvanlarÝnÝ bÝraktÝlar; �in beylerinin �ince isimlerini (veya unvan) alarak �im 

imparatoruna tabi oldular; elli yÝl ona iĢlerini g��lerini verdiler; onun i�in doğuda g�n doğusunda B�kli 

kağana değin sefer a�tÝlar; batÝda Demir-kapÝya değin sefer ettiler; �in imparatoru i�in bunlarÝn 

memleket ve devletlerini h�k�mleri altÝna aldÝlar”.64 Bu s�zlerin yalnÝz edeb� bir par�a olmadÝğÝ, �in 

kaynaklarÝndaki kayÝtlarda da g�r�lmektedir. 
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Hieli Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra, (oğlu) Ho-lo-ko T�rklerin meĢru h�k�mdarÝ sanÝlÝyordu. 

KağanÝn k���k biraderi Kie-Ģe-so Ho-lo-ko‟yu ka�ÝrÝp, T�rkleri yeniden bir kağanÝn idaresi altÝna 

koymak teĢebb�s�nde bulunurken, yakalanÝyor ve �ld�r�l�yor. Ho-lo-ko‟da dağlÝk bir mÝntÝkaya 

s�rg�n ediliyor. �inliler bunun �zerine Hieli Kağan‟Ýn akrabasÝndan ToluĢe oğlu AĢena-Ģemo‟yu �n 

plana �ÝkarÝyorlar; kendisine “han” r�tbesiyle birlikte, �ince bir aile adÝ olan “Li” ismini veriyorlar. AynÝ 

zamanda ulus beylerinden biri olan sse-mo‟yla da �ince bir unvan verilerek, onu bazÝ T�rk uruğlarÝnÝn 

baĢÝna ge�iriyorlar. Bu zatÝn bir ziyafet esnasÝnda “oğullarÝ ve yeğenlerine T‟ang s�lalesine asÝrlar 

boyunca hizmet etmesi temennisinde bulunduğu” bildirilmektedir. Sse-mo‟nun baĢka bir m�nasebetle: 

“Y�zlerce yÝl m�ddetle �in imparatorunun k�peği kalmak azrusunu beyan ettiği”de malumdur. Bu T�rk 

beyinin �inlilere karĢÝ beslediği bu dalkavuk�a hayranlÝk ve sadakat y�z�nden, kendi ÝrkdaĢlarÝnÝn 

nefret hislerini �zerine �ektiği de biliniyor; Sse-mo‟nun emrine verilen T�rk uruğlarÝnÝn onu bÝrakÝp 

gitmeleri bunu g�sterir. 

Sun-iĢi oğlu AĢena-niĢo da �in imparatorunun sadÝk bendelerinden biri olup, �inlilerden “�ong” 

(sadÝk dost) lakabÝnÝ almÝĢtÝr. Bu suretle �in‟e hizmet eden ve sadakat g�steren bir�ok T�rk beyinin 

�in adÝ veya unvanÝ aldÝklarÝ g�r�l�yor. Bunlar arasÝnda bazen �in tahakk�m�ne karĢÝ ayaklananlar 

da olmuĢtur. Bu gibilerden 679 ve Wen-no ve Fong-�i adlÝ iki T�rk b�y�ğ� zikredilmektedir; bunlarÝn 

sebep olduklarÝ isyan geniĢ bir mahiyet almÝĢtÝ. BaĢkÝldÝran bu iki T�rk beyi “Asse-te-wen-po”yu han 

ilan etmiĢler ve yanlarÝna bir�ok T�rk uruğlarÝnÝ toplamÝĢlardÝ. Ġsyan hareketinin yirmi d�rt “daireye” 

(idar� b�lge) yayÝldÝğÝ anlaĢÝlÝyor.65 O sene �ok kar yağmÝĢ olduğundan, �inli askerlerden bir�oğu 

soğuktan bitab bir halde iken, T�rkler tarafÝndan imha edilmiĢlerdi; �inlilerden �lenlerin ve tutsak 

edilenlerin adedi on binden fazla olduğu kaydedilmiĢtir. �inliler ancak muhim kuvvetler celbetmek 

suretiyle bu ayaklanmayÝ bastÝrabildiler. T�rklerin ilan ettikleri han esir edilmiĢ ve imparatora 

g�nderilmiĢti. Fakat tam bu sÝralarda, esas T�rk ilinde, T�rk “kara kamuğu” (halkÝ) arasÝnda �in 

boyunduruğundan kurtulmak ve T�rk ilini yeniden canlandÝrmak i�in b�y�k bir hareket almÝĢ y�r�m�Ģ 

bulunuyordu. Bu defa baĢlanan kurtuluĢ hareketini ikinci Doğu T�rk KağanlÝğÝnÝ kuran kutluğ (han) 

idare ediyordu. 

V. Ġkinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ (682-745) 

T�rklerin KurtuluĢ SavaĢÝ ve Doğu G�kt�rk Devleti‟nin CanlanmasÝ: 630‟da Doğu T�rk ili ve 

659‟da BatÝ T�rk ili �inlilerin hakimiyeti altÝna alÝndÝktan sonra, T�rk uruğlarÝndan bazÝlarÝ �in �lkesine 

yerleĢmiĢ ve “rahat hayata” alÝĢmÝĢlardÝ. Fakat �z T�rk geleneklerini olduğu gibi muhafaza eden esas 

halk kitlesi, yani “kara kamuğ”, yabancÝ boyunduruğuna bir t�rl� ÝsÝnamamÝĢtÝ, bu gibiler T�rklik ve 

egemenlik duygularÝnÝ kaybetmemiĢ olan bazÝ han oğullarÝnÝn �nderliğinde, fÝrsat d�Ģt�k�e �inlilere 

karĢÝ ayaklanmakta ve �z T�rk devletini yeniden kurmak yolunda gayret sarfetmekte edilir. Hieli 

Kağan‟Ýn �l�m�nden az sonra, t�rk tahtÝnÝn meĢru varisi sayÝlan T�rk prensini ka�Ýrmak ve bir devlet 

kurmak teĢebbes�n�n yapÝldÝğÝnÝ yukarÝda s�ylemiĢtik. Bu teĢebb�s muvaffak olamayÝnca, 679 

yÝlÝnda T�rk uruğlarÝ yeniden bir “kurtuluĢ” savaĢÝna baĢlamÝĢlardÝ. Fakat bu ikinci teĢebb�s de 

baĢarÝsÝzlÝkla bitti. 
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BaĢarÝsÝzlÝklara rağmen T�rk uruğlarÝnÝn istiklal ateĢleri s�nm�Ģ değildi. Y�zyÝllardan beri bir 

devlet sahibi olan, kendi kendilerini idareye alÝĢmÝĢ, m�stakil ve h�r bir hayat yaĢamÝĢ olan T�rk 

budunu (milleti) yabancÝ bir milletin boyunduruğu altÝnda kalmayÝ, Tabğa� (�in) tahakk�m�n�n 

devamÝnÝ bir t�rl� hazmedemiyordu. T�rk budunun, “kara kamuğun” (halkÝnÝn) h�rriyet ve devlet 

hasreti Orhun yazÝtlarÝnda Ģu c�mlelerle ifade olunmuĢtur: “Ben il sahibi bir millet idim, Ģimdi ilim 

hani? Kimin i�in il kazanacağÝm- Ben kağanlÝk bir millet idim, kağanÝn hani- Kime hizmet 

edeceğim?”66 Kara halkÝn, yani esas T�rk kitlesinin istiklal hisleri ilen yanÝp tutuĢmasÝna karĢÝlÝk 

bir�ok T�rk beyi, baĢbuğlarÝ, esas kitlenin arzusu hilafÝna olmakla, yabancÝ ve d�Ģman bir millet ve 

devlet olan �in‟e (kitabelerdeki-Tabğa�‟a) hizmet etmekte, yabancÝ tesirlere maruz kalmakta ve 

T�rkl�klerini kaybetmekte idiler. T�rk milletini kurtarabilecek ve istiklal hedefine g�t�recek kabiliyette 

kudretli bir baĢbuğ bir t�rl� zuh�r edememiĢti. �inlilere karĢÝ h�rriyet bayrağÝ kaldÝrÝldÝğÝ zaman, T�rk 

uruğlarÝ hep birlikte bir baĢ etrafÝnda toplanamÝyorlardÝ; ayrÝ uruğlar veya baĢbuğlar arasÝnda 

anlaĢmazlÝk, rekabet h�k�m s�rd�ğ�nden, �inliler bu gibi ayaklanmalarÝ kolayca bastÝrabiliyorlardÝ. 

Nitekim, 679‟daki ayaklanma, geniĢ bir �l��de yapÝldÝğÝ halde, muvaffak olamamÝĢtÝ. 

T�rk budunun istiklal ateĢi, bu defa yeni bir baĢbuğun harekete ge�mesiyle birdenbire alevlendi 

ve s�ratle Doğu T�rk ilinin her tarafÝnÝ sardÝ. KurtuluĢ hareketinin baĢÝnda duran zat, Orhun 

yazÝtlarÝnÝn bildirdiğine gire ĠlteriĢ kağandÝr. AsÝl adÝnÝn ne olduğu tespit edilemiyor; ismi ancak birer 

lakab olan “Kutluğ” (Kutluk, �in kaynaklarÝnda -Ko-to-lo) ve “ĠlteriĢ” (Ġli toplayÝp derleyen) Ģeklinde 

nakledilmiĢtir. Kendisinin tahta  ge�mek i�in meĢru haklarÝ haiz olduğu Hieli Kağan‟Ýn neslinden 

geldiği muhakkaktÝr.67 Kitabelerinde, Kutluğ‟un oğlu Bilge Kağan, Bumin kağandan “dedem ve atam” 

diye bahsettiğinden, Kutluk ĠlteriĢ Kağan‟Ýn eski T�rk hanedanÝna (AĢena s�lalesine) mensup 

olduğunda Ģ�phe bÝrakmÝyor. Kutluğ Kağan‟Ýn babasÝnÝn adÝ zikredilmiyor. �inlilerde tutsak olan Hieli 

Kağan‟Ýn uzak ve yakÝn arkadaĢlarÝndan birinin Kutluğ (kağanÝn) babasÝ olduğu anlaĢÝlÝyor. �in 

kaynaklarÝnda Kutluğ‟un m�cadeleye nasÝl baĢladÝğÝna dair �ok az sayÝda bulunmasÝna karĢÝlÝk,68 

Orhun yazÝtlarÝnda bu hususta tafsilatlÝ ve �ok m�him malumat verilmektedir. 

Eski T�rk geleneğine g�re T�rk Kağan‟Ý (ve T�rk milleti) ilahi menĢei haizdi. Bundan �t�r� 

“yukarÝdaki T�rk TanrÝsÝ”, “T�rk�n mukaddes yersub”larÝ (yer ve su ruhlarÝ) T�rk milleti yok olmasÝn, 

yeniden milelt olsun diye ĠlteriĢ (Kutluğ) kağanÝ ve Ġlbilge hatunu “g�ğ�n tepesinden tutup y�kselttiler, 

T�rk TanrÝsÝ, T�rk milletinin zevalini �nlemek i�in Kutlağa (kağana) yardÝmÝnÝ esirgemedi. B�t�n 

bunlar sayesinde -o devrin zihniyetine g�re- Kutluğ (Kağan) giriĢtiği kurtuluĢ savaĢÝnÝ baĢarÝ ile 

bildirdi. �ok az bir kuvvetle baĢlanan bu hareket, “T�rk TanrÝsÝnÝn, Kutluğ‟a mazhar olmasÝ y�z�nden, 

muazzam bir hareket halini aldÝ ve yÝkÝlmÝĢ olan T�rk KağanlÝğÝ yeniden kurulabildi. 

Kitabelerde verilen tafsilattan g�r�ld�ğ� ve�hile,69Kutluğ bu iĢe on yedi kiĢi ile baĢlamÝĢtÝ. 

Kutluğ‟un �in‟den ayrÝ d�Ģmek istediğini duyan T�rklerden „Ģehirlerdekiler dağa �ÝkmÝĢ, dağdakiler 

ovaya inmiĢler”, kutluğun etrafÝnda yetmiĢ kiĢi toplanmÝĢtÝ. “TanrÝ g�� verdiği i�in Kutluğ‟un askeri kurt 

gibi, d�ĢmanlarÝ koyun gibi” idiler. Bu kurtuluĢ savaĢÝna ta baĢtan katÝlanlar arasÝnda, T�rk 

b�y�klerinden olup uzun zamandanberi �in hizmetinde bulunan, Tonyukuk da vardÝ; �ok akÝllÝ bir 

devlet adamÝ olduğu bilinen bu zatÝn Kutluğ‟a b�y�k yardÝmÝ dokunmuĢ olduğu muhakkaktÝr. �inlilere 
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karĢÝ yapÝlan bu ayaklanma baĢta bir �ete harbi mahiyetinde idi; fakat “�eteciler” alel�de �eteci değil, 

kendi istiklallerini kazanmak, �z T�rk devletini yeniden kurmak gayesiyle silaha sarÝlan h�rriyet 

kahramanlarÝ idi. Bir m�ddet sonra yetmiĢ kiĢinin yediy�ze �ÝktÝğÝnÝ �ğreniyoruz; bunlarÝn ��te ikisi 

atlÝ, ��te biri yaya idi. Kutluğ bu kuvvetle evvel� �zt�rk uruğlarÝnÝ kendi itaatÝ altÝna almak i�in savaĢtÝ. 

“KağanÝnÝ kaybetmiĢ budunu, k�le ve halayÝk haline girmiĢ olan budunu, T�rk milli m�esseseleri 

bozulmuĢ olan milleti (bir araya toplayÝp) ecdadÝnÝ t�resine g�re nizama koydu”, ve onun kağanÝ oldu. 

B�t�n bu savaĢlarda ve T�rk ilini d�zene koymak iĢinde Kutluğa, karÝsÝ Ġlbilge hatunun b�y�k yardÝmÝ 

dokunduğu, kitabelerin ifadesinden a�Ýk�a g�r�l�yor. 

Kutluğ ĠlteriĢ Kağan, (861/2 -690/91?): Kutluğ (Kağan‟Ýn idare ettiği kurtuluĢ savaĢÝnÝn 681 ve 

682 de cereyan ettiği anlaĢÝlÝyor.70 Ġkinci G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn kuruluĢu ve d�zenlenmesi 682 de olsa 

gerektir. mesele yalnÝz �in tahakk�m�nden kurtulmak değil, vaktiyle T�rk devleti i�inde yaĢÝyan, 

sonralarÝ ya �in‟in tabiiyeti altÝna giren veya kendi baĢlarÝna yaĢamaya baĢlayan bir�ok T�rk 

uruğunun yeniden inkÝyat altÝna alÝnmasÝ icabediyordu. Kutluğ kağan bunda muvaffak olabilmek i�in 

�etin savaĢlar yapmak zorunda kaldÝ. Bir m�ddet sonra OğuzlarÝn doğu kÝsÝmlarÝ, yani T�l�Ģler ve batÝ 

kÝsÝmdakiler, yani TarduĢlar yeni kağanÝ tanÝdÝlar. T�liĢlere -“yabgu” ve TarduĢlara- “Ģad” tayin 

edilmek suretiyle bunlar Kutluğ kağana bağlandÝlar. Bununla Doğu T�rk KağanlÝğÝ esaslÝ olarak 

kurulmuĢ oldu. Bu sÝralarda Kutluğ Kağan‟Ýn karargahÝ �uğay-kuzu ve Karakum �evresinde idi. 

Devleti idare, teĢkilatlandÝrma ve askeri iĢlerde kağanÝn baĢm�Ģaviri sÝfatÝyla Tonyukuk‟un bilhassa 

faydasÝ olduğunu �ğreniyoruz. Yeni kurulan T�rk devletini ayakta tutabilmek i�in kağanÝn ve vezirinin 

b�y�k gayretler sarfettiklerini, baĢ eğmek istemeyen �z T�rk uruğlarÝyla savaĢtan baĢka, �in ve diğer 

yabancÝ devletlerle de �etin m�cadelede bulunmak zorunda kaldÝklarÝnÝ biliyoruz. 

Vaktiyle olduğu gibi Ģimdi de T�rk KağanlÝğÝnÝn en b�y�k d�ĢmanÝ �in Ġmparatorluğu idi. Bunun 

i�indir ki Kutluğ kağan, hakimiyeti ele almÝr almaz hemen �in ile savaĢmaya baĢladÝ. �in 

kaynaklarÝnda 682 yÝlÝndan itibaren “Ko-to-lo” (Kutluğ) kağanÝn harpleri ve “T‟u-k�-e”lerin (T�rklerin) 

h�cumlarÝndan bahsedilmektedir.71 T�rkler 683‟te d�rt defa �in‟in muhtelif eyaletlerine akÝn yaptÝlar; 

685‟te b�y�k bir T�rk akÝnÝ daha vukubuldu ve �inliler yenildiler. 687‟de yine bir T�rk akÝnÝndan 

bahsedilmektedir; �inliler bu defa da yenildiler. Mamafih o yÝl, �ine ���nc� defa akÝn yapan T�rkler 

yenilmiĢler ve �inliler tarafÝndan 20‟li (10km)72 kadar takibedilmiĢlerdi. 684 yÝlÝnda Kutluğ Kağan‟Ýn 

biraderi Kapağan (Me�ue) �ine bir baskÝn yapmÝĢ, fakat p�sk�rt�lm�Ģt�. Tonyukuk tarafÝndan 

kumanda edilen bir G�kt�rk ordusunun ġang-tung ovasÝna girdiği, hatt� denize kadar ilerlediği, yirmi 

�� Ģehri tahrib ettiği bildiriliyorsa da seferin hangi tarihte vukubulduğu s�ylenmemiĢtir. 

Kutluğ Kağan‟Ýn, “t�rk ilini-t�resini” tanzim etmesi i�in �inlilerden ziyade, kendisine itaat etmek 

istemeyen t�rl� T�rk uruğlarÝ ile uğraĢmak mecburiyetinde kaldÝğÝnÝ s�ylemiĢtik. Kutluğ Kağan‟Ýn bu 

maksatla kÝrk yedi defa sefer a�tÝğÝ kitabelerinden �ğreniyoruz. Bu kÝrk yedi seferin yirmisinde, 

kağanÝn kÝlÝ� ve mÝzrakla d�v�Ģt�ğ� de ayrÝca belirtilmiĢtir. bu seferlerden bazÝlarÝ ĢunlardÝ: 

Oğuzlara karĢÝ sefer ve boyun eğmeleri: Kitabelerdeki olduk�a m�phem kayÝtlardan 

anlaĢÝldÝğÝna g�re, G�kt�rk devleti kurulurken “Oğuz” ve “T�rk” adlarÝ birbirinin sinonimi gibidir; fakat 
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“Oğuz” derken, kağana boyun eğmek istemeyen uruğlar, “T�rk” adÝyla da kağana tabi yani devlet 

nizamÝnÝ kabul eden z�mreler kasdedilmiĢ olmalÝdÝr. Bumin kağandan itibaren, bazÝ Oğuz uruğlarÝnÝn 

kağanlara tabi olduklarÝ ve hizmet ettikleri, bazÝlarÝnÝn da isyan halinde bulunduklarÝ anlaĢÝlÝyor. Bu 

durum sonralarÝ, Sel�uklularda Sancar‟Ýn tabiyetindeki Oğuz boylarÝ ile m�nasebetlerini andÝrÝyor. 

SonralarÝ Sultan Sancar gibi, Kutluğ kağan da kendi OğuzlarÝyla m�cadele etmek mecburiyetinde 

kalmÝĢtÝ. Oğuzlar, y�kselmekte olan Kutluğ kağana boyun eğmemek maksadÝyla bir taraftan �inliler 

ve diğer yandan moğol menĢeli Kitaylarla anlaĢmÝĢlar, “devlet kuran T�rkleri” ezmek i�in �� taraftan 

h�c�m yapmak planÝnÝ hazÝrlamÝĢlardÝ. Bu plana g�re: Oğuzlar-kuzeyden, Kitaylar-doğudan, �inliler-

g�neyden Kutlğ Kağan‟Ýn “T�rkleri” �zerine y�r�yeceklerdi. 

Bu pl�n Tonyukuk tarafÝndan �ğrenilince, kağanÝn baĢ m�Ģaviri (kineĢ�isi) “gece uyumamÝĢ, 

g�nd�z oturmamÝĢ” ve kağana durumu, alÝnacak tedbirleri Ģu s�zlerle arzetmiĢti: “�inlile, Oğuzlar, 

Kitaylar bu ��� birleĢirlerse tehlikede kalacağÝz; bu yapÝldÝğÝ takdirde biz (G�kt�rkler) talihin iradesine 

g�re bir taĢ ile tutulmuĢ gibi oluruz (kitabÝn bu kÝsmÝ pek vahÝz değildir); bir Ģey yufka iken b�k�l�p 

toplamak kolay imiĢ; bir Ģey ince ikin kÝrÝp par�alamak keza kolay. Fak�t yufka (Ģey) kalÝn olursa, onu 

b�k�p toplamak sarp imiĢ; ince (Ģey) kalÝnlaĢÝrsa onu kÝrÝp par�alamak sarp olur imiĢ. Doğuda 

Kitaylara, g�neyde �inlilere, batÝda BatÝ T�rklerine, kuzeyde- Oğuzlara karĢÝ ��-beĢ bin askerimizle 

m�cadele etmek zorundayÝz. Bu b�yle olursa nasÝl olur?”73 Kutluğ kağan veziri Tonyukuk‟un 

maruzatÝnÝ dinlemiĢ, kendisine lazÝmgelen asreri tedbirler almasÝ yolunda tam bi sel�hiyet vermiĢti. 

Tonyukuk‟un fikrine g�re evvel� OğuzlarÝ vurmak icabediyordu. Alelacele Oğuzlara karĢÝ bir 

sefer a�ÝldÝ. Ġki bin kiĢiden m�rekkep bir G�kt�rk ordusu, K�k-�ng‟� bata �Ýka ge�mek suretiyle 

�t�ken ormanÝna doğru y�r�d�. Oğuzlar ise, inekler ve y�k hayvanlarÝ ile Toğla boyunca gelmekte 

idiler; bunlar �� bin kiĢi idi. Vukubulan �arpÝĢmada G�kt�rk kuvvetleri az olmalarÝna rağmen, OğuzlarÝ 

yendiler; Oğuzlardan bir kÝsmÝ nehirde boğuldu, bir kÝsmÝ ka�arken �ld�r�ld�. Bu durum karĢÝsÝnda 

OğuzlarÝn b�t�n boylarÝ Kutluğ kağan atabi oldular. KazanÝlan bu zafer neticesinde Kutluğ Kağan‟Ýn 

durumu birdenbire sağlamlaĢtÝ. Bunun �zerine kağanÝn ordugahÝ �t�ken ormanlarÝna yakÝn bir 

sahaya nakledildi; ordugahÝn �t�ken sahasÝna kurulmasÝyla eski T�rk kağanlÝğÝnÝn canlandÝrÝlmÝĢ 

olduğu a�Ýk�a g�sterilmiĢ oluyordu. Kutluğ Kağan‟Ýn “ĠlteriĢ” kÝsmÝnÝ teĢkil eden T�liĢlere (oğu kÝsmÝ) 

“yabgu” verilmesi de bu vaka ile bağlÝ olsa gerekir. 

KÝrgÝzlara KarĢÝ Sefer: G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn yeniden canlanmasÝ ve y�kselmeye y�z tutmasÝ, 

BatÝ G�kt�rk uruğlarÝnca yani “On-ok” kabileleri tarafÝndan noĢ g�r�lmediği gibi, bilhassa IrtÝĢ 

ÝrmağÝnÝn yukarÝ havzasÝnda yaĢayan ve yine bir T�rk kavmi olan, KÝrgÝzlarÝn da hasedini mucip 

olmuĢtu. Tonyukuk kitabesindeki kayÝtlara inanmak lazÝm gelirse: �in Kağan‟Ý, On-ok Kağan‟Ý ve 

KÝrgÝz Kağan‟Ý bu defa Kutluğ kağana karĢÝ d�ĢmanlÝk g�stermeye baĢlamÝĢlar ve m�Ģterek 

kuvvetlerle yeni kurulan G�kt�rk devletini ezmek kararÝnÝ vermiĢlerdi; �� d�Ģman kağanÝn ordularÝ 

“AltÝn Orman”da buluĢmak i�in s�zleĢmiĢlerdi. O sÝralarda Oğuzlar arasÝnda Kutluğ kağana karĢÝ bir 

isyan �ÝktÝğÝ da anlaĢÝlÝyor. Tonyukuk, d�Ģman kavimler tarafÝndan hazÝrlanan plana vakÝf olunca, 

onlarÝn birleĢmelerine mani olmak maksadÝyla, evvela KÝrgÝzlarÝ ezmeğe karar verdi. 
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Mevsimin kÝĢ olmasÝna bakmaksÝzÝn, hemen harekete ge�mek mecburiyetleri vardÝ. Bu 

maksatla bir ordu hazÝrlandÝ; Kutluğ kağan ve Tonyukuk bu ordunun baĢÝna ge�tiler. KÝrgÝz ilinde 

giden yol K�gmen‟den ge�iyordu; fakat yolun karla kapanmÝĢ olduğu haberi alÝndÝ. Bunun �zerine 

“Az” kavminden bir klavuz alÝndÝ. KÝlavuz, varÝlmasÝ gereken yere istenilen zamanda ulaĢtÝracağÝ 

bildirince, ordu hareket etti. Ak Timel ge�ildi; atlar karlÝ yoldan g��l�kle ilerliyorlardÝ; bu durum 

karĢÝsÝnda askerleri attan indirmek icabetti; askerler, yukarÝya doğru atlarÝ �ekerek, ağa�lara tutuna 

tutuna y�r�mekte idiler. Karla kapalÝ ge�itler, �nde giden askerler tarafÝndan �iğnenmiĢ, hayvanlara 

yol a�ÝlmÝĢtÝ. B�ylece ibar ge�ici sÝrtlarÝ aĢÝldÝ; b�y�k zorluklarla aĢağÝya inilebildi; bu suretle on gece 

(ve g�nd�z) dağlar arasÝnda ve sÝrtlardaki kar manialarÝnÝ ge�mek lazÝm gelmiĢti. Az kavminden 

alÝnan kÝlavuzun G�kt�rk ordusunu yanlÝĢ yoldan sevkettiği anlaĢÝlÝnca, kÝlavuz boğazlandÝ. Ani nehri 

g�r�l�nce, askerlere hemen ata binmeleri emredildi. Bu nehir boyunca aĢağÝya inildikten sonra, efradÝ 

saymak i�in durak yapÝldÝ; askerler attan indirildi; atlar ağa�lara bağlandÝ ve asker sayÝldÝ. Bunu 

m�teakip, gece g�nd�z d�rt nala y�r�y�Ģ yapÝlarak KÝrgÝzlar uykuda iken basÝldÝlar. KÝrgÝzlar karĢÝ 

durmak istedilerse de, bir�oğu mÝzraktan ge�irildi; �ld�r�lenler arasÝnda kağanlarÝ da vardÝ. Bu baskÝn 

�zerine KÝrgÝzlar Kutluğ Kağan‟Ý tanÝmak mecburiyetinde kaldÝlar. Sefer bu suretle sona erdi ve 

G�kt�rk ordusu muzaffer olarak geri d�nd�. 

T�rgeĢlere KarĢÝ Sefer: Tam bu sÝrada, On-ok‟larÝn bir kÝsmÝ olduğu anlaĢÝlan T�rgeĢlerin, 

Kutluğ kağana karĢÝ sefer hazÝrlÝklarÝ yapmakta olduklarÝ haberi alÝnmÝĢtÝ. Kutluğ‟un karÝsÝ Ġlbilge 

hatun bir m�ddet �nce �ld�ğ�nden, kağan bu m�nasebetle “yuğ” yapmak (matem tutmak) 

mecburiyetinde idi. Seferi bundan �t�r�, kağanÝn biraderi (?) TarduĢ-Ģad Ġnel-kağan ve Tonyukuk 

idare edeceklerdi. Ġnel‟in baĢkumandan olduğu ve “Apa tarkan” unvanÝnÝ taĢÝdÝğÝ anlaĢÝlÝyor. 

G�kt�rk ordusu ilk �nce AltÝn orman dağlarÝnda (Altaylarda) kalacak, T�rgeĢlerin ve diğer batÝ 

T�rk uruğlarÝnÝn hareket hatlarÝnÝ g�zetecekti. Az bir zaman sonra �� dil (haberci) geldi. Bunlar, 

T�rgeĢ Kağan‟Ýn harekete ge�tiğini, On-oklarÝn da nerede ise �Ýkmak �zere olduklarÝnÝ s�ylediler. her 

iki ordunun “YarÝĢ ovasÝ‟nda toplanacağÝ da �ğrenildi. Kutluğ kağan b�t�n bunlardan haberdar edilmiĢ 

ve kendisinden ne yapÝlmasÝ lazÝmgeldiği sorulmuĢtu. Gelen cevap: Ordunun yerinden 

kÝmÝldamamasÝ, uyanÝk bulunmasÝ ve ordugahÝn baskÝna uğramasÝna mani olunmasÝ merkezinde idi. 

Kutluğ Kağan‟Ýn, baĢkumandan Apa Tarkan‟a gizlice Ģ�yle bir emir verdiği de bilinmektedir: “Hakim 

Tonyukuk zeki ve cevvaldÝr, kendi aklÝyla gider. O, askeri tahrik edelim diyecek; fakat ona muvafakat 

etmeyin.” Tonyukuk bu gizli emirden haberdar olunca, hakikaten orduya harekete ge�irdi. AltÝn Orman 

dağÝnÝn yolsuz bir yerden aĢtÝ, IrtÝĢ nehrini ge�ti ve Bol�u mevkiine Ģafak s�kerken vardÝ. G�nderilen 

dil geri d�nerek, “YarÝĢ ovasÝnda y�z bin kiĢilik bir ordunun toplanmÝĢ olduğunu” bildirdi. 

Bu haber �zerine G�kt�rk baĢbuğlarÝ ve beyleri geri d�nmek istediler; onlar: “Er i�in tevazu 

yektir” diyorlardÝ. Tonyukuk Ģu s�zlerle itiraz etti: “Biz buraya AltÝn ormanlÝ dağa aĢarak geldik; biz 

buraya IrtÝĢ nehrini ge�erek geldik. Dediklerine g�re buraya gelen d�Ģmanlar cesurmuĢlar, fakat 

(onlar) glediğimizi duymadÝlar. TanrÝ, Umay ve m�barek Yer-sub‟lar iĢte bizim i�in onlara gaflet verdi. 

Ne i�in ka�alÝm, onlar �ok diye neden korkalÝm? Biz azÝs diye neye basÝlalÝm, (hemen) taarruz 

edelim”74 Tonyukuk‟un bu s�zlerinden cesaret bulan G�kt�rk ordusu derhal taarruza ge�ti ve T�rgeĢ 
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karargahÝnÝ periĢan etti. �arpÝĢma etresi g�n de devam etti. D�Ģmanlar �oktu, “ateĢ ve kasÝrga gibi 

kÝzÝp geldiler.” G�kt�rklerin d�ĢmanlarÝ, fazla olmalarÝna rağmen yenildiler. TarduĢ-Ģad (Ġnel-kağan, 

yani baĢkumandan) arkadan yetiĢerek, d�ĢmanlarÝn (b�sb�t�n) periĢan edilmesine yardÝm etti. 

T�rgeĢ Kağan‟Ý tutsak edildi; yabgularÝ ve ĢadlarÝ �ld�r�ler. TutsaklarÝn miktarÝ takriben elli kiĢi idi. 

Bu zafer �zerine, G�kt�rklerden On-ok boylarÝna haber g�nderilerek, itaate davet edildiler; onlar 

bunu kabul ile, beyleri milleti hepsi gelip Kutluk kağana tabi olduklarÝnÝ bildirdiler. On-ok uruğlarÝndan 

ka�anlarÝ takip i�in kÝtalar teĢkil edildi ve arkalarÝndan g�nderildi. Takib hareketi ta Demir-kapÝya 

kadar devam etti; bir�ok uruğ geri d�nmeye icbar edildi; bir kÝsmÝnÝn ise Soğd �lkesine iltica ettiği 

anlaĢÝlÝyor. Bu sefer neticesinde G�kt�rklerin ileni “sayÝsÝz sarÝ altÝn, beyaz g�m�Ģ, kÝz-karÝ, cevahir 

ve nukut” ge�tiğini �ğreniyoruz.  

TarduĢlara, yani BatÝdaki uruğlara “Ģad” verilmesi galiba bu seferin neticesi ile ilgili olacaktÝr. 

Mamafih, T�rgeĢlerin kendi kağanlarÝ bÝrakÝlmÝĢ, idareleri ellerinden b�sb�t�n alÝnmamÝĢtÝ. Bu T�rgeĢ 

seferinin tarihi yazÝlarda g�zterilmemiĢtir. Gerek OğuzlarÝn ve KÝrgÝzlarÝn boyun eğmeleri ve gerek 

T�rgeĢlerin Kutluğ Kağan‟Ý tanÝmalarÝ ile G�kt�rk KağanlÝğÝ, hemen hemen b�t�n T�rk uruğlarÝnÝ 

yeniden bir idare altÝna toplamÝĢ ve tekrar en kudretli bir T�rk devleti derecesine y�kselmiĢti. 

Maamafih h�n�z itaat etmek istemeyen T�rk uruğlarÝ da vardÝ. BunlarÝ boyun eğdirmek i�in bir�ok 

sefer a�mak mecburiyeti hasÝl olmuĢtu. 

Kutluğ KağanÝn �l�m�, (690/91?): Kutluğ kağan “TanrÝ yarlÝkadÝğÝ” i�in “illi milletleri ilsiz, kağanlÝ 

milletleri kağansÝz” etmiĢ, T�rk Devletini y�kseltmiĢ, dağÝlan il-uluslarÝ toplamÝĢ, ve bundan �t�r� 

“ĠlteriĢ” (Ġl toplayan) unvanÝnÝ almÝĢtÝ. �ld�ğ� zaman, iilk “balbal” olarak BazkağanÝ dikildiğine g�re, 

Baz kavminin kağanÝnÝ bizzat �ld�rm�Ģ olmalÝdÝr. 

Kutluğ Kağan‟Ýn �l�m tarihi katiyetle tespit edilemiyor. Bunun 690 veya 691‟de olduğu 

anlaĢÝlÝyor.75 ġu halde Ġkinci Doğu G�kt�rk Devleti‟nin kurucusu ancak 8-10 yÝl gibi kÝsa bir zaman 

hakimiyet s�rebilmiĢtir; kağanÝn harici vasÝflarÝna ait herhangi bir kayda rastlanmÝyor. On yedi kiĢi ile 

iĢe baĢlayÝp, koca bir devlet kurmağa muvaffak olmasÝ kendisinin ne tipte ve ne karakterde bir kiĢi 

olduğunu a�Ýk�a g�sterir. Kutluğ ĠlteriĢ kağan, T�rk tarihinin tÝpkÝ Bumin kağan ve diğer b�y�k 

Ģahsiyetleri gibi, devlet kurucu T�rk kahramanlarÝnÝn en m�mtazlarÝndan biridir. Onun koca �in 

Ġmparatorluğu boyunduruğundan T�rk uruğlarÝnÝ kurtarÝp, bir devlethalinde teĢkilatlandÝrÝlmasÝ buna 

delalet eder. Kendisinin y�ksek bir kumandan ve dirayetli bir devlet adamÝ olduğu yaptÝğÝ icraattan 

g�r�l�yor. Devleti idare iĢlerinden veziri Tonyukuk‟tan baĢka, biraderi KapağanÝn (Me�ue) da b�y�k 

rol oynadÝğÝ biliniyor. Kutluğ Kağan‟Ýn karasÝ Ġlbilge hatundan olan d�rt oğlunun adlarÝ Ģudur: Ki-ay-li-

pi, Bilge (Me-kiu, Mugilan, Mergen?), K�l-tigin ve Bay-K�ltigin, en az bir kÝzÝ olduğu da malumdur. 

Kapağan Kağan (Me�ue B�g�?) 691/716: Kitabelerde, Kutluğ kağandan sonra tahta ge�tiğini 

bildiimiz zatÝn adÝ zikredilmiyor; bu hususta ancak “amcam kağan” s�zleriyle yetinilmiĢtir. �in 

kaynaklarÝnda on “Me�ue” deniliyor;76 Tonyukuk kitabesinden anlaĢÝldÝğÝ ve�hile, adÝ ya B�g� veya 

Kapağan‟dÝr.77 Kutluğ kağan �ld�ğ� zamantahta namzed olan oğlu Bilge (Mogilan) hen�z on yaĢÝnda 
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olduğundan, �len kağanÝn biraderi Kapağan‟Ýn tahta ge�mesi lazÝmgelmiĢti. Kapağan Kağan‟Ýn da, 

Kutluğ gibi gayet enerjik bir h�k�mdar olduğu, yazÝtlardan ve �in kaynaklarÝndan biliniyor. O da 

kendisine boyun eğmek istemeyen t�rl� T�rk uruğlarÝnÝn inkÝyat altÝna almak i�in bir�ok sefer a�mak 

zorunda kaldÝ; Kutluğu Kağan‟Ýn �l�m�n� m�mteakip bazÝ T�rk uruğlarÝnÝn ayrÝ d�Ģt�kleri anlÝĢÝlÝyor; 

Kapağan kağan bu gibileri silahla, itaata icbar etmiĢti. Bundan baĢka yeni kağanan �in‟e karĢÝ da 

seferler a�tÝğÝnÝ biliyoruz. 

�in‟e yapÝlan seferlerden bazÝlarÝna ait kaynaklarda Ģu malumat veriliyor: Kapağan‟Ýn kuvvetleri 

Ling-�eu‟ye h�cum ettiklerinde imparatori�e Vu-heu, on sekiz �in generalini T�rklere karĢÝ g�nderdi 

ise de, �inliler yenildiler. 697 de Kapağan‟Ýn kuvvetleri �ing-�eu mÝntÝkasÝnÝ tahrip ettiler. Daha 

sonraki yÝllarda da T�rk akÝnlarÝndan bahsedilmektedir. bununla beraber aradaki m�nasebetin bazan 

dost�a olduğunu da g�rmekteyiz. T�rk kağanÝ, �in imparatori�esine karĢÝ isyan eden KitanlarÝ tedib 

iĢinde b�y�k yardÝmda bulunmuĢ ve bu hizmetinden �t�r� i�in sarayÝndan m�him bir unvan 

kazanmÝĢtÝ. Maamafih bu vakada Kapağan Kağan‟Ýn �in menfaati i�in değil, kendi istifÝdesi namÝna 

hareket ettiğini anlÝyoruz. �tedenberi T�rklerin d�ĢmanÝ olan KitanlarÝn zayÝf d�Ģ�r�lmaleri G�kt�rk 

KağanlÝğÝnÝn menfaatÝ icabÝydÝ. bu vakadan az sonra T�rk kağanÝnÝn �in‟e karĢÝ yeniden h�c�ma 

getiği g�r�l�yor. 

Kapağan kağan (o sÝralarda hakimiyet s�ren) Ġmparatori�eden Ģu taleplerde bulunmuĢtu: 

Ġmparatori�enin “oğlu” olmak, yani bir �in prensesiyle evlenmek; kÝzlarÝndan birini bir �in prensine 

vermek; �in tabi olup Huang-hu (SarÝ su) boyundaki altÝ mÝntÝkada yerleĢtirilen T�rkleri kendi 

yurtlarÝna d�nd�rmek; �in‟den bir kile darÝ tohumu, �� bin aded ekin aleti (sapan?) ve �ok miktarda da 

demir g�ndertmek.78 Son iki taleb ayrÝca �nemlidir. Kapağan kağan, yurt dÝĢÝndaki T�rk uruğlarÝnÝn 

�in tabiiyeti altÝnda kalmalarÝnÝ istemiyordu; ilk fÝrsatta bu gibilerin �z T�rk yurduna geri gelmeleri 

hususu �in‟e karĢÝ tasib olunacak siyasette en m�him meselelerden birini teĢkil etmiĢti. �in‟de ziraat 

k�lt�r�ne alÝĢmÝĢ olan T�rk uruğlarÝ d�nd�kleri zaman, kendi yurtlarÝnda bu iĢe devam edebilmeleri 

i�in �nceden imkanlar hazÝrlanmakta idi. 

�in devlet adamlarÝyla yapÝlan uzun m�zakerelerden sonra Kapağan Kağan‟Ýn taleblerinden 

bir�oğu kabul edildi. �in‟de yerleĢen T�rklerden birka� bin �adÝr halk iade edildi; darÝ ve demir 

g�nderildi; T�rk prensesini istemek i�in �in‟den bir el�i heyeti geldi �in kaynaklarÝ T�rk KağanlÝğÝnÝn 

bu sÝralarda fevkalede kuvvet bulduğu yazarlar. Kapağan Kağan‟Ý istediği i�in �in prensesi 

g�nderilmediğinden, bu defa, 100 bin kiĢilik bir kuvvetle �in‟e h�cum etti. �inle m�cadele yeniden 

alevlenmiĢti. �in imparatori�esi “T�rk kağanÝnÝn baĢÝnÝ kesip getirene b�y�k bir m�kafat vereceğini” 

ilan ettiyse de, bundan hi�bir netice �ÝkmadÝ. T�rkler i�in arazisini tahrip ve yağma ettikten sonra, 

b�y�k bir ganimetle geri d�n�p gittiler.79 „Kaplan yÝlÝnda‟ (702) �in‟e karĢÝ bir sefer daha a�ÝldÝğÝnÝ 

�ğreniyoruz; bu sefer esnasÝnda �in Generali Ong-un (Siangwang) kumanda ettiği 50 bin kiĢilik ordu 

T�rkler tarafÝndan yenilmiĢti. Sefere Kutluğ Kağan‟Ýn oğlu Bilge de iĢtirak etmiĢti. “At yÝlÝ”nda (706) 

�e�e-S�nki‟nin idare ettiği bir �in ordusu da yenilmiĢ, �ok�a ganimet alÝnmÝĢtÝ. Bu birbirini takib eden 

zaferler neticesinde Kapağan Kağan �in‟e karĢÝ �ok kuvvetli ve �st�n bir durum sağlamağa muvaffak 

oldu. 
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Kitabelerde Kapağan Kağan‟Ýn, ayrÝ d�Ģen T�rk uruğlarÝnÝ itaata almak i�in yaptÝğÝ seferlerden 

de bahsedilmektedir. “Az”, “Oğuz”, “KÝrgÝz”, “T�rgeĢ” ve “Karluk” uruğlarÝ sÝrasÝyla kağanÝ tanÝmak 

mecburiyetinde bÝrakÝlmÝĢlardÝ. 703-4‟te BalkaĢ g�l� �evresindeki BasmÝllarÝn “Ġdikut”larÝ da itaat altÝna 

alÝndÝ. Ondan eveel veya sonra Oğuzlar, KÝrgÝzlar ve T�rgeĢlerle �etin savaĢlarÝn cereyan ettiği 

biliniyor. 

Kapağan kağan, K�gmen �zerinden KÝrgÝzlara karĢÝ bir sefer a�mÝĢ ve KÝrgÝz Kağan‟ÝnÝ 

�ld�rm�Ģt�. Bu seferin bilhassa �nemli olduğu anlaĢÝlÝyor; ��nk� KÝrgÝzlar, G�kt�rklerin en tehlikeli 

rakiplerinden biri idiler. Az (As?) ulusunun beyi (?) Bars, KapağanÝnÝn kÝzÝnÝ almÝĢtÝ ve “kağan” 

lakabÝnÝ taĢÝyordu; fakat �ok ge�meden Kapağan kağana ihanet etti. Bundan dolayÝ Az kavmi de tedib 

edildi, kağanlarÝ olan Bars �ld�r�ld�. Kapağan Kağan‟Ýn faaliyeti neticesinde, vaktiyle Kutluğ kağan 

zamanÝnda G�kt�rklere tabi olan b�t�n il ve uluslarÝn tamamÝyla inkÝyat altÝna alÝndÝğÝ g�r�lmektedir; 

fakat ayaklanmalar, �in iline g���p-gitmeler yine eskesi gibi devam ettiğinden-Kapağan kağan sÝk sÝk 

silaha sarÝlmak mecburiyetinde kalmÝĢtÝ. BunlarÝn hangi yÝllarda yapÝldÝğÝ a�Ýk olarak tespit 

edilmiyorsa da, Ģu sÝra ile yapÝldÝğÝ anlaĢÝlÝyor: “Ejder yÝlÝ”nda (703-4) BasmÝl Ġdikut‟unun inkÝyat altÝna 

alÝnmasÝ; 706 (?) YÝr-BayÝrku‟larÝn baĢÝ olan Uluğ-Erkin‟in yenilmesi; “Bi�in yÝlÝ” (708)-T�rgeĢlerle 

meskun BeĢbalÝğ‟a sefer; “Tavuk yÝlÝ” (709-10) �ik‟lere ve KÝrgÝzlara karĢÝ sefer ve �ik‟lerin yenilmesi; 

711‟de KÝrgÝzlara karĢÝ yeni bir sefer ve KÝrgÝz Kağan‟ÝnÝn �ld�r�lmesi; “Domuz yÝlÝ”nda (711-12) isyan 

eden Karluklara karĢÝ sefer.80 

Kitabelerde “Soğd milletinin tensiki” i�in K�l tigin tarafÝndan bir seferin yapÝldÝğÝ da 

bildirilmektedir.81 Bu seferin 712 de vukubulduğu anlaĢÝlÝyor.82 Tam o sÝralarda (H. 93‟te) Kuteybe 

bin Muslim Soğd ihĢidi Gurek‟ten (veya Ugrak‟tan) SemerkandÝ almak �zere sefer a�mÝĢ 

bulunuyordu.83 Gurek, (Ugrak), Araplara karĢÝ durabilmek i�in, ġaĢ (sonraki TaĢkent �evresi) 

h�k�mdarÝndan ve “T�rk kağanÝndan) yardÝm istemiĢti;” “T�rk kağanÝ”da Soğd ihĢidinin ricasÝnÝ kabul 

ve oğlunu bir miktar askerle yardÝma g�ndermiĢtir. Bu “T�rk kağanÝ”ndan kimin kastedildiği vazÝh 

değildir. BazÝ alimler “T�rk kağanÝ” ile Kapağan‟Ýn kasedildiğini ileri s�rm�Ģlerse de, bu iddia Ģ�pheli 

g�r�lmektedir. O sÝralarda G�kt�rklerden baĢka, T�rgeĢlerin, KÝrgÝzlarÝn ve Az‟larÝn da kendi 

“kağan”larÝ bulunduğu Orhun yazÝtlarÝnda a�Ýk�a belirtilmiĢtir. Soğd ihĢidinin yÝrdamÝ �ağÝrdÝğÝ 

“kağan”Ýn, Soğudlara komĢu olan T�rgeĢlerin “kağan”Ý kasdedilmiĢ olmalÝdÝr.84  

711‟de Kapağan Kağan‟Ýn T�rgeĢleri yenmesi �zerine, K�ltigin‟in “Soğdak”larÝ tensik ettiği 

biliniyor; fakat bu seferin Soğdlara yardÝm mahiyetinde olduğu ve Araplarla savaĢmak maksadÝyla 

yapÝldÝğÝnÝ g�steren esaslÝ kayÝtlara malik değiliz. G�kt�rklerin bu sÝralarda Araplarla herhangi bir 

Ģekilde temasta bulunmuĢ olduklarÝ hayli Ģ�phelidir. 

Kapağan Kağan 712‟de Kara T�rgeĢleri ve KonĢu Tutuk‟u yenmiĢti. 714 tarihinde beĢbalÝk 

�zerine bir sefer a�tÝ. Yine o senede, Kağan‟a boyun eğmek istemeyen Dokuz Oğuzlarla, Toğ balÝk, 

Kuslağ ak, KubaĢ ve Ezgenti Kadaz mevkilerinde �arpÝĢmalar oldu; neticede Dokuz Oğuzlar tedib 

edildiler. 714-15‟te “m�stakil olan” KarlÝk ili G�kt�rklerle harbe tutuĢmuĢtu. Ġki Ordu Mukaddes Tamağ 

�eĢmesinde karĢÝlaĢtÝ. Bu sefer esnasÝnda Prens K�ltigin‟in bilhassa kahramanlÝk g�sterdiği biliniyor. 
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KarlÝklar yenildiler ve g�kt�rk hakimiyetini tanÝdÝlar. AynÝ yÝlda OğuzlarÝn �� ordusuna karĢÝ yeniden 

savaĢmak mecburiyeti hasÝl oldu; bu sefer Dokuz Oğuz ve Otuz Tatar‟lar birleĢmiĢler ve kağana karĢÝ 

durmak istemiĢlerdi. Kapağan kağan bunlarÝ yendi ve itiaatÝ altÝna aldÝ. G�kt�rk idaresinde kalmak 

istemeyen �� Karluk uruğunun, �inlilere tabi olmalarÝ �zerine Kapağan kağan, K�ltigin kumandasÝnda 

b�y�k bir ordu g�ndererek, KarluklarÝn kalan kÝsmÝnÝ tekrar inkÝyat altÝna alabildi. 

Kapağan Kağan‟Ýn yirmi beĢ sefer a�tÝğÝ ve on �� defa bizzat �arpÝĢtÝğÝ biliniyor. Bu seferler 

neticesinde G�kt�rk Devletinin sÝnÝrlarÝ geniĢledi, devlet b�y�d� ve kuvvetlendi. Kağana, Kutluğ‟un 

oğullarÝ Bilge ve K�ltigin canla baĢla hizmet ederek, G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn kuvvetlenmesinde b�y�k 

yardÝmda bulundular. Kapağan kağan zamanÝnda T�rk Devleti‟nin b�y�y�p y�kseldiği yazÝtlarda Ģu 

s�zlerle ifade edilmiĢtir: “Doğuda-KadÝrgan ormanÝnÝn �tesine kadar milleti b�ylece kondurup 

yerleĢtirdik; nizam ve intizam koyduk. BatÝda-Keng� Tarman‟a kadar T�rk ilini b�ylece kondurup 

yerleĢtirdik, nizam ve intizama koyduk. O zamanlar k�leler-k�leli, halaylÝklar-halaylÝklÝ olmuĢtu.85 

Kapağan kağanÝn saltanatÝ zamanÝnda T�rklerin fukarasÝ zenginleĢmiĢ, az millet �oğalmÝĢtÝ (�Ýga yÝg 

bay kaldÝ, azÝğ �k�Ģ kÝldÝ.86 �in kaynaklarÝnda bundan �t�r� Kapağan Kağan‟Ýn zamanÝ, T�rklerin 

Hieli Kağan‟Ýn devrindeki kudretli �ağÝna benzetilmiĢtir. T�rk kağanÝn, �in‟den taleb ettiği her Ģeyi 

almağa muvaffak olmasÝ bu iddianÝn doğruluğunu g�sterir. Kapağan kağana �in sarayÝnca: 300 bin 

kile darÝ, 50 bin par�a muhtelif renkte kumaĢ, 3 bin adet ziraat aleti g�nderilmesi ve �inli bir prensin 

vadedilmesi kağanÝn kudreti derecesini �l�meğe k�fidir. 

Mutemadi m�cadeleler i�inde �mr�n� ge�irmiĢ olan Kapağan Kağan‟Ýn yaĢÝ ilerledik�e 

tabiatÝnÝn da sertleĢtiği biliniyor. Gitgide �ok haĢin, zalim ve gaddar bir h�k�mdar oluvermiĢtir.87 

KağanÝn zulm�nden kurtulmak maksadÝyla bazÝ T�rk ellerinin �in‟e iltica ettikleri de biliniyor. Mesela 

715 yÝlÝnÝn �� bin Karluk ve on bin �adÝrlÝk baĢka bir T�rk uruğu �in‟e gidip yerleĢmiĢlerdi. �inlilerin bu 

T�rk m�ltecilerini SarÝ-su boyunda, Ordos mÝntakasÝnda yerleĢtirdiler; Kapağan kağan bu ka�Ýp giden 

uruğlarÝ tedib i�in bir sefer tertib etti. Az sonra, kendisine karĢÝ gelmek isteyen Payeku (BayÝrku) 

uruğuna karĢÝ, Tula (Toğla) nehri boyunda bir harbe tutuĢtu ve Payeku‟larÝ tedib etti. Fakat bu sefer 

kağan i�in felaketle neticelendi. Kapağan, zaferi kazandÝktan sonra, hi�bir ihtiyat tedbiri almaksÝzÝn ve 

gayet az kimsenin refaketinde geri d�n�yordu; Payeku‟larÝn bir kÝsmÝ ormana ka�arak pusuda 

bekliyorlardÝ; kağan tam o yerden ge�erken, pusudakiler h�cum ettiler, kağanÝ yaraladÝlar ve 

�ld�rd�ler, kesilmiĢ kafasÝnÝ da �in imparatoruna g�nderdiler.88 Bu suretle bazÝ T�rk boylarÝnÝn 

“yablaklÝğÝ” (k�t�l�ğ�) y�z�nden bu b�y�k T�rk kağanÝ do yok edilmiĢ oldu. Bu olay 716 yÝlÝnda 

vukubulmuĢtu. T�rk adeti mucibince Kapağan kağan i�in g�mme merasimi yapÝldÝ ve “yuğ” tutuldu; 

kabri �zerine “balbal” olarak, vaktiyle bizzat kendi eliyle �ld�rd�ğ� KÝrgÝz kağanÝnÝn (heykeli) dikildi.89  

Kapağan kağan da, Kutluğ ĠlteriĢ kağan gibi ulu T�rk hanlarÝ z�mresine aittir. Kutluğ tarafÝndan 

kurulan G�kt�rk Devleti hen�z kurulmuĢken, Kutluğ‟un �l�m� �zerine, yeniden dağÝlmak tehlikesine 

maruz kalmĢÝtÝ. Kapağan kağan bu tehlikeyi gidermiĢ, b�t�n T�rk uruğlarÝnÝ tek bir devlet sÝnÝrlarÝ 

i�inde toplamağa ve tutmağa muvaffak olmuĢtu. KağanÝn bu yoldaki icraatÝ kitabelerde a�Ýk�a belli 

edilmiĢtir. Kapağan Kağan‟Ýn ĢahsÝ ve hususi hayatÝna dair bilgimiz yoktur. YalnÝz, Kutluğ han s�l�lesi 

yerine kendi oğullarÝnÝ tahta �Ýkarmak istediği anlaĢÝlÝyor. Fakat an� olarak �ld�r�lmesi, bu planÝnÝ 
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ger�ekleĢtirmesine imk�n bÝrakmamÝĢtÝ. Kapağan kağandan sonra G�kt�rk Devleti tahtÝna Orhun 

kitabelerinden birinin adÝna dikildiği, Kutluğ Kağan‟Ýn oğlu Bilge (kağan) ge�ti. 

Bilge Kağan (716-734) 

Bilge Kağan‟ÝnÝn tahta ge�inceye kadar hayatÝ: Kutluğ Kağan‟Ýn Ġlbilge hatunun ikinci oğlu (?), 

asÝl adÝ Mogilh�n veya Mergen olmasÝ muhtemel olan, Bilge (kağan) bi�in (maymun) yÝlÝnda, 684, 

tarihinde, doğmuĢtur. BabasÝ �ld�ğ� zaman sekiz yaĢÝnda idi. Kapağan Kağan, ancak Kutluğ‟un 

oğullarÝ namÝna kağanlÝk yapmakta olduğundan tahtÝn asÝl varisleri sayÝlan Bilge (kağan) ve biraderi 

K�ltigin‟in erkenden y�ksek makamlara �ÝkarÝlmasÝ lazÝmgelmiĢti. Bilge (kağan) daha on d�rt yaĢÝnda 

iken, BatÝ ilinin, yani TarduĢlarÝn “Ģad”Ý tayin edilmiĢti. Kendisinin bunu m�teakip seferlere iĢtirak 

ettiğini, k���k biraderi K�ltginin de beraber alÝndÝğÝnÝ �ğreniyoruz. 

Bilge (kağanÝn) iĢtirak ettiği seferlerden Ģunlar biliniyor: 700-701 de Tangutlara karĢÝ; 701-

702‟de Soğud seferi; aynÝ yÝlda elli bin kiĢilik bir kuvvetle gelen �in Generali Ongun‟a karĢÝ 704‟te 

“vergi �demekten ve ticaret kervanÝ g�ndermekten imtina eden” BasmÝl Ġdikut‟unu tedib i�in yapÝlan 

seferde Bilge (kağan) da vardÝ. 706‟da seksen bin kiĢiden m�rekkep bir ordu ile ilerleyen �in Generali 

Caca Seng� ile yapÝlan savaĢta Bilge de iĢtirak etmiĢ, �inlilerin yenilmesinde Bilge‟nin kahramanlÝğÝ 

m�him rol oynamÝĢtÝ. 708‟de �t�ken dağlarÝnÝn kuzeyine ve batÝsÝna d�Ģen sahada �ik ve KÝrgÝzlara 

karĢÝ a�Ýlan seferde, G�kt�rk ordusuna Bilge‟nin kumanda ettiği anlaĢÝlÝyor. 

 G�kt�rk ordusu (Kem (Yenisey) nehrini ge�miĢ ve �ikleri yenmiĢti. 711‟de de KÝrgÝzlara karĢÝ 

ikinci bir sefer yapÝldÝ. Bilge Ģad bu defa da orduyu idare etmiĢti. G�kt�rk kuvvetleri “s�ng� batÝmÝ” 

(mÝzrak boyu) kalÝnlÝğÝndaki karÝ s�kerek, K�gmen ormanÝnÝ aĢtÝ ve KÝrgÝzlarÝ uykuda iken bastÝ. 

KÝrgÝz kağanÝ kuvvetlerin toplayÝnca, Songa ormanÝnda savaĢ yapÝlmÝĢ ve KÝrgÝz KağanÝ 

�ld�r�lm�Ģt�. AynÝ senede T�rgeĢlere karĢÝ a�Ýlan seferlerde Bilge ĢadÝn yararlÝlÝklarÝ g�r�ld�. 

KÝrgÝzlarda olduğu gibi T�rgeĢler de uykuda basÝldÝlar; fakat T�rgeĢ Kağan‟Ý etraftan yardÝm alÝnca, 

G�kt�rkler �nce �ekilmiĢler, sonra Bol�u mevkiinde harbe tutuĢarak, T�rgeĢleri yenmiĢlerdi. Bu 

savaĢta, T�rgeĢ Kağan‟ÝnÝn, ĢadÝnÝn ve yabgusunun �ld�r�ld�ğ�n� ve T�rgeĢ ilinin G�kt�rk 

hakimiyeti altÝna alÝndÝğÝnÝ �ğreniyoruz. T�rgeĢlerin h�cumuna maruz kalan BeĢbalÝk Ģehrinin 

(Urumcu civarÝnda) kurtarÝlmasÝ i�in Bilge Ģad tam altÝ defa sefer a�mak zorunda kalmÝĢtÝ. Bilge Ģad 

otuz bir yaĢÝnda iken (715‟te) “m�stekil bir millet olan” Karluklular ile G�kt�rklerin arasÝ a�ÝlmÝĢtÝ; Bilge 

onlara karĢÝda harp etti; yenildilerse de, ertesi sene Bilge‟nin yeniden bir sefer a�masÝ icabetmiĢti. 

Tam bu sÝralarda Kapağan Kağan‟Ýn �ld�r�lmesi G�kt�rk ilinde yeni olaylara yol a�tÝ. 

Bilge KağanÝn Tahta Ge�iĢi ve Bu SÝralarda G�kt�rk Ġlinin Durumu 

Kapağan Kağan‟Ýn tahtÝ kendi oğullarÝna sağlamak �zere bazÝ tedbirler aldÝğÝnÝ s�ylemiĢtik. 

Kapağan G�kt�rk Devleti‟ni, tÝpkÝ Bumin Kağan gibi, iki b�l�m halinde idare etmek istemiĢti. Devletin 

doğu kÝsmÝ baĢÝna biraderi To-si-fu‟ya, batÝ kÝsmÝnÝn da baĢÝna da Kutluğ‟un oğlu Bilgeyi (kağan) 

getirmiĢti. Her ikisinin �zerine de oğlu Fu-kiu‟yu “K���k han” r�tbesiyle tayin etmiĢti. Kapağan‟Ýn bu 

oğlu daha ziyade “To-si han” (TuĢi) lakabÝyla tanÝnmÝĢtÝr. Kapağan‟Ýn ikinci oğlu da “han” unvanÝnÝ 
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taĢÝmakta ve her iki oğul taht namzedi telakki edilmekte idiler. Fakat Kapağan Kağan‟Ýn ani olarak 

�ld�r�lmesi, ikisinin de tahta ge�mesine mani oldu. 

Kapağan‟Ýn �ld�r�lmesi �zerine Kutluğ Kağan‟Ýn oğullarÝ ve taraftalarÝ s�ratle harekete ge�tiler 

ve kendi haklarÝnÝ korumak suretiyle Bilge‟yi G�kt�rk Devletinin baĢÝna ge�irdiler. Bu m�nasebetle 

bilhassa K�ltigin‟in cesareti ve atÝlganlÝğÝnÝn durumunun Bilge (kağan) lehine �evrilmesinde en b�y�k 

amil teĢkil ettiği Orhun yazÝtlarÝnda a�ÝklanmaktadÝr. K�ltigin ve arkadaĢlarÝ, meĢru kağana tahtÝ temin 

edeliblek i�in, Kapğan‟Ýn oğularÝnÝ, akrabalarÝnÝ ve taraftarlarÝndan bir�oğunu �ld�rmek 

mecburiyetinde kalmÝĢlardÝ. Bilge (kağan)Ýn tahta ge�ebilmesi, ancak hanedan azasÝ arasÝnda kanlÝ 

bir m�cadeleden sonra m�mk�n olabilmiĢtir. 

Bilge Kağan‟Ýn tahta ge�mesi m�nasebetiyle yapÝlan m�cadeleden �in kaynaklarÝnda bazÝ 

tafsilat verilmektedir. Buna g�re: Rakib aile (yani KapağanÝn oğullarÝ) efradÝnÝn imhasÝ iĢini Bilge‟inn 

biraderi K�ltigin (�in kaynaklarÝnÝn: Kiue-te-leleri) ifa etmiĢti. K�ltigin kendi il-ulusunu toplamÝĢ, 

KapağanÝn oğlu “K���k han”a h�cum etmiĢti; onu ve yakÝnÝndakileri �ld�r�nce, Kapağan kağanla 

ilgisi olanlarÝn kamilen imha etmiĢti. Bu katilden ancak Bilge‟nin kaynatasÝ olan Tonyukuk kurtulabildi. 

K�ltiginin ÝsrarÝ �zerinedir ki Bilge‟nin (asÝl adÝ bilinmiyor, �incede Me-ki-lien veya Mogilan) tahta 

�ÝkarÝldÝğÝnÝ ve “TanrÝ tek tanrÝda yaratÝlmÝĢ T�rk Bilge” lakabÝnÝ o zaman ldÝğÝnÝ (�ince Ģekil-Pi-kia-

han) �ğreniyoruz. Bilge kağan tahta �ÝkÝnca, sivil idareye kendisi bakacak, askeri iĢleri de, yani 

orduyu, biraderi K�ltigin ele alacaktÝ. Tonyukuk artÝk �ok yaĢlÝ olmasÝna rağmen, devlet iĢlerideki 

tecr�besi g�z�n�nde tutularak, Bilge Kağan‟Ýn veziri-m�Ģaviri-gibi �ok �nemli ve y�ksek bir makama 

getirildi, yani Kutluğ kağan zamanÝndaki yerine tekrar almÝĢ oldu. 

Kapağan KağanÝn aile efradÝ ve taraftarlarÝ imha edilmekle iĢ bitmiĢ değildi. Bu defa Tu-ki-Ģi 

(T�rgeĢ) kavminden Su-lo adlÝ birisi kendini kağan il�n etti. Bilge kağana tabi uruğlardan bir�oğu ona 

katÝldÝlar. Ancak Tonyukuk‟un enerjik m�dahelesi sayesinde Bilge Kağan duruma h�kim olabildi. 

Vaktiyle �in‟e, SarÝ-su boyuna g���p giden T�rk uruğlarÝndan Setay‟lar o sÝralarda geri d�nd�ler. 

Bununla Bilge Kağan‟Ýn mevkii birdenbire kuvvetlenmiĢ oldu. 

Bilge Kağan tahta �ÝktÝğÝ zaman G�kt�rk ilindeki d�zen epey bozuktu. Zaten Kapğan Kağan‟Ýn 

saltanatÝnÝn son yÝllarÝnda bir�ok T�rk uruğunun ya Kağan‟a karĢÝ ayaklandÝklarÝnÝ veya �in‟e g��e 

baĢladÝklarÝnÝ g�rm�Ģt�k. T�rk b�y�kleri ve bazÝ iller arasÝnda bu �eĢit hareketin alÝp y�r�mekte 

olduğu anlaĢÝlÝyor. �inliler, �tedenberi g�tt�kleri siyasetlerine sadÝk kalarak, T�rk Beyleri‟ni kendi 

taraflarÝna �ekmeğe �alÝĢÝyorlardÝ. Buna muvaffak olmak i�in “tatlÝ dil” d�k�yorlar, bir�ok vaadlerde 

bulunuyorlar ve kÝymetli hediyeler yolluyorlardÝ; yazÝtlarÝn tabiri ve�hile: “Tabğa� budun sabÝ s��iğ, 

ağÝsÝ yÝmĢak ermiĢ… 

T�rk b�y�klerinden ve halktan bazÝlarÝ Ģ�yle d�Ģ�n�yordu: “�in‟e uzak kalÝrsak -bize k�t� 

hediye g�nderirler, yakÝn gelirsek- iyisini verirler”90 Onlar b�yle d�Ģ�nerek, �t�ken mÝntÝkasÝndan, 

yani �zt�rk yurdunda, ayrÝlÝp �in‟e gidiyorlardÝ. Kapğan kağanÝn �l�m�nden sonra Dokuz Oğuzlar, 

T�rk ilini bÝrakÝp �in‟e ka�tÝlar. K�ltigin, Kapağan kağanÝn oğullarÝ ile m�cadele ettiği sÝrada T�rk 
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uruğlarÝndan bazÝlarÝ �in‟e gitmiĢlerdi. Bu suretle bilge Kağan tahta �ÝktÝğÝ zaman T�rk ilinden yeniden 

birlik kalmamÝĢ, millet sefil bir duruma d�Ģm�Ģt�. �zt�rk ilinden ayrÝlÝp �in‟e gidenlerin durumlarÝ da 

iyi değildi. Bu gibiler �inlilerden umduklarÝnÝ alamamÝĢlar, �in hizmetlerinde periĢan olmuĢlardÝ; �yle 

ki “kanlarÝ su gibi y�g�r�b akmÝĢ, kemikleri dağ gibi yÝğÝlÝp yatmÝĢtÝ.” �in‟de bulunan T�rklerin 

“beyzade erkek oğullarÝ k�le p�k kÝz evl�dlarÝ halayÝk olmuĢtu”.91 T�rk ilinde kalanlarÝn da hali 

m�Ģk�ld�. Bilge kağan “hali yerinde bir millet �zerine h�k�mdar oturmadÝ; i�erden yiyeceksiz, 

dÝĢardan giyeceksiz, zayÝf ve zavallÝ bir millet �zerine h�k�mdar oturdu”.92 Fakat Bilge Kağan‟Ýn talihi 

a�ÝktÝ. Kutluğ kağanÝ ve Ġlbilge hatunu “y�kselten TanrÝ, onlara el vermiĢ olan TanrÝ, T�rk milletinin adÝ 

ve sanÝ yok olmasÝn diye, bu defa o tanrÝ, Bilgeyi kağanlÝğa oturtmuĢtu.” Bilge kağan da, T�rk ilini 

d�zene koymak yoluna kardeĢi K�ltigin ve kaynatasÝ Tonyukuk ile “gece uymadan, g�nd�z 

durmadan” �alÝĢtÝ, b�y�k gayretler sarfetti. 

Bilge Kağan‟Ýn Veziri Tonyukuk (�l.720?): Kutluğ Kağan, 681‟de �inlilere karĢÝ ayaklandÝğÝ 

zaman, kendisine ilk katÝlanlardan biri Tonyukuk olmuĢtu.93 �inde doğduğu ve �in terbiyesinde 

yetiĢtiği biliniyor; buna bakmaksÝzÝn kendisinin b�t�n �mr� boyunca kuvvetli bir “T�rk milliyet�isi” 

kaldÝğÝnÝ g�r�yoruz. G�kt�rk Devleti yeniden canlanÝnca, Tonyukuk, Kutluğ Kağan‟a b�y�k 

hizmetlerde bulunmuĢtu. Kapağan kağan zamanÝnda da m�him rol oynadÝğÝ biliniyor. KÝzÝ po-fu-yu, 

Bilge‟ye (Ģad, sonraki kağan) vermiĢti; galiba bundan �t�r�, Bilge Kağan tahta �Ýkarken (Kapağan ile 

ilgisi olanlar �ld�r�ld�kleri zaman) idam edilmekten kurtulmuĢtu. Tonyukuk bu sÝralarda artÝk yetmiĢlik 

bir ihtiyardÝ.  

Ġkinci T�rk devletinin kuruluĢunda �ok yardÝmÝ olan Tonyukuk, iki kağan zamanÝnda da 

iĢbaĢÝnda bulunmakla, dirayetli bir devlet adamÝ olup zekasÝnÝ m�teaddit defa isbat etmek fÝrsatÝnÝ 

bulmuĢtu. Kendisinin fekalade enerjik bir kiĢi ve y�ksek ororite sahibi oludğu biliniyor; herkesin ona 

karĢÝ “saygÝ ve korku hissi” beslediği kaynaklardaki kayÝtlardan anlaĢÝlÝyor. Bilge Kağan‟Ýn ve 

K�ltigin‟in b�yle y�ksek vasÝflarÝ haiz bir devlet adamÝ feda etmek istemediklerinin sebebi kolayca 

anlaĢÝlmaktadÝr. “Boyla bağa tarkan” l�kabÝnÝ taĢÝyan Tonyukuk‟un yeni kağana g�r�Ģleri ve icraatÝ ile 

m�him hizmetlerde bulunacağÝ muhakkaktÝ. 

Bilge Kağan, kendi ilini derleyip toplayÝnca, derhal eski d�ĢmanÝ olan �in‟e karĢÝ bir sefer a�mak 

tasavvurunda idi. Tonyukuk buna itaraz etti. YaĢlÝ vezirin dediğine g�re: “�in imparatoru cesur bir 

zattÝ; �inliler bir m�ddetten beri barÝĢ i�inde bulunduklarÝndan ve yÝllarÝn da bereketli gitmesinden 

dolayÝ �in ordusu kuvvetli idi; halbuki T�rk ordusu hen�z yeni tanzim edilmiĢ olmakla, b�y�k bir 

sefere �ÝkarÝlmasÝ kolay değildir”.94 

 Bilge Kağan vezirin s�zlerini dinlemiĢ ve ordusu kuvvet buluncaya kadar �in‟e sefer a�maktan 

geri durmuĢtu. 

T�rkleri yerleĢik hayata ge�irmek ve “Budda” dininin kabul� meselesi: G�kt�rk uruğlarÝndan, hi� 

olmazsa bir kÝsmÝnÝn yerleĢik hayata ge�mek, temelli olarak ziraatle muĢgul olmak ve hatt� Ģehirler 

kurmak i�in l�zÝm gelen ĢartlarÝ haiz olduklarÝ anlaĢÝlÝyor. Bir taraftan �in ile uzun boylu m�nasebetler, 
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diğer yandan Soğdlar vasÝtasÝyla batÝ taraflardan gelen tesirler neticesinde T�rkler arasÝnda Buddda 

ve Mani dinlerinin de tesirleri olduğunu g�steren �l�metler mevcuttur. Budda dinine intisab etmek, 

Budda ve Lau-tseu namÝna m�betler yaptÝrmak cereyanÝnÝn epeyi kuvvet bulduğu anlaĢÝlmaktadÝr. 

Bilge KağanÝn Ģahsen buna temay�l� bulunmasÝ dahi m�mk�nd�r. Fakat tecr�beli ihtiyar vezir 

Tonyukuk siyas� malahazalarla buna Ģiddetle karĢÝ koydu. Tonyukuk‟un dediği ve�hile “B�t�n T�rkler 

bir araya toplansalar dahi T‟ang s�lalesine (�in Ġmparatoruna) karĢÝ durmayacaklardÝ; harb esnasÝnda 

�inlilerle d�v�Ģmekte olan T�rkler ise (b�t�n ahalinin) y�zde birini teĢkil ediyordu; onlar da su ve ot 

arÝyarak Ģurada burada g��ederler, avlanÝrlar. T�rklerin muayyen meskenler yoktur, hep harb ile 

meĢgul olurlar; kendilerinde kuvvet hissettikleri zaman ilerler, zayÝf olduklarÝ zaman ise gerilerler ve 

saklanÝrlar. Eğer T�rkler surlarla kuĢatÝlmÝĢ bir Ģehirde yerleĢecek olurlarsa bir defa yenildiler mi, esir 

d�Ģmekten baĢka yapacaklarÝ Ģey kalmayacaktÝr. Buddda ve Lao-tsu dinlerine gelince, bu dinler insan 

tabiatÝnÝ yumuĢattÝklarÝndan ve tevazu telkin ettiklerinden, harp�i bir millet olan T�rklerin karakterlerine 

asl� uygun bir din değildir”.95 Bilge Kağan, bu tecr�beli devlet adamÝnÝn bu �eĢit siyas� ve asker� 

m�l�hazalarÝnÝ doğru bulmuĢ ve gerek T�rk uruğlarÝnÝ yerleĢik hayata ge�irmek ve gerek Budda dinini 

kabul etmek cihetine gitmedi. Budda dinini kabul ettikleri takdirde T�rk ilinin doğrudan doğruya �in 

tesiri altÝna gireceği muhakkaktÝ; �ok ge�meden T�rk ilinin ve T�rk halkÝnÝn �in k�lt�r� �er�evesine 

girmesi, �in‟de ve Hindistan‟da m�Ģahede ettiğimiz bir hayat tel�kkisinin hakim olacağÝ muhakkaktÝ. 

T�rkleri bu yola girmekten alÝkoyanlarÝn baĢÝnda Tonyukuk durduğu i�in, T�rk tarihinin tamamÝyla 

baĢka bir istikamette geliĢmesinde hissesinin b�y�k olduğ anlaĢÝlÝyor. 

720 yÝlÝnda �ld�ğ� sanÝlan Tonyukuk,96 tarihte adlarÝ bilinen devlet adamlarÝ arasÝnda en 

b�y�klerinden biridir. Bilge kağanÝn bu ihtiyar veziri “t�rk zekasÝ ve hakimliğniin” bir timsalidir. Kendi 

tarafÝndan  diktirildiği anlaĢÝlan “beng� taĢ”taki yazÝtlar ve b�y�k T�rk devlet adamÝnÝn icraatÝ 

hakkÝnda bize kÝymetli bilg vermektedir. 

Bilge KağanÝn Seferleri: Bilge kağanÝn tahta �ÝkmasÝnÝ m�teakip bazÝ Oğuz boylarÝ arasÝnda 

ayaklanma hareketinin belirdiği anlaĢÝlÝyor; Oğuzlardan bazÝlarÝnÝn �in‟e g�� ettikleri de ihtimal 

dahilindedir. Bilge kağan bunlarÝ tedib i�in, 717‟de (?) asker sevketmek mecburiyetinde kalmÝĢtÝ. 

Doğudaki Kitay ve Tatabi‟lere karĢÝ da seferler a�ÝldÝğÝnÝ ğreniyoruz. 

720 yÝlÝnda, �in h�k�metinin teĢvikiyle Bilge kağana karĢÝ birden �� kavmin harekete ge�tiği �in 

kayÝtlarÝnda g�r�l�yor. Bunlar: Pa-si-mi (BasmÝl), Hi ve ki-tanlardÝ (Kidan, Kitay). Birbirinden uzakta 

yaĢayan bu �� kavim, aynÝ zamanda y�reyerek Bilge kağanÝ ordugahÝnda basmak i�in �inliler 

tarafÝndan teĢvik edilmiĢlerdi.97 �inlilerin bu planÝ mal�m olunca, Tonyukukun tasvibi ile, Bilge kağan 

bu �� kavim �zerine ayrÝ ayrÝ seferler a�tÝ ve d�ĢmanlarÝ birleĢmek fÝrsatÝ vermeden birer birer ezdi. 

�in‟in G�kt�rk KağanlÝğÝ �zerine diğer T�rk uruğlarÝnÝ saldÝrtmak siyaseti meydana �ÝkÝnca, 

Bilge Kağan bu defa �in‟in kendisi �zerine sefer a�mak suretiyle �� almaya karar verdi. Kitabelerde 

“Tabğa�” adÝyla anÝlan �in‟e karĢÝ arka arkaya birka� sefer yapÝldÝ. Bunlar 720, 721 ve 722 yÝllarÝnda 

vukubulmuĢtur. �in kaynağÝnda, T�rklerin 720‟de Kan-�eu ve Yuen-�eu mÝntÝkalarÝnÝ yağma ettikleri 

ve �in kumandanÝnÝn yenildiği kaydedilmektedir. O sene, �inlilerin teĢvikiyle Pa-si-mi (BasmÝl)ler 
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yeniden harekete ge�miĢlerdi. Fakat Basmiller yeniden yenilmiĢler ve G�kt�rk hakimiyeti altÝna 

alÝnmÝĢlardÝ. Bir m�ddet sonra, Kapağan kağan zamanÝnda G�kt�rk Devletine girmiĢ olan b�t�n T�rk 

uruğlarÝnÝn bu defa Bilge KağanÝ tanÝmağa mecbur kaldÝklarÝ biliniyor.98  

Bilge kağan bir ker devletini kudretele bir mevkie koyduktan sonra, �in‟e karĢÝ dost�a bir siyaset 

takibine baĢladÝ. Bu hususta da Tonyukuk‟un fikriyle hareket edilmiĢ olmasÝ kuvvetle muhtemeldir. Bu 

yeni siyasetin icabÝ olarak �in‟e el�iler g�nderildi, hediyeler takdim edildi ve eski T�rk geleneğine 

uygun olarak, �in‟den hatun olacak bir prenses istendi.99 �in imparatoru T�rk kağanÝnÝn el�ilerine iyi 

kabul g�stermekle beraber, prensesin g�nderilmesine muvafakat etmedi. Bilge kağan bu arzusunu 

silah kuvvetiyle kabul ettrmek istedi ve �in‟e karĢÝ yeniden bir sefer a�tÝ. Fakat bundan da m�sbet bir 

netice �ÝkmadÝ. Maamafih G�kt�rk Devleti ile �in‟in arasÝ bu y�zden b�sb�t�n a�ÝlmadÝğÝna, ve iyi 

m�nasebetlerin devam ettirildiğine g�re, �in sarayÝndan Bilge kağana, galiba, prenses hususunda 

�mit verici vaadlerde bulunulmuĢtu.   

Bilge Kağan‟Ýn Biraderi K�ltigin, (685-731): Bilge kağanÝn tahta �ÝkÝĢÝndan kardeĢi K�ltigin‟in 

m�him bir rol oynadÝğÝnÝ g�rm�Ģt�k. �in kaynaklarÝnda adÝ “Kiue-te-le” Ģeklinde yazÝlan K�ltigin, 

gerek �in kaynaklarÝnda ve gerek namÝna dikilen “beng� taĢ”ta (kitabe) g�r�ld�ğ� ve�hile, meĢgul 

olduğumuz devrin en m�mtaz askeri simasÝ idi. 685‟te (tavuk yÝlÝ) doğan K�ltigin, Kutluğ hanÝn ve 

Ġlbilge hatunun oğlu olup, Bilge Kağandan bir yaĢ k���kt�. BabasÝ kağan �ld�ğ�nde, K�ltigin yedi 

yaĢÝnda idi. Kapağan (Me�ue) kağan zamanÝnda K�ltigin‟in b�y�k yararlÝklar g�sterdiği, “Umay teg 

anasÝ hatunun talihine” er-at (askerler) arasÝnda karÝĢÝp, Ģan ve Ģ�hret kazandÝğÝ malumdur. On alta 

yaĢÝnda iken savaĢlara katÝldÝğÝnÝ �ğreniyoruz. Bunu m�teakip, �l�m� olan 731 yÝlÝna kadar, �mr�n�n 

b�y�k bir kÝsmÝnÝ hep harb meydanlarÝnda ge�irmiĢ ve y�ksek bir asker olarak �n kazanmÝĢtÝr. 

Bizzat iĢtirak ettiğ seferlerden Ģunlar biliniyor:100 AltÝ-�ub‟lara ve Soğdak‟lara karĢÝ. Sonra, �in 

generali Ong‟a karĢÝ yapÝlan seferde �in kumundanÝnÝ maiyetiyle birlikte ve silahlÝ olduğu halde tutsak 

etti ve kağana g�t�rd�. Yirmi bir yaĢÝnda iken �in generali �a�a-Seng�ne karĢÝ savaĢtÝ. Bu 

�arpÝĢmada, K�ltigin, “TadÝk (?) ��r�n” (ciren) adlÝ bozkÝr ata binmiĢti; atÝ orada �l�nce, “ĠĢbara 

yamatarÝn” bozkÝr adlÝ ata bindi; o da �ld�; ���nc� at ise “Kedimliğ” adlÝ doru bir attÝ. �inlilerin 

yenilmesinde K�ltiginin cesareti ve ekahramanlÝğÝ en b�y�k �mil olmuĢtu. 

K�ltigin‟in bu �in seferini m�teakip Yer-BAyrÝk‟larÝn reisi Uluğ-erkin ile �arpÝĢtÝğÝnÝ ve onu 

ka�ÝrdÝğÝnÝ �ğreniyoruz; yirmi altÝ yaĢÝnda ike, KÝrgÝz kağan‟Ýn �l�m� ile biten -yukarda anlattÝğÝmÝz- 

sefere iĢtirak etti. �arpÝĢma esnasÝnda bir kiĢiyi okla vurdu; iki kiĢiyi birbiri ardÝndan san�tÝ. Sonra, 

T�rgeĢ seferine gitti; bu defa “BaĢgu” adlÝ bozkÝr ata binmiĢti; burada da b�y�k yararlÝklar g�sterdi. 

G�kt�rklerden ka�arak Kengeres‟e (SÝr DeryanÝn aĢağÝ kÝsmÝ) doğru giden Kara TurgiĢleri takib 

K�ltigin memur edilmiĢti. “Alp-Sal�Ý” adlÝ ak ata binmiĢ olarak Kara TurgiĢleri bozdu. Karluklarla 

savaĢtÝğÝnda otuz yaĢÝnda idi; yine Alp Sal�Ý‟ya binmiĢti; bu savaĢta iki kiĢiyi birbiri  ardÝdan sant�Ý. Az 

kavmine karĢÝ savaĢlarda da K�ltigin “Alp-Sal�Ý”ya binmiĢti; Az‟larÝn “ilteber”-lerini (beyini) esir etti; bu 

zaman otuz bir yaĢÝnda idi. Ġzgil‟ler Kapağan Kağan‟a isyan ettiklerinde, K�ltigin yine “Alp-Sal�Ý”ya 

binip �zerlerine y�r�d�; fakat K�ltigin‟in sevdiği bu at orada „yÝkÝlÝp d�Ģt�”. 
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Bilge Kağan‟Ýn tahta �Ýkabilmesi, ancak K�ltigin‟in gayretli m�dahalesiyle m�mk�n olmuĢtu. 

Yeni kağana boyun eğmek istemeyen Dokuz Oğuzlar‟a karĢÝ K�ltigin bir yÝl i�inde beĢ defa sefer 

yaptÝ; �arpÝĢmalarÝn birinde K�ltigin „Azman‟ adlÝ ata binmiĢ, altÝ adamÝ mÝzraklamÝĢ ve iki ordu 

birbirine girdiğinde, yedincisini kÝlÝ�lamÝĢtÝ. OğuzlarÝn bir kÝsmÝnÝ teĢkil eden Ediz‟lerle muharebede 

K�ltigin “Az” adlÝ yağÝz bir ata biniĢti, bu defa bir kiĢiyi san�mÝĢ, dokuz kiĢiyi kÝlÝ�lamÝĢtÝ. KÝrgÝzlara 

karĢÝ yapÝlan ikinci seferde K�ltigin baĢkumandandÝ. Bu sefer esnasÝnda Oğuzlar bilge Kağan‟Ýn 

ordugahÝnÝ bastÝlar; bunun �zerine K�ltigin “�ğs�z” adlÝ ak ata binip Oğuzlarla �arpÝĢtÝ, ordugahÝ 

d�Ģmana bÝrakmadÝ; bu sayede kağÝnÝn hatunlarÝnÝ, kon�uylarÝ (prenses) ve akrabalarÝnÝ muhakkak 

bir tutsaklÝktan kurtardÝ. 

K�ltigin‟in �l�m� (731) ve AnÝtÝ (732): Kitabelerde g�r�ld�ğ� ve�hile, K�ltigin, bilge kağanÝn 

ordularÝna kumanda etmekte, yani ordunun baĢkumandanÝ bulunmakta ve askeri iĢlerini idare etmekte 

idi. Bir�ok seferde nam kazanan bu cesur baĢbuğ KÝrgÝzlara karĢÝ yapÝlan ikinci seferden sonra �ok 

yaĢamadÝ. Beng� taĢta bildirdiği ve�hile “koyun yÝlÝnÝn onyedinci g�n�nde �ld�”101 Bu sÝrada 47 

yaĢÝnda olduğu a�Ýk�a yazÝldÝğÝna g�re, K�ltigin 731 yÝlÝnda �lm�Ģt�r.102 Nitekim �in kaynağÝnca da 

bu tarih teyit edilmektedir. Her halde hastalanarak �lm�Ģ olmasÝ lazÝm gelir; veya harbde aldÝğÝ yara 

iyileĢmemiĢ olabilir. SavaĢ meydanÝnda �lseydi, �in kaynaklarÝnda ve beng� taĢta buna dair kayÝtlar 

bulunmasÝ lazÝmgelirdi. 

K�ltigin‟in �l�m� Bilge kağan i�in b�y�k bir kayÝb oldu. T�rk Devleti en sağlam direklerinden 

birini kaybetmiĢti. KahramanlÝğÝ, cesareti yalnÝz namÝna dikilen kitabede değil, �in kaynağÝnda da 

yankÝ bulan bu  tiginin �l�m�, b�y�k biradeini �ok yaslandÝrdÝ. Bilge kağan �z�nt�s�n� Ģu s�zlerle 

ifade etmiĢtir: “Ben yaslandÝm. G�r�r g�z�m g�rmez oldu, sezer aklÝm sezmez oldu. Ben yaslandÝm 

ZamanÝ TandrÝ takdir eder. Ġnsan oğlu ise hep �lmek i�in doğmuĢtur. B�yle deyip yaslandÝm. G�zden 

gelen yaĢ gele gele, etten g�n�lden feryat gele gele tekrar tekrar yanÝp yaĢlandÝm. Peki derin 

paslandÝm. Ġki Ģadlar ile birlikte k���k kardeĢlerim, kardeĢlerimin oğullarÝ, oğullarÝm, beylerim, 

milletimin g�zleri ve kaĢlarÝ ağlamaktan hasta olacak diye d�Ģ�nd�m, yaslandÝm.”103  

T�rk geleneğine uyun olarak, yuğ (matem) merasimi �l�mden bir ka� ay sonra yapÝlÝrdÝ. Bu 

m�nasebetle komĢu devletlerin ve milletlerin m�messilleri gelirdi. Bilge  kağan biraderine anÝt 

yaptÝrmak i�in ustalar g�nderilmesi yolunda �in Ġmparatorundan ricada bulunamk �zere bir el�i 

g�nderdi. Ġmparator T�rk KağanÝnÝn bu ricasÝnÝ kabul ile saray ustalarÝndan �ang-Ģeng-�n‟� 

yolladÝ.104 Yuğ merasimine iĢtirak i�in gelenlerin adlarÝ da bilinmektedir:105Kitay ve Tatabi heyetinin 

baĢÝnda Udar-seng�n bulunuyordu, �in (Tabğa�) imparatoru adÝnda da ĠĢi-yi ve li-keng geldiler; 

bunlar bir t�men kÝymetinde eĢya, ipekli kumaĢ, altÝn ve g�m�Ģ getirdiler. Tibet kağanÝnda da b�l�n 

(?) geldi. soğdak ve Ber�eker (Ġran?)ler ile Bukarak (Buhara) ilinden Neng-seg�n ile oğul Tarkan 

(Turhun?) geldiler. On-ok‟lardan ve T�rgeĢ Kağandan niĢancÝ Makara� ile niĢancÝ Oğuz Bilge geldiler. 

KÝrgÝz kağanÝndan TartuĢ Ġnan�u �ur geldi. Etraftaki devletlerin ve kavimlerin, K�ltigin‟in �l�m�ne 

karĢÝ bu kadar ilgi g�stermeleri, hem b�y�k bir kahramanÝn hatÝrasÝna, hem de mensup olduğu T�rk 

Devletine karĢÝ g�sterilen saygÝnÝn bariz bir ifadesi idi. Yuğ merasimi “koyun yÝlÝnÝn, dokuzuncu ayÝnÝn 

yirmi yedinci g�n�” yapÝldÝ. Bir m�ddet sonra, �in ustalarÝnÝn hazÝrladÝklarÝ anÝt taĢÝ,106 yani 
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K�ltigin‟in kÝz kardeĢinin oğlu Yuluğtigin‟in yirmi g�n i�inde “oturup yazdÝğÝ” beng� taĢÝ (kitabe), 1 

Ağustos 732 tarihinde, merasimle dikildi.107 AnÝtÝn yakÝnÝnda �inli ustalar tarafÝndan yapÝlan “bark”Ýn 

duvarÝna K�ltigin‟in hayatÝndan kahramanlÝk sahneleri tersim edildi. AyrÝca, K�ltigin tarafÝndan 

�ld�r�lenlerin “balbal”larÝ da dikilmiĢ olmalÝdÝr. 

K�ltigin, Ġkinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn en tanÝnmÝĢ simalarÝndan biri, T�rk kahramanlÝğÝnÝn 

en tipik bir �rneğidir. Bilge kağan k�ltigin sayesinde tahta �ÝkabilmiĢ, dağÝlan ili-ulusu derleyip 

toplamaya, dÝĢ ve i� d�Ģmanlardan T�rk ilini korumaya muvaffak olmuĢtu. Bilge Kağan bunun karĢÝlÝğÝ 

olarak, biraderi K�ltigin hayatta ikin, kendisini en y�ksek makamlarda tutmuĢ, �ld�kten sonra da adÝna 

anÝt diktirmek ve yazÝt kazdÝrmakla, bu b�y�k T�rk kahramanÝnÝn adÝnÝ unutulmaktan kurtardÝğÝ gibi, 

T�rk dili, edebiyatÝ ve tarihi i�in �ok b�y�k bir vesika da bÝrakmÝĢtÝr. 

Bilge Kağan‟Ýn �l�m� (Eyl�l 734) ve AnÝtÝ (735): K�ltigin‟in �l�m� m�nasebetiyle �in imparatoru 

tarafÝndan g�sterilen nezakette �t�r� teĢekk�rde bulunmak �zere, Bilge kağan, b�y�k biraderi Kiay-li-

pi‟yi �in‟e g�ndermiĢti. Ġmparator‟da, T�rk kağanÝnÝn kederini yumuĢatabilmek �midi ile, kendisine 

�oktan beri istenen �inli bir prensesin yollanacağÝ m�jdesini bildirdi.108 Fakat Bilge Kağan‟Ýn �inli bir 

prensesle evlenmesi mukadder değilmiĢ; kağan vezirlerinden biri olan Mey-lo-�ue tarafÝndan 

zehirlendi. Bilge kağan �l�m�nden �nce bu h�n veziri ve aile efradÝnÝ k�k� ile imha etti ise de, kendisi 

kurtulamadÝ ve “it yÝlÝnÝn, onuncu ayÝnÝn yirmi altÝsÝnda” (Eyl�l 734) �ld�.109 Kendisinden sonra tahta 

oğlu ge�ti. �in kaynağÝndaki adÝ Y-yen‟dir; onun da “TanrÝ tek tanrÝda yaradÝlmÝĢ T�rk Bilge Kağan” 

lakabÝnÝ taĢÝdÝğÝ biliniyor. 

K�ltigin‟in �l�m�nden sonra olduğu gibi, bu defa da yuğcu-sÝğÝtcÝlar geldiler. �in Ġmparatoru, 

Lis�n-tayseng�n‟� beĢ y�z kiĢilik bir heyetin baĢÝnda g�nderdi; �inliler, sayÝsÝz kokulu… altÝn, g�m�Ģ 

getirdiler; kokulu cenazÝ mumlarÝ getirip diktiler; sandal ağacÝ getirdiler. Gelenler, T�rk geleneklerine 

uygun olarak sa�larÝnÝ, kulaklarÝnÝ (?) kestiler; iyi binek atlarÝnÝ, kara kakÝmlarÝnÝ, g�k sincablarÝnÝ �ok 

miktarda kurbanlÝk koydular”110 Yuğ merasimi, “domuz yÝlÝnÝn beĢinci ayÝnÝn yirmi yedinci” g�n� 

(Temmuz 735) yapÝldÝ. Bilge Kağan‟Ýn namÝna oğlu kağan tarafÝndan, �in ustalarÝnca hazÝrlanan ve 

Yuluğtigin tarafÝndan otuz d�rt g�nde yazÝlan bir anÝt-yÝzÝt dikildi. Bu yazÝt, beng�taĢta, K�ltigin anÝtÝ-

yazÝtÝ gibi, T�rk tarihi i�in en �nemli kaynaklardan birini teĢkil etmektedir.  

Bilge Kağan, Ġkinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn sonucu b�y�k h�k�mdarÝdÝr. Kendisinin tab‟an 

yumuĢak bir kiĢi olduğu biliniyor;111 hatta bundan �t�r� tahta �Ýkmak istemediği, iktidar mevkiini 

k���k biraderi K�ltigin‟e bÝrakmayÝ arzu ettiği anlaĢÝlÝyor. Bilge kağan milletini ve devletini d�Ģ�nen, 

m�Ģfk bir baba tabiatlÝ bir h�k�mdar olarak g�r�nmektedir. KağanlÝk �devleri ve elde ettiği 

baĢarÝlardan Ģu s�zlerle bahsetmiĢtir: “(Ben)  kağan sÝfatÝyla (tahta) oturunca b�t�n sefil milleti 

topladÝm, yoksul milleti zengin ettim, n�fusu az milleti �ok ettim”112 BaĢka bir m�nasebetle de ĢunlarÝ 

okuyuroz: “�lecek milleti diriltip kaldÝrdÝm, �Ýplak milleti giyimli ettim”. 

Bilge Kağan, Tonyukuk gibi hakim bir devlet adamÝ ve K�ltigin gibi kahraman bir askerin 

yardÝmlarÝ sayesinde, Doğu T�rk Devletini kuvvetli ve birleĢmiĢ bir T�rk ili haline getirmeye muvaffak 
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olmuĢtu. bilge Kağan, kendisine devlet kurmaya yardÝm eden “T�rk” uruğlarÝnÝ, tÝpkÝ sonralarÝ Cengiz 

ve halefleri zamanÝnda Moğollarda olduğu gibi, zengin etmiĢ ve m�reffeh bir hayata kavuĢturmuĢtu. 

Bu keyfiyet kağanÝn ağzÝndan Ģu s�zlerle ifade edilmiĢtir: “D�rt bucaktaki milletleri barÝĢa icbar ettim, 

baĢlÝlarÝ eğdirdim, dizlileri ��kt�rd�m. �stteki g�k ve alttaki yer irade ettiği i�in, (evvelden) g�zle 

g�r�lmemiĢ, kulakla iĢidilmemiĢ milletimi, ileriye g�n doğusu, sağa-g�n ortasÝ, geriye-g�n batÝsÝ, sola-

gece ortasÝ tarafÝndaki illere g�t�rd�m; onlarÝn sarÝ altÝnlarÝnÝ, beyaz g�m�Ģlerini, ipek kumaĢlarÝnÝ, 

darÝlarÝn (?), binek atlarÝnÝ ve aygÝrlarÝnÝ, kara kakÝmlarÝnÝ ve g�k sincablarÝnÝ, T�rklerime, milletime 

kazandÝrdÝm, tedarik ettim. milletimi kaygÝsÝzca yaĢayacak bir hale getirdim”113 

 Bilge kağanÝn bir taraftan t�rl� T�rk uruğlarÝnÝ kuvvet kullanarak itaat altÝna alÝrken, diğer 

taraftan bu ususlarÝn “kağan”larÝnÝ ve beylerini sÝhriyet bağlarÝyla kendine bağlamaya �alÝĢtÝğÝnÝ 

g�r�yoruz. T�rgeĢ kağanÝna kÝzÝnÝ verdiği gibi, T�rgeĢ kağanÝnÝn kÝzÝnÝ da oluna almÝĢtÝ; k���k 

hemĢiresini KÝrgÝz kağana gelin etmiĢti. Az‟larÝn beyi Bars‟Ý kağanlÝk makamÝna �ÝkardÝ ve 

hemĢiresiyle evlendirdi. Fakat bu akrabalÝklarÝn devamlÝ tesirleri olmadÝğÝ g�r�l�yor: Gerek T�rgeĢler 

ve gerek KÝrgÝzlar ilk fÝrsatta Bilge Kağana karĢÝ isyan �ÝkardÝlar. Bars beyin de isyan ettiği ve 

�ld�rd�ğ� biliniyor. 

Bilge Kağan “On dokuz yÝl Ģad makamÝnda oturmuĢ, on dokuz yÝl kağan, otuz bir yÝl tigin 

olmuĢ”tu. �ld�ğ� zaman tam elli yaĢÝnda idi. AdÝna dikilen anÝt-yazÝt bu b�y�k T�rk kağanÝnÝ 

unutulmaktan kurtarmÝĢtÝr. 

Ġlk T�rk Tarih�isi ve YazarÝ Yuluğtigin: Ġkinci Doğu G�kt�rk ilinin m�mtaz simalarÝndan biri de 

Yuluğtigin‟dir. Onun icraatÝ siyasi ve askeri sahada değil, k�lt�r alanÝndadÝr. T�rk tarihinin ilk m�sbet 

yazÝlÝ kaynaklarÝndan en �nemlileri olan K�ltigin ve Bilge kağan adÝna nazmedilen yazÝtlarÝ “kaleme” 

alan Yuluğtigin‟dir. Orhun yazÝtlarÝnda G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢu anlatÝlmÝĢ olmakla, bunlar birer 

tarihi eseri mahiyetindedir; dolayÝsÝyla Yuluğtigin de “ilk T�rk tarih�isi” olmak Ģerefini kazanmÝĢtÝr. 

Kitabelerin dili, �ok iĢlek ve g�zel bir �slupla tanzim edilmiĢ, yarÝ nesir (AlmanlarÝn tabiri ve�hile: 

Verbundene Rede) olmakla bunlar, “T�rk edebi dilinin”de ilk �rnekleri mahiyetindedir; dolayÝsÝyla 

Yuluğtigin “ilk T�rk yazarÝ” adÝnÝ da hakkÝyla kazanmÝĢ oluyor. 

Yuluğtigin, K�ltigin kitabesini nasÝl yazdÝğÝnÝ Ģu c�mlelerle anlatmÝĢtÝr: “B�t�n bu kitabeyi yazan 

(yani kaleme alan) K�ltiginin HemĢirezadesi (?) ben Yuluğtigin yazdÝm. Yirmi g�n oturup bu taĢa ve 

bu duvara ben yazdÝm…,114 Bilge kağanÝnkine de ĢunlarÝ kazdÝrmÝĢtÝr: “T�rk bilge kağan kitabesini 

ben Yuluğtikin yazdÝm. B�t�n bu barkÝ, nakÝĢlarÝ, heykelleri (?) (tersim ve rekrettiren) kağanÝn 

hemĢirezadesi Yuluğtiginim. Bir ay ve d�rt g�n oturup yazdÝrdÝm ve nakĢettirdim (diktirdim)”.115  

Yuluğtigin‟in halt�rc�mesi layÝkÝyle bilinmiyor. bilge Kağan ve K�ltigin‟in kÝzkardeĢinin oğlu 

olduğu, kitabelerde belirtilen yuluğtigin, bu suretle Kutluğ ĠlteriĢ Kağan ve Ġlbilge hatunun torunu idi. 

AmcasÝ Bilge Kağan‟Ýn kitabesi 735‟te yazdÝğÝna g�re bu tarihlerde hayatta idi. Daha sonraki hayatÝ 

hakkÝnda kaynaklarda herhangi bir kayda rastlanmÝyor. 

VI. Bilge Kağan‟dan Sonraki Kağanlar ve Ġkinci G�kt�rk Devletinin YÝkÝlÝĢÝ (734-745) 
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Bilge Kağan‟dan sonra G�kt�rk devleti tahtÝna oğlu Y-yen (I-jen) �ÝktÝ ve sekiz yÝl hakimiyet 

s�rd�. Onun zamanÝnda T�rk devletinin b�t�nl�ğ�n�n muhafaza ve �inle iyim�n�sebetlerin devam 

ettirildiği biliniyor. �in imparatoruna �� defa el�i g�nderilmesi,116 �in kaynaklarÝnda T�rk 

akÝnlarÝndan bahsedilmeyiĢi iyi komĢuluk m�nasebetlerine bir delildir. Yiyen kağanÝn nasÝl �ld�ğ� 

hakkÝnda herhangi bir kayda rastlanmÝyor; ancak bu vakanÝn 742‟de olduğu anlaĢÝlÝyor. 

Y-yen‟den sonra tahta k���k biraderi ge�ti ve “Bilge Kutlu Han” (Pi-kian-ko-to-han) l�kÝbÝnÝ aldÝ. 

“TanrÝ Han” lakabÝnÝ sunmak �zere Kağan‟a �in‟den bir el�i heyetinin geldiği de biliniyor. Bu suretle, 

vaktiyle Bilge kağnanÝ taĢÝdÝğÝ ve kitabelerde nakledilen lakab, Ģimdi biraz geniĢletilerek oğlu 

tarafÝndan da alÝnmÝĢtÝr. Buna g�re yeni kağanÝnÝ tam lakabÝ: “TanrÝ tek tanrÝda bulunmuĢ Bilge Kutluğ 

TanrÝ Kağan” olsa gerektir. Onun zamanÝnda da �inle iyi m�nasebetler devam ettirilmiĢtir. �in‟e Ġnan 

adlÝ bir T�rk el�isi g�nderilmiĢ; ertesi sene de, yeni yÝl m�nasebetiyle imparatora “memleketin 

mahsulelerinden hediyeler” takdim edilmiĢti. 

Bilge Kutluğ TanrÝ KağanÝn amcalarÝndan (Ki-ay-li-pi?) sağ (kol) Ģad‟Ý olup batÝdaki uruğlarÝn 

baĢÝna ge�irilmiĢti. Ġkinci amcasÝ Bay K�ltigin de sol (kol) Ģad‟Ý idi, ve Doğu ili uruğlarÝnÝn baĢÝna 

ge�irilmiĢti. Babadan kalan esas kuvvetler, yani yurt ve karargah (ordu) her halde kağanÝn emrinde 

idi. Hen�z k���k bir yaĢta olan kağana karĢÝ her iki “Ģad”Ýn da kafa tuttuklarÝ anlaĢÝlÝyor.  

KağanÝn annesi Po-fu hatunun (Tonyukuk‟un kÝzÝ)da entrikalara karÝĢtÝğÝnÝ �ğreniyoruz;117 

hatun, k���k r�tbeli bir subayla anlaĢmÝĢ ve bir nevi h�k�met darbesi yaparak devlet iĢlerine 

karÝĢmaya baĢlamÝĢtÝ; bunun �zerine gen� kağana karĢÝ mennuniyetsizliğin s�ratle arttÝğÝ anlaĢÝlÝyor. 

�ok ge�meden G�kt�rk ilinde i� m�cadelede patlak verdi. Bilge Kutluğ TanrÝ Kağan, fazla kafa 

tatmuya baylayan batÝ ili “Ģad”Ýna karĢÝ harekete ge�ti; Kağana anasÝ hatunun da m�zaheret ettiği 

biliniyor. Sefer sonunda BatÝ “Ģad”Ý �ld�r�lm�Ģ, ili ulusu inkÝyad altÝna alÝnmÝĢtÝ. Fakat sol (kol), yani 

Doğu ili “Ģad”Ýna karĢÝ yapÝlan m�cadele, gen� kağanÝn �ld�r�lmesiyle neticelendi. T�rk ili tahtÝna 

Bilge kağanÝn oğullarÝndan biri ge�ti ise de, az sonra, Ko-to-Ģe-hu adlÝ biri tarafÝndan �ld�r�ld�; 

kağanÝ �ld�ren kimsenin adÝna bakÝlÝrsa (Kutluğ Yabğu) yine han neslinden olmasÝ lazÝm gelir. Ko-to-

Ģe-hu �nce k���k biraderini tahta �ÝkardÝ ise de, onu �ld�rerek kendini kağan ilan etti. Bu suretle 

kağanlÝk tahtÝ i�in yapÝlan m�cadele tam bir kardeĢ harbi mahiyetini almÝĢ ve kanlÝ bir safhaya girmiĢti. 

Zaten zorla itaat altÝnda tutulan t�rl� uruğlarÝn bundan faydalanarak arÝ d�Ģecekleri muhakkaktÝ. 

Nitekim G�kt�rk ilinin muhtelif yerlerinde birbirini takibeden ayaklanmalar baĢg�sterdi ve G�kt�rk 

kağanlÝğÝ s�ratle dağÝlma yoluna girdi. 

Selenge ÝrmağÝ �evresinde yaĢayan Uygurlar (�inlilerin Huey-hu‟larÝ) Karluklar (Ko-lo-lo) ve 

BasmÝllar (Pa-si-mi) 742 yÝlÝnda ��� birden ayaklandÝlar. Bu m�cadelelede Ko-to-Ģe-hu kağan 

�ld�r�ld�. BasmÝllarÝn boĢluğu kendini han ilan etti ve “Kie-tie-i-Ģi han” lakabÝnÝ aldÝ. UygurlarÝn iki 

reisi kendilerini sağ ve sol “yabgu” (Ģe-hu) ilan etmiĢlerdi; aynÝ lakab iki Karluk reisi tarafÝndan da 

alÝndÝ. Uygurlar ve Karluklar kendi aralarÝnda anlaĢamayÝnca, �in imparatoruna el�i g�ndererek, almÝĢ 

olduklarÝ lakablarÝn tasdikini rica ettiler. BasmÝllar, Uygurlar ve Karluklar arasÝnda patlak veren bu 

anlaĢmazlÝktan G�kt�rkler istifadeye kalkÝĢtÝlar. Bay K�ltigin‟in olu tahta �Ýkarak “Usu-mi-Ģi han” 
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lakabÝnÝ aldÝ; oğlu Kola�a‟yÝ da BatÝ “Ģad”Ý yaptÝ. �in imparatorundan bir el�i gelerek UsumiĢi handan 

�in‟e tabi olmasÝ talebinde bulundu. KağanÝn bunu reddi �zerine, �in sarayÝ basmÝllarÝ, UygurlarÝ ve 

KarluklarÝ G�kt�rklere KArĢÝ harekete ge�irdi. UsumiĢi kağan bu bileĢik h�cuma dayanamadÝ, yenildi 

ve �t�ken sahasÝna �ekildi. Bunun �zerine BatÝ Yamgusu olan Apusse, ve BatÝ ĢadÝ Kola�a, beĢ bin 

�adÝr halkÝyla �in imparatoruna tabi oldular. 

744‟te BasmÝllar G�kt�rklere karĢÝ h�cumlarÝnÝ yenildiler. G�kt�rkler bu defa da mağlub edildiler: 

UsumiĢi kağan �ld�r�ld�; kağanÝn kesilmiĢ baĢÝ �in paytahÝnda g�nderilerek, cedler mabedinde 

imparatora takdim edildi. Maamafih bu lezimetten sonra da G�kt�rklerin hen�z tamamÝyla kuvvetten 

d�Ģmedikleri anlaĢÝlÝyor. UsumiĢi kağanÝn k���k biraderi Bmeytigin (Pe-mei-te-le-kin-ko-long-fu) tahta 

�ÝktÝ ve Bemey (Pemey) han adÝyla idareyi ele aldÝ. Fakat G�kt�rk ilinde durum artÝk �ÝğrÝndan 

�ÝkmÝĢtÝ, her tarafta baĢg�steren karÝĢÝklÝklar devletin kuvvetini temelinden sarsmÝĢtÝ. Bu 

karÝĢÝklÝklarda bilhassa BasmÝllarÝn m�him rol oynadÝklarÝ g�r�l�yor. Bunun i�indir ki G�kt�rk beyleri, 

nihayet BasmÝ b�y�klerinden birini han se�mek mecburiyetinde kaldÝlar. BasmÝllarÝn reisleri AĢena 

neslinden neĢet etmekte kağan olmak hakkÝnÝ haiz olduğu sanÝlmÝyordu. Fakat baĢa BasmÝl kağanÝ 

ge�ince de T�rk ilinde sukunet temin edilemedi.  

Bu defa G�kt�rk tiginlerinden Apota, Bemey Kağandan ayrÝlarak kendini kağan ilan etti; ona bir 

uruğ katÝldÝ. Bununla T�rk ilindeki karÝĢÝklÝk son haddini buldu. Apota kağanÝn, Sa-ho (Ġli?) ÝrmağÝ 

boyundaki dağlara �ekilerek m�cadeleye devam ettiğini g�r�yoruz. S�zde o taraflarda asayiĢ temin, 

aslÝnda ise T�rkleri tedib maksadÝyla g�nderilen �in kuvvetleri apota kağanÝ yendiler ve askerlerini 

dağÝttÝlar. Bundan sonra daha bir m�ddet i�in BatÝ ilindeki T�rk uruğlarÝ G�kt�rk Devletini muhafaza 

i�in m�cadeleye devam ettiler. 

Bu karÝĢÝk duruma nihayet Uygurlar son verdiler. Uygurlar Karluklarla birleĢerek BamÝllarÝn 

hanlarÝna �ld�rd�ler. UygurlarÝn reisi Kutluğ Bilge K�l han (Ku-li-pey-lo, Ko-to-lo-pi-kia-kiue han) 

unvanÝnÝ alarak,118 745‟te kendini kağan ilan etti. Uygurlar, Beyem Kağan‟Ýn idaresinde kalan �t�ken 

dağlarÝ �evresinde ele ge�irmek �z�ere harekete ge�tiler.  �etin m�cadeleden sonra G�kt�rk 

kuvvetleri mağlup edildi. �t�ken sahasÝ UygurlarÝn eline ge�ti ve Bemey KağanÝn kesilmiĢ baĢÝ �in 

imparatoruna g�nderildi.119  

Fakat m�cdele hen�z tamamÝyla bitmiĢ değildi. Bu defa bilge ĠlteriĢ kağanÝn hutanÝ Po-fu 

(Tonyukukuk‟unkÝzÝ), kalan G�kt�rk uruğlarÝnÝn baĢÝna ge�ti. Fakat Po-fo hatun artÝk durumu kurtarak 

kuvvete malik değildi; bu defa G�kt�rk uruğlarÝnÝ Uygurlar tarafÝndan b�sb�t�n imha edilmekten 

kurtarmak maksadÝyla, �in �lkesine itica ve �in imparatorunun tabiiyetini kabul ĢÝkkÝ ihtiyar edildi. Po-

fu hatunun �nderliğinde, G�kt�rk uruğlarÝndan kalabalÝk bir kitle, �in‟e g�� etmek �zere yola 

koyuldular ve durdurulmaksÝzÝn �in sÝnÝrlarÝna vardÝlar. �inliler bundan fevkalade memnun kuldÝlar. 

Ġmparator tarafÝndan Po-fu hatunun Ģerefine, b�y�k saraylarÝn birinde m�kellef bir ziyafet verildi. 

Gelen T�rk uruğlarÝ �in arazisinde yerleĢtiler. Maamafih az sonra Uygur kağanÝn ricasÝ �zerine �in 

h�k�meti, Kutluğ Bilge kağanÝn hatunu Po-fu‟yÝ, kağana “hatun” olarak g�nderdi.120 552 yÝlÝndan beri 

�in imparatorluğu i�in daima endiĢe ve korku kaynağÝ olan G�kt�rk KağanlÝğÝ bu suretle sona ermiĢ; 
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bu b�y�k T�rk devletinin kalÝntÝlarÝnÝn �in tabiiyeti ve hizmetine alÝnmakla �in, kendi siyaseti adÝna 

b�y�k bir baĢarÝ elde etmiĢ bulunuyordu. 

Bu suretle, �in diplomatÝ �ang-sun-�ing‟in ġapolyo (Asparuh) kağan zamanÝnda (581‟de) 

tavsiye ettiği “T�rk siyaseti” m�kemmel bir semere vermiĢti. T�rk ilinde, �inlilerin teĢvikiyle baĢlanan 

ayrÝlÝklar, i� m�cadeleler, T�rk ilinde, �inlilerin teĢvikiyle baĢlanan ayrÝlÝklar, i� m�cadeleler, T�rk 

devletinin tamamÝyla zafa uğramasÝna sebep olduktan baĢka, T�rk uruğ ve tiginlerinin (prens) 

birbirlerine karĢÝ amansÝz bir d�Ģman olmalarÝnÝ sağlamÝĢtÝ. Bunun icabÝ olarak �inliler, eskiden beri 

iddia ettikleri hak �zere, ayrÝ T�rk uruğlarÝ arasÝnda hakem rol�n� oynamak imkanÝnÝ elde etmiĢlerdi. 

durum b�sb�t�n karÝĢarak, T�rk boylarÝ birbirine g�r�nce, �inliler askeri kuvvet g�ndererek kendi 

hakimiyetlerini tesisten geri kalmadÝlar. G�kt�rklerin yerine ge�en Uygurlar da ancak �in 

imparatorunun muvafakatÝ ile, �t�ken mÝntÝasÝna hakim olabildiler. 

Eski T�rk geleneğine g�re Orhun yazÝtlarÝnda defalarca belirtildiği �zere, �t�ken mÝntÝsÝnÝ elde 

tutan T�rk kağanÝ, b�t�n T�rk uruğlarÝnÝn baĢÝ sÝyÝlÝrdÝ. “�t�ken ormanÝ memleketi idare edecek 

mahaldi  T�rk Milleti �t�ken topraklarÝnda oturup, kervan ve kafile g�nderirse (yani yabancÝ 

memleketlerle ticaret yaparsa) hi�bir mihnet ve zarurute olmazdÝ.” “T�rk milleti” �t�ken ormanÝnda 

kalÝrsa ebediyen m�lk tutup, tok oturacaktÝ. Fakat UygurlarÝn baskÝsÝ altÝnda G�kt�rk UruğlarÝ “�t�ken 

yÝĢÝ” (ormanÝ) bÝrakÝp  gitmek zorunda kaldÝlar. Bunnular 552‟de kurulan G�kt�rk KağanlÝğÝ, y�z 

doksan �� yÝl, aradaki otuz yÝllÝk �in hakimiyeti devri �ÝkaralÝrsa, y�z altmÝĢ �� yÝllÝk bir varlÝktan 

sonra, dağÝldÝ. Maamafih, �t�ken mÝntÝksÝnÝ ele ge�iren Uygurlar yine bir T�rk uruğu idi. Uygur kağanÝ 

da yine AĢena s�lalesindeng eldiği  biliniyor. Eski G�kt�rk uruğlarÝndan bir�oğu yine eski yurtlarÝnda 

kalmÝĢlardÝ. Bu suretle yine kurulan “Uygur T�rk KağanlÝğÝ, esas itibariyle, yine “G�kt�rk  

KağanlÝğÝ”nÝn devmÝndan baĢka birĢeĢ değildi. DeğiĢen Ģey ancak s�lale ve hakim duruma ge�en 

yeni uruğlardÝ. 

Sonu� 

Bumin Kağan Ġstemi yabğu tarafÝndan, 552 yÝlÝnda kurulan G�kt�rk KağanlÝğÝ, “T�rk” adÝnÝ 

taĢÝyan ilk “T�rk Devleti”dir. Maamafih “T�rk�e” konuĢan kavimlerin bu tarihten �ok evvel de 

muntazam teĢkilatlÝ devletler kurduklarÝnÝ tahmin etmeliyiz. Hi� olmazsa, �inlilerin “H”yung-nu” 

dedikleri b�y�k imparatorluğun (M.�. 209‟dan, M.S. I. y�zyÝla kadar) ilk “T�rk” devleti olduğu kuvvetle 

muhtemeldir. Fakat bu tarihlerde hen�z “T�rk” adÝ yoktu; “T�rk” ÝrkÝna mensup muhteli kavimler, t�rl� 

adlar taĢÝyorlar ve muhtelif isimler altÝnda devlet kuruyorlardÝ. “T�rk” adÝnÝ ise ancak milattan sonraki 

y�zyÝllarda meydana geldiği, VI. y�zyÝldan itibaren de yayÝldÝğÝ kabul edilmelidir. G�kt�rk KağanlÝğÝ 

“T�rk” adÝnÝ almakla VI. y�zyÝl ortalarÝnda “kuvvet ve kudret” manasÝna gelen “T�rk” adÝnÝ etnik 

manadan ziyade, siyasi bir karakter taĢÝdÝğÝnÝ kabul etmeliyiz. 

YalnÝz siyasi hatlarÝnÝ aydÝnlatmağa �alÝĢtÝğÝmÝz bu yazÝda G�kt�rk KağanlÝğnÝÝn nisbeten kÝsa 

s�ren tarihinden vukubulan olaylarÝn nasÝl geliĢtiğini g�stermeğe �alÝĢtÝk. Ġ�ten T�rk uruğlarÝnÝ bir 

idare altÝnda toplamak ve T�rk devletini kuvvetli olarak ayakta tutmak, G�kt�rk KağanlaranÝn baĢlÝca 
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gayeleri idi. DÝĢtan ise-b�y�k �in Ġmparatorluğu‟na karĢÝ istiklali muhafaza etmek ve �in m�dahalesini 

�nlemek mecburiyeti vardÝ. G��ebelik ĢartlarÝnÝn icabÝna g�re m�kemmel bir teĢkilatÝ olan ve �ok eski 

T�rk geleneklerine dayanan G�kt�rk KağanlÝğÝndaki yaĢayÝĢ tarzÝ, devlet idaresi, ekonomik ve sosyal 

hayat ve nihayet k�lt�r seviyesi o devirlerde ve o Ģart ve imkanlar i�inde kendine has bir anlayÝĢÝ, 

g�r�Ģ ve faaliyet meydana getirmiĢti. Bug�nk� telakkilere g�re bu devir T�rk tarihi i�in “ideal bir devir” 

olarak g�r�nmeyebilir. Fakat, b�y�k medeniyetler ve dinlerin  (Buddizm, Maniheizm, HÝristiyanlÝk, 

M�sl�manlÝk) tesirlerinden �nceki “hakiki T�rk” vasÝflarÝna fazlasÝyla malik bulunan bu devrin bizi 

kuvvetle �eken cazibeleri olduğu Ģ�phesizdir. G�kt�rk tarihinde hep akÝnlardan, savaĢlardan, zafer ve 

hezimetlerden bahsedilmesi- bu T�rk uruğlarÝnÝn ancak “harb” yapmak i�in d�nyaya geldikleri 

manasÝna alÝnmasÝnÝ. B�t�n milletlerin tarihlerinde b�yle “kahramanlÝk” (hero�que) devirler mevcuttur; 

b�t�n milletlerin hayatÝnda -milletin varlÝğÝ i�in m�ca�dele edildiğini; devlet ve millet kuvvetlendiği 

zaman- hemen yabancÝ �lkeler �zerine seferler a�ÝldÝğÝnÝ g�r�yoruz ve h�l� g�rmekteyiz. 

G�kt�rk KağanlÝğÝ sÝnÝrlarÝ i�inde, “T�rk KağanlÝrÝ”nÝn  idaresinde yaĢayan T�rkler de, tarihin her 

devrinde ve her kavminde g�r�ld�ğ� gibi, bulunduklarÝ Ģartlar i�inde yaĢamÝĢlar, m�cadele etmiĢler, 

varlÝklarÝnÝ idameye �alÝĢmÝĢlar, kendilerine g�re eğlenmiĢler, sevinmiĢler veya ÝzdÝrap �ekmiĢlerdi. 

G�kt�rk yazÝtlarÝnÝ kÝymet vererek, severek ve anlayarak, s�z�ne ve �z�ne n�fuz etmeye �alÝĢmak 

suretiyle okuduğumuz zaman bundan 1400 yÝl evvel yaĢayan kahraman ata ve dedelerimizin, 

hakimane g�r�Ģlerini anlar, silah ĢakÝrdÝlarÝnÝ, se-vin� kahkahalarÝnÝ duyar veya ÝzdÝrap g�zyaĢlarÝnÝ 

g�r�r ve yaĢlarÝnÝ i�den hisseder gibi oluruz. 
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W. Radloff, Die altt�rkischen Inschriften der Mongolei, St. Psb. 1895 ve ilaveleri. 

W. Barthold, Die historische Bedeutung der altt�rkischen Inschriften, St. PHsbg 1897. 
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A. Bernstam, Socialnoekonomiceskij stroj orchono-enissesjskich Tjurok VI-VIII vekov 
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�in KaynaklarÝ 
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Rus sinologlarÝndan N. Ja Bicurin (keĢiĢ adÝ Iakinf Hyacinty) tarafÝndan: Ta -Ģu, Sin-Tan-Ģu‟ndan 

terceme edilmiĢtir: Sobranie svedenij o naradach obitavsich v Srednej Azii ve drevnie vremena (yani 

tabÝ 1950) I, 220-279 s. 

�in kaynaklarÝndan Soci chou (suy Ģu) (Suy s�lalesinin resmi tarihi 589-618, yazan Veğ Cing); 

Kieou T‟ang chou (H‟in T‟ang Hyu; Tang s�lalesi resmi tarihi; yazan Ou Yanğ Hyu; 

T‟ang chou (T‟angĢu) (T‟ang s�lalesi tarihi). �inli buddist HacÝ Hiuen tsang‟inhal terc�mesi (630 

tarihlerinde BatÝ T�rkistan‟a seyahat). 

Bu d�rt �ince kaynağÝn bilhassa BatÝ T�rklerinin ilgilendiren kÝsÝmlarÝnÝn Ed. Chavannes 

tarafÝndan FransÝzcaya terc�mesi �ÝkarÝlmÝĢtÝr: Documents sur les Tou-kiue (Tures) occidentaux. Bu 

eser Rus Akademisinin Orhun Heyeti yayÝnlarÝ arasÝnda neĢrolunmuĢtur. No. VI. St. Petersboug 1903. 

Tuğ-ci, yazan: Cing Cyav, Sung s�lalesi zamanÝnda yazÝlmÝĢtÝr. (420-501) (Bk. W. Eberhard, 

�inin Ģimal komĢularÝ) 

Pien-i-tien; bu eser, altÝ bin cild tutan “Kou-kin-thou-chou-tsi-tch‟ing” adlÝ muazzam eserin bir 

b�l�m�n� teĢkil etmektedir; bizi ilgilendiren kÝsmÝ Fa-hien tarafÝndan kaleme alÝnÝp, Fo-koue-ki adÝnÝ 

taĢÝr ve buddist memleketlere dair hatÝralardan ibarettir; eserin diğer kÝsmÝ da, yukarÝda adÝ ge�en 

�inli HacÝ Hien-tsang‟in seyahatÝdÝr ve Si-yu-ki, yani “BatÝ �lkelere ait hatÝralar” baĢlÝğÝnÝ taĢÝr. 

Pien-i-tien‟nin T�rklere ait kÝsÝmlarÝnÝn FransÝzcaya terc�mesi Stanislas Julien tarafÝndan 

yapÝlmÝĢ ve neĢredilmiĢtir: Documents Historiques sur les Tou - kiou (Turcs) Journal Asiatique 1864, 

serie VI, t. 3. 325 - 367, 490 - 549; t. 4. 200-242, 391 - 430, 443-477 ss.  

Muhtelif �in kaynaklarÝndan terc�me ve iktibaslar: W. Eberhard, �inin Ģimal komĢularÝ. T�rk 

Tarih Kurumu yayÝnlarÝndan, Ankara 1942. 
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Batı Göktürk Kağanlığındaki AĢinaslı Bir Kağanın ġeceresine Ait Bir 

Kaynak / Prof. Dr. Takashi Osawa [s.79-88]   

Osaka YabancÝ Dilleri �niversitesi / Japonya 

 

1. GiriĢ 

Kuzey Avrasya bozkÝrlarÝnda eski T�rk G��ebelerinin, mezarlarÝnÝn doğu kÝsmÝna taĢ heykeli 

diktiği iyice bilinir. ġimdi bunlarÝn, Moğol bozkÝrÝ baĢta olmak �zere Sayan-Altay DağlarÝ b�lgesi ve 

�in‟deki ġinjiang Uygurotonom b�lgesinden KÝrgÝzistan, Kazakistan‟a uzanan Semire�iye b�lgesinin 

g�l veya Ýrmak kÝyÝsÝndaki bozkÝrÝnda bulunanlarÝ, bildiğim kadarÝyla binden fazladÝr.1 Bu yazÝmda 

tanÝtmak istediğim taĢ heykeli de, 1953 yÝlÝnda �in Halk Cumhuriyeti‟nin Sincan‟daki BatÝ-Kuzey 

K�lt�r� BakanlÝğÝna bağlÝ arkeoloji ve filoloji araĢtÝrma ekiplerince �in‟deki Sincan Uygur otonomi 

b�lgesinin Yl Ýrmak kÝyÝsÝnda, Zhau-su ilinin Mongolk�re diye adlandÝrÝlan Nesillik at meydanÝnda 

keĢfedildi.2 1988 ve 1989 yÝlÝndaki BKġ‟nin GPS (Global Standard Positioning System) �l��s�ne 

g�re, bu mezarÝn kuzey enlemi 43.07.19, doğu boylamÝ 81.11.48 yerinde bulunmaktadÝr.3 Heykelinin 

belinden aĢağÝ, �n ve yan tarafÝnda bir yazÝt vardÝr. Ancak 1990 yÝlÝnda Japon Îranist Prof. Yutaka 

YoshÝda‟nÝn, Sincan b�lgesinin AraĢtÝrma Enstit�s�ne gidip daha �nce �ekilen fotoğrafa dayanarak 

metni okumaya �alÝĢmÝĢ ve bir par�asÝnÝ 1991 yÝlÝnda Japonca olarak yayÝmlamÝĢtÝ.4 Bundan sonra 

1992 yÝlÝnda Japonya‟nÝn Osaka‟daki Mill� Etonografiya M�zesi ve Sincan Arkeoloji AraĢtÝrmalar 

Enstit�s�‟ne bağlÝ Japon-�in ortak araĢtÝrma ekibi, bu taĢ heykeli ve mezarÝnÝ inceledi. Prof. YoshÝda 

da bu sefer de �ektikleri fotoğrafa dayanarak okumaya �alÝĢÝp, yeni okuduğu par�a �zerine 1993 

yÝlÝnda Mill� Etonografiya M�zesi‟ndeki bilim toplantÝsÝnda tebliğ verdi. AynÝ yÝl Japonya‟daki Ky�sh� 

�niversitesi ve Sincan Arkeoloji AraĢtÝrmalar Enstit�s�‟ne bağlÝ Japon-�in ortak araĢtÝrma ekibi, bu 

taĢ heykeli ve mezarÝn y�zey araĢtÝrmasÝnda bulundu.5 Bu yazÝmda yukarÝdaki arkeoloji detay ve 

Prof. YoshÝda‟nÝn 1991 ve 1993 yÝlÝnÝn okunuĢuna dayanarak, bu taĢ heykelinin taĢÝdÝğÝ tarihsel 

anlam �zerinde durmak isterim. 

(TaĢ Heykeli) Bu taĢ heykelinin boyu 230 cm, baĢ kÝsmÝnÝn eni 35 cm, beden eni ise 50 cm‟dir. 

TaĢ t�r� kÝrmÝzÝ-kahverengili granit taĢÝdÝr. TaĢ heykeli‟nin birka� kÝsmÝ, yani baĢlÝk, kaĢ ve burun, 

kulak ve bundan sarÝlan k�pe, g�zler, bÝyÝk, ��gen Ģeklindeki geniĢ yaka, kol, el, parmak, kapak, 

kuĢak, kÝsa kÝlÝ� ise kabartma tekniğiyle yapÝlmaktadÝr. Ama ağzÝndan g�ğs�ne kadar kÝrÝlmÝĢ 

haldedir. Belden aĢağÝ kÝsmÝ yazÝtlÝ olduğundan bacak, ayak veya ayakkabÝ gibi eĢyalar hi� 

�izilmemektedir. BaĢ alnÝnda �� daireli bulunan heykelin s�sleme tacÝnÝ giyinir. Sa�Ý ise arkasÝna 8 

falan �rme Ģeklinde dize kadar sarÝlÝdÝr. Sağ eli ise g�ğs�n �n�nde �� parmak (baĢ, iĢaret, orta 

parmak) ile hafif�e bir ince ayaklÝ kabÝ tutmaktadÝr. Sağ eli ise belinin kuĢağÝndan sarÝlan kÝsa bir 

kÝlÝcÝn dirseğini tutmaktadÝr. KuĢakta herhangi s�sl� iĢleme g�r�lmez. (Bk. Resim 1, 2) 
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(Mezar); 1992 yÝlÝnÝn inceleme sonucuna g�re bu mezar, kuzey-g�ney tarafÝ 30,5m, doğu-batÝ 

tarafÝ 31 m olan d�rtgen Ģeklinde olup 6,5 m eni ve yaklaĢÝk 1 m derinliği olan hendek ile 

kuĢatÝlmaktadÝr. TaĢ heykeli ise mezarÝn doğu yandan 9,5 m, g�ney yandan 10 m olan yerinde, y�z� 

ise doğu y�n�ne doğru dikilidir. MezarÝn �st� otlar ile kaplÝdÝr ki, mezarÝn asÝl Ģekli pek belli değildir. 

Ama mezarÝn orta kÝsmÝndan biraz batÝ tarafÝndaki yerinde �ukur izleri bulunur. Herhalde burasÝnÝn taĢ 

ile kaplÝ bir yÝğÝntÝ olduğunu tahmin edebiliriz. Ama bu mezarÝn doğu tarafÝna uzanan balbal taĢÝnÝn hi� 

bulunmamasÝ da dikkati �eker.6 1993 yÝlÝnÝn inceleme sonucuna g�re hendeği ihtiva eden b�t�n 

mezarÝn b�y�kl�ğ� ise yaklaĢÝk 40 m olup, mezarÝn tepeciğinin orta kÝsmÝnÝn y�ksekliği ise yaklaĢÝk 1 

m, hendeğin en derin yerinden yaklaĢÝk 2 m‟dir. TerasÝnÝn g�ney batÝsÝndaki �ukur ise herhalde 

eskiden burayÝ kazanlarÝn izi olmalÝ.7 (Bk. Resim 3) 

(Metin) Bu Soğdca yazÝtÝnÝn, taĢ heykelinin �n tarafÝnda, belinden aĢağÝ yerinde, harfler 

yukarÝdan aĢağÝya, 21 satÝrdan oluĢup sağdan sola gitmektedir.8 KeĢfedildiğinden beri bu yazÝtÝn 

yazÝsÝ �zerinde eski Uygur yazÝsÝ veya eski T�rk Runik yazÝsÝ ile yazÝlmÝĢ olduğu ileri s�r�lm�Ģse de, 

bu g�r�Ģler g�venilir değildir. Bildiğim kadarla bunun Soğdca harfli olduğunu 1960 yÝlÝndaki raporunda 

Shi Jiou Sei yazmÝĢtÝr.9 1978 yÝlÝnda da filolog L. Clark‟Ýn, bunun Soğdca olduğunu s�ylemesiyle, 

dilciler yazÝtÝn Soğd alfabeli olduğu kabul g�rm�Ģt�r. Bu yazÝnÝn Ģekli ve satÝrlarÝn yukarÝdan aĢağÝya 

sÝralanmasÝ ise 1956 yÝlÝnda Moğolistan‟Ýn Arhangai aymağÝnda keĢfedilen Bugut yazÝt adlandÝrÝlan 

Soğdca yazÝsÝna �ok benzemektedir. Prof. Yoshida, yazÝnÝn �ok kÝrÝk olmasÝnÝn yanÝnda, �ektikleri 

fotoğrafÝn da kalitesinin iyi olmamasÝ sonucu, �zellikle yazÝtÝn ikinci yarÝsÝnÝn okunmasÝnÝn �ok 

zorlaĢtÝğÝnÝ s�ylemektedir. ġimdi ortaya �ÝkarmayÝ baĢardÝğÝ birka� Soğdca metindeki kelimeleri ve 

onlarÝn T�rk�e terc�melerini verelim. Metin i�indeki /// iĢareti, harfÝn �izildiği halde, belli olmadÝğÝ 

parca, [ ]  iĢareti ise kÝrÝk olduğundan okunamayan yer olduğunu g�stermektedir. 

1. /////////////////////////////////////////////////////////////////[ 

2. ctb‟r kyr‟n grb.////////////////////////////////////////[ 

d�rt tarafÝn �ok/////////////////////////////////////////[ 

3. x‟ttwnh, gry‟……h.t rty 21 srd ‟xğ‟wnh 

katun, dağda? ? ve 21 yÝldÝr �lkeyi 

4. d‟r rty 6m‟x ‟myd. pr….[ 

tuttu. ve 6 ay (dÝr) ? tarafÝndan…[ 

5. s‟r p‟w‟ ….t rty 26 srd p{ys‟r[ 

ya? ? ve 26 yÝldan sonra [ 

6. mwx‟n x‟g‟n npyğn bgy‟. p‟y nry  x‟g‟n.///[ 



 126 

mukan kağanÝn torunu t�ngri///pay niri kağan.//[ 

7….srdw mz‟yx x‟g‟n b‟y ////////////////////////////////[ 

////yÝlÝnda b�y�k kağan oldu. //////////////////////////////[ 

Bundan sonra, 8. satÝrda x‟ttwnh (katun), 12. satÝrda bgy (t�ngri), m‟tyh (anne), 15. satÝrda BRY 

(oğul), 16. satÝrda kyr‟n (tarafÝna), x‟ttwnh (katun), 19. satÝrda nry x‟g‟n (Niri kağan), 20. satÝrda x‟ttwnh 

(katun), 21. satÝrda cwry x‟g‟nt ∂r‟y∂‟ (�uri kağanlar �lkeyi tut!) gibi kelime ve ifadesini de bulunduğunu 

a�ÝkladÝ.10 

2. A�Ýklama 

YazÝttaki G�kt�rk KağanlarÝn Kimliği 

Bu yazÝtÝn ne zaman yazÝldÝ sorusuna cevabÝ 6. ve 7.satÝrdaki “mukan Kağan torun t�ngri///pay 

niri kağan////yÝlÝnda b�y�k kağan oldu” c�mlesinde buluyoruz. I. G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn Ģeceresi 

�zerindeki araĢtÝrmalara11 g�re Mukan (*muk-kan) Kağan‟Ýn AĢinas12 boyuna mensup olup, M.S. 

552 yÝlÝnda G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nu kuran Bumin (CS‟ye g�re13 *tuo-muan, *i-lji) Kağan‟Ýn oğluydu. 

Mukan‟Ýn tahta �Ýkmadan �nceki adÝ *ien-tou veya *dzi-kien (eski T�rk�e unvanÝ irkin) idi. 553 yÝlÝnda 

Bumin‟in �l�m�nden sonra *iet-siak-kji (veya *iet) kağan olarak tahta �Ýkan ağabeyi *Kua-la‟nÝn bu yÝl 

i�inde �lmesi �zerine tahta �ÝktÝ. SS‟de Mukan‟Ýn 20 yÝl tahtta olduğu bilindiğine g�re, taht zamanÝ 

553-572 yÝllarÝ arasÝnda olmalÝdÝr. Bu yazÝtÝn 2. satÝrÝ �ok basit olduğundan kime ait bir konu olduğunu 

bilmek zordur. Ama bunu takibeden 3. ve 4. satÝrÝn “21 yÝldÝr �lkeyi tuttu” ifadesine dikkat edersek, biri 

20 yÝl, biri 21 yÝl olup bir yÝl farklÝğÝ bulunmasÝna rağmen,14 G�kt�rk d�neminde 20 yÝldan fazla 

h�k�mdar olan Mukan‟dan baĢkasÝ yoktur. Bu y�zden 3. ve 4.satÝrÝn Mukan‟a ait olduğu a�ÝktÝr. 

Bundan dolayÝ, �nceki 2. satÝrdaki metin de Mukan‟a ait konu �zerinde durmuĢ olabilir. Prof. MORI‟ye 

g�re15 Mukan kağan‟Ýn o zamana kadar Moğolistan‟da KağanlÝğÝ‟nÝ s�rd�regelen *nziwo-nziwo (veya 

*nzwan-nzian) ‟yu sona erdirdikten sonra 560 yÝllarÝnda siyas� merkezini Altay DağlarÝnÝn g�ney 

bozkÝrÝndan Moğolistan‟Ýn �t�k�n YiĢ, yani Hangai DağlarÝnÝn bozkÝrÝna doğru değiĢtirdi. CS‟ye 

g�re16 onun d�neminde G�kt�rkleri < batÝya sefer edip, Eftalite‟ye h�cum etti. Doğuda Kitan‟Ý, 

Kuzeyde ise KÝrgÝzlarÝ boyunduruğu altÝna aldÝ. �in Seddi‟nden kuzeydeki komĢu devletlere boyun 

eğdirdi. Y�nettiği b�lge ise doğusu Man�urya tarafÝndan, batÝsÝ on bin li mesafesiyle Aral Denizi‟ne, 

g�neyi Gobi ��l�nden kuzey tarafÝna, kuzeyi ise 5 veya 6 bin li mesafesiyle Baykal G�l�‟ne kadar 

ulaĢmÝĢtÝr. Buna g�re bu yazÝtÝn 2. satÝrÝndaki “d�rt tarafÝn �ok////” ifadesinin, Mukan‟Ýn Moğolistan‟dan 

d�rt tarafa ettiği seferlerden bahsettiğini anlayabiliriz. B�ylece yazÝtÝn 2-5. satÝrÝ Mukan Kağan‟Ýn 

asker� faaliyetinde b�y�k baĢarÝ elde ettiğini kaydetmektedir. 

6. satÝrdaki metin, Mukan‟Ýn �ld�ğ� 572 yÝlÝndan 26 yÝl sonra, yani 598 yÝlÝndan sonraki Niri 

Kağan‟Ýn �zerinde dursa gerektir. B�ylece bu yazÝtÝn dikiliĢ tarihinin, M.S. 6. asÝr sonlarÝnda olduğunu 

tahmin edebiliriz. �zellikle bu yazÝ Ģeklinin, Moğolistan‟da 581 yÝlÝnda dikilen Bugut YazÝtÝ‟ndaki 

Soğdca yazÝ Ģekli ile �ok benzerliği de bu tarihin doğru olmasÝnÝ kanÝtlar.17 �in kaynaklarÝna g�re, 6. 
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asÝr sonlarÝndaki G�kt�rk Ġmparatorluğu ise, Sui HanedanÝ‟nÝn “uzaktaki �lke ile anlaĢÝp yakÝndaki 

�lkeye saldÝrma” politikasÝyla 583 yÝlÝndan Moğlistan‟da merkezi bulunan Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ ve 

Ek (Ak)-Dağ, yani T‟ien ġan DağlarÝnÝn b�y�k YÝldÝz bozkÝrÝnda merkezi bulunan BatÝ G�kt�rk 

KağanlÝğÝ tamamen b�l�n�p, birbirine karÝĢmÝĢtÝr.18 Bu mezarÝn 6. asÝrki BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn 

siyasi merkezinde bulunmasÝndan, mezarÝn BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟yla sÝkÝ iliĢkide bulunan bir ĢahÝsa 

ait olduğunu kolayca anlayabiliriz. 

ġimdi 6. ve 7. satÝrdaki Mukan Kağan‟Ýn torunu „Pay niri kağan‟ ifadesine bakalÝm. SS‟ye g�re 

Mukan‟Ýn oğlu Dai-la-bian, yani Apa (*A-pua) Kağan idi. Ama Mukan Kağan vefat ettikten sonra tahta 

ge�en, Mukan‟Ýn k���k kardeĢi *Ta-puat (sog. Tatpar)19 idi. Tatpar tahta �ÝktÝktan sonra 

Moğolistan‟Ýn orta b�lgesinde oturup, doğu b�lgesine de eski kağan *Kua-la‟nÝn oğlu *sniap-do (k���k 

kağan adÝ; e�. *nzie-biak; sog. Nivar kağan)‟yÝ20 tayin etti. BatÝ b�lgesine kendi k���k kardeĢi oğlu 

*nziwok-dan kağanÝ tayin etti. Tabii ki, �lkenin en batÝsÝ, T‟ien ġan DağlarÝnÝn bozkÝrlarÝnda babasÝ 

Bumin Kağan‟Ýn k���k kardeĢi Ġstemi Yabgu Kağan (Bizans kaynağÝndaki Dizaboulos)‟Ýn y�netimi 

altÝndaydÝ. 

Tatpar da 581 yÝlÝnda hastalanarak �ld�. SS‟ye g�re Tatpar �l�m yatağÝndayken, ağabeyi 

Mukan‟Ýn oğlu *Dai-la-bian‟in yerine, kendisine kağanlÝğÝnÝ bÝraktÝğÝnÝ, bu kez de *Dai-la-bian‟in tahta 

�ÝkarmasÝnÝ kendi oğlu *Am-la (sog. Umna Kağan21)‟ya tavsiye etmiĢti. T�rk soylular onun s�z�n� 

tutmak istemiĢse de halk, annesinin soylu boydan gelmediğini d�Ģ�nenler *Dai-la-bian‟Ý tutmak 

istemedi. B�ylece *Dai-la-bian‟Ý tutanlar ve Yan-luo kağan‟Ý tutanlarÝn arasÝnda bir rekabet baĢladÝ. 

Nihayet *Am-la Kağan‟Ý tutan Nivar Kağan‟Ýn araya girmesiyle *Am-la Kağan tahta �Ýkmaya kabul 

edildi. Ama *Dai-la-bian da bu kararÝ beğenmeyip, her zaman *Am-la Kağan‟a hakaret etti. *Am-la, 

buna dayanmayÝp, tahtÝnÝ Nivar Kağan‟a bÝrakÝp kendisi ikinci Kağan, yani k���k kağan olup 

Moğolistan‟Ýn Tuğla nehrinin kuzeyinde oturmuĢtu. *Dai-la-bian da, ĠĢbara Kağan olarak tahta �Ýkan 

Nivar Kağan‟a itaat edip nihayet kendisine Apa Kağan unvanÝ verildi ve Moğolistan‟Ýn kuzeyi ve Altay 

DağlarÝ arasÝndaki bozkÝrÝnda oturdu. Fakat Apa Kağan‟Ýn Sui HanedanÝ‟na bağlanÝp kendi 

hakimiyetini bozmasÝndan yargÝlanan ĠĢbara Kağan, Apa‟nun olmadÝğÝ bir zaman, evine saldÝrÝp, 

annesini �ld�rd�. Bu olay, Apa kağan‟Ýn Moğolistan‟Ý terk edip Ġstemi Kağan‟Ýn �lmesinden itibaren 

G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun batÝ kÝsmÝnÝ y�neten Ġstem‟in oğlu Tar-dou (*Dat-dau) Kağan‟Ýn y�netimi 

altÝna girmesine yol a�tÝ (583 yÝlÝ). Bundan sonra G�kt�rk Ġmparatorluğu tamamen ikiye b�l�nm�Ģt�. 

Ondan sonra SS‟deki < (Apa kağan‟Ýn) idare ettiği b�lgenin doğusu da �t�k�n dağlarÝna kadar, 

batÝsÝ ise Altun dağlarÝnÝ aĢÝp Ku�a Devleti (*kjwi-tsi), *tiet lak (G�kt�rk‟ten baĢka T�rk G��ebesi), 

Kamul (*i-nguo) ve batÝdaki vaha devletlerin hepsi buna boynu eğdi> kaydÝna g�re,22 Apa Kağan‟Ýn 

nedense *Dat-tau‟yla karĢÝlaĢÝp onun yerine BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn hakimiyetini ele ge�irmiĢti. 

Bundan sonra Tardou‟nun da, BatÝ KağanlÝğÝ ve Doğu KağanlÝğÝ arasÝndaki b�lgelerde konup 

g��t�ğ�n� �ğreniyoruz. Ama ĠĢbara Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra 587 yÝlÝnÝn Nisan ayÝnda Baga Kağan 

(Yabgu Kağan) olarak tahta �Ýkan Doğu G�kt�rk Kağan‟Ý �u-la-hou (ĠĢvara Kağan‟Ýn k���k 

karedeĢi)‟nun batÝya sefer ederken, BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟na saldÝrÝp Apa Kağan‟Ý Moğolistan‟a 

tutsak g�t�rd�. Sonraki BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟na ait kaynak Apa‟nÝn izlerini bulamÝyoruz, herhalde 
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hayatÝ Moğolistan‟da bitmiĢ olmaktÝr. Sonraki durum �zerine SS‟de < (kalmÝĢ) devlet adamlarÝ, *Ġang-

suo Tegin‟in oğlunu tahta �ÝkardÝ. Bu, *Niei-lji Kağan idi. Onun vefat etmesinden sonra, oğlu *Dat-

muan tahta �ÝkÝp, *Niei-kiwat-�u-la unvanÝ aldÝ> kaydÝ vardÝr.23 Buradan, Apa Kağan‟Ýn 

kaybolmasÝndan sonra *Ġang-suo Tegin‟in oğlu *Niei-lji kağan tahta ge�ti. ġimdi *�u-la Kağan‟Ýn 

Ģeceresinden bahseden kaynak ise sadece TT‟nin *�u-la Kağan‟Ýn Ģeceresi hakkÝndaki <*Dai-la-

bian‟Ýn boyuna mahsus olur. Kuzey (Doğu) G�kt�rklerin �u-la KağanÝ ile aynÝ unvan taĢÝdÝğÝ halde, 

aynÝ kiĢi değildir > izahÝ vardÝr.24 Burada Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn aynÝ adÝ taĢÝyan kağanÝ ile 

karÝĢtÝrmamak gerektiği s�ylenmektedir. Ama *�u-la Kağan‟Ýn <*Dai-la-bian‟Ýn boyuna mahsus olur> 

haberinden Apa Kağan ve *�u-la arasÝndaki iliĢki pek a�Ýk olmamakla birlikte, hatta TT‟nin yazÝcÝsÝnÝn 

izahÝnÝn g�venilmez haber sayÝp �uri‟nin Apa Kağan ile hi� iliĢkisinin olmadÝğÝnÝ ileri s�renler de 

vardÝ.25 Yani hala ��z�lmemiĢ bir konu sayÝlabilir. ġimdi bu meseleyle ilgili olarak Soğdca YazÝt‟Ýn 6. 

satÝrÝndaki “mux‟n x‟g‟n npĢn bgy‟///p‟y nry x‟g‟n” (Mukan Kağan‟Ýn torunu olan t�ngri///pay Niri Kağan) 

ifadesine dikkat edelim. Prof. Yoshida‟nÝn da bana iĢaret ettiği gibi 

 SS‟deki *Ġang-suo Tegin‟in oğlu *Niei-lji Kağan ile Soğdca YazÝtÝ‟ndaki Mukan Kağan‟Ýn torunu 

Niri Kağan‟Ýn aynÝ kiĢi olduğu kesindir. Bundan *Ġang-suo Tegin‟in, hem Mukan‟nÝn oğlu, hem de *Dai-

la-bian‟Ýn kardeĢi olduğu belli olur. Bu, TT‟deki <kağanÝn oğlu ve k���k kardeĢi Tegin unvanÝnÝ taĢÝdÝ 

kaydÝndan26 da desteklenebilir. YukarÝda s�z�n� ettiğim gibi Mukan �ld�kten sonra, yeni kağan 

adayÝ olarak yalnÝz *Dai-la-bian‟Ýn adÝ ge�tiği i�in, onun *Ġang-suo Tegin‟den daha fazla kağan olma 

hakkÝ taĢÝdÝğÝnÝ, d�Ģ�nd�ğ�n� s�yleyebiliriz. AyrÝca Apa Kağan 587 yÝlÝnda Moğolistan‟a tutsak 

olduktan sonra kendisinin oğlu veya kardeĢinin adÝ hi� ge�mediğinden o zamanki savaĢÝnda oğlu 

veya kardeĢi de �ld�r�lm�Ģ olabilir ya da Apa ile birlikte Moğolistan‟a tutsak g�t�r�lmuĢ olabilir. Eğer 

eski kağan‟Ýn kardeĢi *Ġang-suo Tegin hen�z hayatta olsaydÝ, oğlu değil de kendisi kağan olarak 

se�ilecekti. Ama �yle olmadÝğÝna g�re artÝk *Ġang-suo Tegin‟in de vefat ettiği ihtimali �ok b�y�kt�r. 

AyrÝca bu Soğdca yazÝtÝnda 21. satÝrdaki “�uri kağanlar �lkeyi tut!” ifadesindeki “�u-la kağan” ise 

SS‟deki *Niei-lji Kağan‟Ýn vefat etmesi �zerine tahta �Ýkan oğlu *Dat-muan, *Niei-kiwat-�uri Kağan27 

ile karĢÝlaĢtÝrabiliriz. 

Niri Kağan‟Ýn �l�m ZamanÝ 

Niri Kağan‟Ýn 587 yÝlÝnda tahta �ÝktÝğÝnÝ biliyorsak da, �l�m tarihi hakkÝnda bilgimiz yoktur. 

Bununla ilgili HTS‟deki <*Da-tou‟nun (* Tuo-giak-guan‟a) ka�tÝ ve *Niei-lji de yine yenilgiye uğradÝ, 

�l�nce oğlu *Dat-muan tahta ge�ti > kaydÝna28 dayanarak bunun Tardou Kağan‟Ýn Sui hanedanÝnÝn 

g�ney-batÝ tarafÝnda konar g��er *Tuo-giak-guan‟Ýn �lkesine ka�tÝğÝ 603 yÝlÝnda Niri‟nin �l�m yÝlÝ 

sayanlar da vardÝr.29 Ama Japon tarih�i NAITO‟nun a�ÝkladÝğÝ gibi Tardou‟nun *Tuo-giak-guan‟Ýn 

�lkesine ka�tÝğÝ 603 yÝlÝndan daha �nce Niri‟nin �ld�ğ�nden dolayÝ, bu kaydÝ ise HTS‟nin yazÝcÝsÝnÝn 

Niri‟nin ger�ek �l�m tarihi bilmediği i�in karÝĢtÝrÝp buraya koyduğundan hi� g�venilmezdir.30 ġimdi bu 

sorunu halletmek i�in Niri Kağan‟Ýn �l�m�yle ilgili SS‟deki <*�u-la Kağan‟Ýn annesi *ġiang-shi, aslÝnda 

�inli olup, *Dat-muan‟Ý doğurdu. *Niei-lji Kağan‟Ýn �lmesi �zerine ġiang-shi, *Niei-lji‟nin k���k kardeĢi 

*Pua-dziet Tegin‟le evlendi. Kai Huang‟Ýn son yÝlÝnda (M.S. 600) *Pua-dziet Tegin, ġiang-shi ile 

beraber Sui hanedanÝnÝn baĢkentine gittiği halde, Tardou Kağan‟Ýn ayaklanmasÝna kavuĢup, sonunda 
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baĢkentte durmak zorunda kaldÝ. Her g�n onlarÝ Hong-lu-si (Misafirhane)‟de oturttu> kaydÝ31 da �ok 

�nem taĢÝmaktadÝr. 

Buna g�re Niri Kağan‟Ýn �l�m tarihi, en ge� Tardou Kağan‟Ýn �in‟e h�cum ettiği 600 yÝlÝnÝn 

Nisan ayÝndan daha geri gitmelidir. Niri Kağan‟Ýn eski katunu ġiang-shi ve *Pua-dziet Tegin‟in, Sui 

HanedanÝ‟nÝn baĢketi Da-Ģing-cheng‟e (sonraki Tang HanedanÝnÝn baĢkenti �ang-an) uğradÝğÝ tarih 

belli olmasa bile, varÝr varmaz memleketine geri d�nmemesi doğaldÝr. ��nk� genellikle bu d�nemde 

�in‟i ziyaret eden el�ilerin, sarayda huzurda bulunup resmi t�renlere katÝlmasÝ i�in zaman gerekirdi. 

Bu y�zden ġiang-shilerin daha �nce baĢkentine varmÝĢ olmalÝ. Bence ġiang-shi‟lerin �in‟i ziyaret 

etme ama�lardan birinin, �in‟deki 600 yÝlbaĢÝnÝ kutlama t�renine katÝlÝp, bu fÝrsattan faydalanarak 

hen�z sağlam olmayan BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ ve Sui hanedanÝ arasÝndaki siyasi iliĢkileri daha 

g��lendirmesi olmalÝdÝr. Bu d�Ģ�ncem kabul edilirse, ġiang-shilerin Sui HanedanÝnÝn baĢkentine 

varma tarihi de en ge� 600 yÝlbaĢÝ olmalÝ. ġimdi ġiang-shi‟lerin, YÝldÝz bozkÝrÝndaki baĢkentinden Sui 

hanedanÝna gitmek i�in gereken zaman sayalÝm. TT‟deki <BatÝ G�kt�rk Kağan, *Dai-la-bian,…, bunun 

�lkesi ise Wu-sunlarÝn (Eski Han HanedanÝnda buralarda konar g��er T�rk g��ebesi) eski �lkesinde 

oturmaktadÝr. Doğusu Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn sÝnÝrÝna, batÝsÝ da Aral G�l�‟ne, g�neyi de 

KaĢgar‟a, kuzeyi de Baykal G�l�‟ne ulaĢÝp, Sui HanedanÝ‟nÝn baĢkentinden batÝ-kuzeyi tarafÝna 7 bin li 

mesafeyle ulaĢÝr. Yan Agni Devleti‟nden batÝ-kuzey tarafÝna 7 g�nl�k giderlerse, g�ney baĢkentine 

ulaĢÝr. G�ney baĢkentinden yine kuzey tarafÝna doğru 8 g�nl�k giderlerse, onun kuzey baĢkentine 

ulaĢÝr. G�kt�rkten baĢka T�rk G��ebeleri, Ku�a Devleti ve batÝdaki Vaha devletlerinin hepsi ona 

boyun eğdi> kaydÝna g�re,32 Apa Kağan‟Ýn, Sui‟nin baĢkentinden kuzey-batÝ tarafÝna 7 bin li mesafeli 

olan bozkÝrÝnda, yani eskiden Wu-sun g��ebelerinin konduğu yerde bulunduğunu kaydetmektedir. �te 

yandan o zamanki Tang HanedanÝ‟nÝn resmi bir yasaya g�re, resmi atlÝ yolcularÝn bir g�nl�k 

mesafesinin 70 li‟yi ge�mesini yasaklamaktadÝr ki,33 Apa Kağan‟Ýn baĢkentinden Sui hanedanÝnÝn 

baĢketine kadar 7 bin li i�in 70 g�n gerekliydi. B�yle d�Ģ�n�rsek, ġiang-shilerin, kendi 

baĢkentlerinden hareket etme zamanÝ da en ge� 599 yÝlÝnÝn Ekim ayÝndan �nce olmalÝdÝr. AyrÝca 

onlarÝn �lkesinden hareket etmeden �nce Niri Kağan‟Ýn cenaze ve oğlu �u-ri‟nin tahta �Ýkma t�reni ve 

Niri Kağan‟nÝn eski katunu ġiang-shi ve *Pua-dziet Tegin‟in evlenme t�renini de bitirmesi gerekliydi. 

ġimdi G�kt�rklerin cenaze t�renini kaydeden CS‟ye g�re <T�rklerden bir kiĢi �l�rse, cenazesi kendi 

�adÝrÝna bÝrakÝlÝr, oğullarÝ ve akrabalarÝ toplanÝp, herkes koyun ve at kurban kesip, �adÝrÝn �n�nde 

sÝralanÝp ona taparlardÝ. �adÝrÝ atla yedi kez d�nmek, bir kez �adÝrÝ ziyaret etmek, bÝ�akla y�z�n� 

kesmek, ağlayÝp kan ve g�zyaĢÝ d�kmek, bu davranÝĢÝ yedi kez yaptÝktan sonra bitirmek gerekirdi. 

�zel bir g�nde �lenin bindiği at ve kullandÝğÝ g�nl�k eĢyalar ateĢte yakÝlÝrdÝ.  

Kalan k�lden elveriĢli bir g�n g�m�l�rd�. Ġlkbaharda veya yazÝn �l�rse, ot ve ağacÝn yaprak 

d�Ģt�ğ� zaman (yani sonbaharÝnda veya yazÝn), sonbaharda veya kÝĢÝn �l�rse, �i�eğin a�tÝğÝ ve 

yaprağÝn �ÝktÝğÝ zaman (yani ilkabaharda veya kÝĢÝn) geldikten sonra �ukur kazÝlÝp g�m�l�rd�. 

G�mme g�n�, akrabalar yas tutarken, at koĢturup y�zlerini bÝ�akla keserlerdi. G�md�kten sonra 

mezarÝnda taĢ dikip iĢareti dikerlerdi. Bu taĢÝn sayÝsÝ �lenin hayattayken �ld�rd�ğ� insan sayÝsÝna 

bağlÝdÝr. Yine kurban i�in koyun ve atÝn baĢÝnÝn hepsi iĢaret ağacÝnÝn �st�nden sallanÝrdÝ>.34 Bundan 
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sonra aynÝ g�n herkes g�zel giyinip mezarÝn baĢÝnda toplanÝrdÝ. SS‟de hemen hemen aynÝ 

kaydedilirken, mezarÝnda <ağa� ile mezarÝn sÝnÝrÝnÝ iĢaret edip, bunun i�inde bina yapÝp, binanÝn 

i�duvarÝnda �len kiĢinin resmi veya eskiden katÝlan savaĢ manzarasÝnÝ �izerdi> yazÝsÝ35 ile biraz farklÝ 

olmasÝna dikkat edilir. 

ġimdi yukarÝdaki cenaze t�reninde �nem vermek istediğim ise CS‟ye g�re cenaze t�reninin iki 

b�l�me ayrÝlabilmesidir. Yani birinci b�l�m �l�m zamanÝndan cenazeyi atÝ ve eĢyalarÝyla birlikte ateĢle 

yakma zamanÝna kadar, ikincisi de k�llerin mezara g�m�l�p, mezarÝnda taĢ ve ağa� dikip, kurba 

kesme zamanÝna kadar olup, bir kiĢi ilkbahar ve yazÝn �l�rse, ikinci cenaze t�reni sonbaharda, bir kiĢi 

sonbahar veya kÝĢÝn �l�rse, ikinci cenaze t�reninin de gelecek ilkbaharda yapÝlmasÝdÝr. Bu 

alÝĢkanlÝğÝna g�re, ġiang-shilerin YÝldÝz bozkÝrlarÝndan hareket etme tarihi en ge� 599 yÝlÝnÝn Ekim 

ayÝnda olmalÝdÝr. CS‟deki G�kt�rklerin cenaze t�reniyle ilgili adete g�re Niri‟nin �l�m tarihi ise aynÝ 

yÝlÝn ilkbaharÝ veya yazÝ mevsimi olabilir. ġimdi bu mezarÝn bulunduğu bozkÝr olduk�a y�ksek otlakta 

bulunmaktadÝr (yaklaĢÝk 1900 m). Yerli coğrafyacÝ ve arkeologlar,36 Sincan‟daki Yl ve Tekes 

ÝrmağÝnÝn birleĢtiği b�lgelerinde bulunan yaklaĢÝk 1800~2300 m y�ksekliğindeki bozkÝrda daha 

aĢağÝda bulunan dere, g�l veya Ýrmaktan �Ýkan buhar durumundaki ÝlÝk havanÝn kuĢağÝ ile 

kaplanmasÝndan dolayÝ, kÝĢÝn bile otlarÝn hi� buzlanmayÝp hayvancÝlÝk i�in elveriĢli bir ortam 

sunduğunu belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte 1992 yÝlÝnda buradaki g��ebelerin yaĢantÝsÝnÝ inceleyen 

Japon antropolog Prof. Matsbara da burasÝnÝn yayla sayÝlmadÝğÝnÝ da bana bildirmiĢti. Buna g�re 

Niri‟nin birinci cenaze t�renin 599 yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda yapÝlmÝĢ olduğu daha mantÝklÝdÝr. �stelik bu 

Soğdca yazÝtta 5. satÝrda 598 yÝlÝndan sonra da daha Niri Kağan‟Ýn d�nemindeki olay �zerinde 

durulduğuna g�re 598 yÝlÝnda hen�z �lmemiĢ olduğunu tahmin edebiliriz. Bu da yukarÝdaki d�Ģ�ncemi 

destekler. Herhalde bundan sonra, yani 599 yÝlÝnÝn sonbaharÝnda oğlu �u-ri Kağan‟Ýn tahta �Ýkma 

t�reni ve eski kağanÝn eĢi (katun) olan ġiang-shi‟nin evlenme t�reni de yapÝlmÝĢ olabilir. B�ylece Niri 

Kağan‟Ýn taht s�resinin, 587 ve 599 yÝllar arasÝnda olduğunu ileri s�rebiliriz. 

Niri Kağan D�nemindeki Siyas� Sistem 

Niri Kağan‟Ýn d�nemindeki y�netim sistemi nasÝldÝ? Bununla ilgili kaynaklar �ok azdÝr. Ama bu 

Soğdca yazÝtÝnÝn birka� ifadesiyle bir noktayÝ a�Ýklamak da m�mk�nd�r. ġimdi �nceki Apa Kağan‟Ýn 

siyasi sistemi ile ilgili TT‟a g�re,37 “Wu-sun‟un oturduğu yer” de merkezini koyduğunu, bundan baĢka 

kuzey ve g�neyinde birer saray bulunduğu kaydedilir. Bununla ilgili olarak Turfan‟daki M.S. 6-7. asÝra 

ait Astana Vesikalardan “Apa Kağan”38 adÝ ge�en vesikasÝnÝn [60TAM307: 5/1 (a), 60TAM307: 4/4 

(a), 60TAM307: 4/3 (a); Vesika III, s. 256-259]  g�re onun y�netim altÝnda “g�ney evindeki kağan”, 

yani g�ney b�lgesinde bulunan bir k���k kağan olduğunu da anlayabiliriz. G�ney Kağan, 

bulunduğuna g�re, kuzey b�lgesinde de bir kağanÝn bulunduğunu da tahmin edebiliriz. B�ylece 

TT‟deki kaydÝyla birlikte Apa Kağan‟Ýn y�netimi altÝnda iki k���k kağan olduğunu kanÝtlayabiliriz. 

AyrÝca *�u-la kağan‟Ýn siyasi sistemi hakkÝnda SS‟de <*�u-la kağan ise her zaman oturma 

yerini değiĢtirmekte olduğu halde, �oğunlukla Wu-sunun eski memleketinde oturmaktadÝr. Ġki k���k 

kağan, buna bağlÝ olan boylarÝ y�netiyordu. Biri, ġaĢ Devleti (Ģimdiki TaĢkent)‟nin kuzeyinde bulunup, 
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oradaki devletleri y�netimi altÝna. �b�r� ise Ku�a Devleti‟nin kuzeyinde bulunup, “*iang-sa” adlÝ b�lge, 

yani b�y�k YÝldÝz bozkÝrÝyla karĢÝlaĢtÝrÝlan b�lgede g��er konardÝ> kaydÝ vardÝr.39 Bu kayda g�re �u-

la Kağan zamanÝnda bir k���k kağanÝn T‟ien ġan DağlarÝnÝn kuzeyinde bulunduğunu, �b�r k���k 

kağanÝn ise Ģimdiki �zbekistan‟Ýn baĢkent TaĢkent‟in kuzeyindeki Vaha Devleti (Ģimdiki Melke)‟de 

bulunduğu bilinmektedir. Yine Turfan‟daki Astana vesikalarÝnda “�u-la Kağan”40 adÝ ge�en vesikaya 

(60TAM329: 23/1, 23/2, Vesika III, s. 256-259) g�re, kuzey evindeki kağan” kaydÝ bulunmaktadÝr. 

Bundan “g�ney evinde kağan olduğu da tahmin edilip, SS‟deki haber desteklenmektedir. Yani, �u-la 

Kağan, b�y�k kağan olup, �evresinde iki k���k kağan bulunan siyasi sistemi oturtmuĢtu. 

Ama Niri Kağan‟Ýnki siyasi sisremi �zerine dokunan herhangi kayanak yoktur. Sadece aynÝ 

zamanki Doğu G�kt�rk Kağan Sen-kan Kağan ile sÝkÝ siyasi iliĢkileri olduğunu, �evredeki G��ebe 

T�rk boylarÝnÝn saldÝrÝsÝyla yenilgiye uğradÝğÝnÝ bilmekteyiz. Ama bu Soğdca yazÝta g�re 6 ve 7. 

satÝrda Niri Kağan‟Ýn “b�y�k kağan” olduğunu belirtilmekte olup, bununla ilgili olarak 21. SatÝrdaki “�u-

la Kağan baĢta olmak �zere kağanlar �lkeyi tut” ifadesinden Niri‟nin y�netim altÝnda oğlu �u-la Kağan 

baĢta olmak �zere baĢka kağan da bulunduğunu anlayabiliriz. Yine aynÝ d�neme ait Turfan‟Ýn Astana 

vesikasÝndan, “Niri kağan”41 adÝ ge�en bir vesikada (69TAM122: 3/2, Vesika III (s. 328); Resimli 

vesika s. 455), Niri‟nin k���k kardeĢi *Pua-dziet Tegin‟le karĢÝlaĢtÝrÝlan *Pjie-tsiet Yabgu42 adÝ da 

ge�mektedir. Herhalde Niri Kağan‟Ýn d�neminde oğlu �uri‟den baĢka bir k���k kağanla birilikte 

Niri‟nin k���k kardeĢi *Pua-dziet Tegin‟in de Yabgu unvanÝnÝ alÝp y�netime katÝldÝğÝnÝ tahmin edbiliriz. 

B�ylece Niri Kağan‟Ýn y�netim altÝnda da Apa Kağan ve �u-la Kağan‟Ýndaki gibi ortada bir b�y�k 

kağan, yan b�lgesinde birer k���k kağan bulunan siyasi sistemi tuttuğu g�r�l�r. 

Son olarak �u-la Kağan‟Ýn sonraki hayatÝna bir g�z atalÝm. BabasÝ Niri‟nin �ld�ğ� 599 yÝlÝnda 

b�y�k kağan olduğu halde, �ok iyi y�netmediğinden �evredeki G��ebe T�rk boylarÝnÝn ayaklanmasÝ, 

sonunda kendisiyle KağanlÝğÝ kurmasÝna yol a�tÝ. 605 yÝlÝnda Sui HanedanÝna el�i g�nderip Sui‟ye 

bağlanmÝĢ oldu. 610 yÝlÝnda o zamana kadar �u-la Kağan‟Ýn y�netim altÝnda bulunan *Dzia-gjwi 

(Tardou‟nun torunu)‟nin saldÝrÝsÝyla doğu b�lgesine ka�an �uri, 611 yÝlÝnda Sui HanedanÝnda kalmÝĢ 

olan kendi annesi ġiang-shi‟nin birka� ricasÝ �zerine k���k kardeĢi K�l TarduĢ ġad ve akraba olan 

Dai-nai Tegin ile birlikte Sui‟nin Yang Ġmparatoru‟nun y�netim altÝna girip ona hizmet etti. 612 yÝlÝnda 

Kore yarÝmadasÝnÝn kuzeyindeki Gao-gou-i‟ya seferine katÝlÝp, Sui HanedanÝndan “gat-sat-na kağan” 

Ģerefli bir unvanÝ aldÝ. Sui HanedanÝ yÝkÝldÝktan sonra da, �uri de Tang HanedanÝn kurucusu Li-

yuan‟Ýn y�netiminde bir bey olduğu halde, o zamanki Doğu G�kt�rk Kağan, *Si-pjwi (tz. 609-619) ile 

karĢÝlaĢmÝĢ olup Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn el�isi tarafÝndan �ld�r�ld� (619 yÝlÝ). Li-yan‟Ýn oğlu Tai-

zong‟un tahta �ÝktÝğÝnda, �in‟de yapÝlan �uri‟nin mezarÝnÝ baĢka bir yere taĢÝdÝ. �te yandan, BatÝ 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda 611 yÝlÝna kadar h�k�mdar olan �u-la Kağan‟Ýn �in‟e girip artÝk geri 

d�nmemesi �zerine *Dzia-gjwi ise yeni bir b�y�k kağan oldu.43 Bundan sonra da BatÝ G�kt�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝn h�k�mdarÝnÝn tekrar Îstami Kağan‟Ýn oğullarÝnÝn eline ge�miĢ oldu. AĢağÝda bir sonu� 

olarak Mukan Kağan ile ilgili olan BatÝ G�kt�rk kağanlarÝnÝn Ģeceresini tablo ile g�sterelim. (Bk. Resim 

4) 

Bu TaĢ Heykelin Tarihlendirilmesi ve MezarÝn Sahibi 
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Bu Soğdca yazÝt ne zaman yazÝldÝ? YukarÝda a�ÝkladÝğÝm gibi bu yazÝnÝn Niri Kağan‟Ýn Ģeceresi 

ve faaliyeti �zerine �nem verdiğini anlayabiliriz. En son 21. satÝrÝn da, T�rk soylu ve halkÝn oğlu �uri 

kağanlara bu �lkeyi iyi idare etmesini emretmesi �zerine durduğu anlaĢÝlabilir. Bu y�zden bu yazÝtÝn 

yazÝlma tarihi, Niri Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra olup, oğlu �uri‟nin tahta �Ýkma zamanÝna 

rastlamasÝnda anlayabiliriz. Yani Niri‟nin 2. cenaze t�reninin yapÝlÝĢ zamanÝ, 599 yÝlÝnÝn ilkbahar veya 

sonbahar zamanlarÝ olarak olmasÝnÝ ileri s�rebiliriz. Bu yazÝtÝ yazmayÝ emreden de eski kağanÝn 

cenaze t�renini tutabilen makamda bulunan ve sonra b�y�k kağan olacak oğlu �u-la Kağan‟dan 

baĢkasÝ değildir. AyrÝca bu yazÝtÝ yazan ise Niri ve �uri‟nin sarayÝnda bulunan Soğdlu memur veya 

SoğdcayÝ iyi bilen T�rk memur (bitig�i) olmalÝdÝr. Bununla ilgili olarak Turfan‟daki Astana mezarlÝğÝnda 

bulunan eski �ince vesikaya [60TAM307: 5/4, Vesika III: 253; Resim I: 414]  g�re, Apa kağan‟Ýn 

adÝyla birlikte adÝ ge�en “*Dzan-dau tarqan”Ýn el�isi olarak “*Diam-buan-die (Yen vandak)” ve “*Pjie-

sa (PiĢa)” adlÝ Soğdlu bulunduğu, ve �b�r bir vesika [60TAM307: 4/2 (a)]  “A-Di Zi dzi-kien‟nin el�isi 

olarak “buan-die (Vandak)” adlÝ Soğdlu da bulunduğunu bilinmektedir. Yine bir vesikada [60TAM307: 

5/1 (a)] ‟da Apa Kağan‟Ýn yanÝnda “demir el iĢcisi *Kiwo-tsiak (‟kwcyk-Ku�alÝ)” adlÝ Soğudlu, bir 

vesika [60TAM: 5/a (b)] ‟da “altÝn el iĢcisi *mag-buan-die (m‟x-bntk-Ay tanrÝ‟nÝn kulu)” adlÝ bir el 

iĢ�isi olan Soğdlular da bulunduğu g�r�l�r ki, o zamanki BatÝ G�kt�rk kağanÝ‟nÝn yanÝnda SoğdlularÝn 

resmi t�ccar veya devlet adamÝ olarak hizmet ettiğini anlayabiliriz. Bu durumun daha �nce Prof. 

MORI‟nin iĢaret ettiği gibi, Moğolistan‟daki I. G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda �ok �eĢitli g�revlerde SoğudlularÝn 

b�y�k rol� olduğu Ģeklinde a�Ýklayabiliriz.44 AnlaĢÝlan Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ SoğdularÝn k�lt�r 

faaliyetine de uymaktadÝr. 

ġimdi yazÝt ve heykel arasÝndaki iliĢkiye bakalÝm ki, dikkat etmemiz gereken ise yazÝsÝnÝn 

sadece taĢ heykelini belinden aĢağÝda olup, belden yukarÝ yerde hi� bulunmamasÝdÝr. Yine ayak veya 

ayakkabÝ gibi eĢyalarÝn hi� bulunmamasÝna dikkat edilir. Eğer yazÝt ve heykel arasÝnda iliĢki olmazsa, 

Moğolistan‟Ýn Dorno-Gobi AymağÝ‟nda keĢfedilen Runik yazÝtÝ �oyir yazÝtÝnki gibi, taĢ heykelindeki 

v�cudunda yapÝlan eĢyanÝn resminin silindikten sonra �st�ne yazÝtÝ �izilmiĢ olabilir.45 Ama bu 

heykelde ise �yle izler g�r�nmez ki, hem yazÝtÝnÝ yazanÝn, heykelinin belden yukarÝdaki resmi 

bozmamak istediğini, hem de taĢ heykelcisinin de, resim yapmadan �nce, yazÝtÝ i�in belden aĢağÝ 

yerde boĢ yer bÝraktÝğÝndan kaynaklanabilir. Yani bu heykelci ve yazÝcÝsÝnÝn, aynÝ bir ĢahsÝ heykel ve 

yazÝsÝyla g�stermek istemesi anlamÝna gelmektedir. YazÝtÝn Niri �zerinde durduğunu d�Ģ�n�rsek, taĢ 

heykelin de Niri Kağan‟dan baĢkasÝ olmadÝğÝnÝ anlayabiriz. Bu tespit baĢka bir a�Ýdan desteklenebilir 

mi? Bunun �zerinde aĢağÝda duracağÝm. 

Bu taĢ heykelin bulunan mezarÝn sahibinin bir T�rk kağanÝna mahsus olmasÝnÝ, Ģeklinden, altÝn 

veya g�m�Ģten yapÝlan tacÝ giyindiğinden, bu b�lgede 2 metreyi aĢan taĢ heykelini sayÝsÝnÝn �ok az 

olduğundan ve bu mezarÝn, Moğolistan‟daki G�kt�rk d�nemindeki kağan ve ailesinin mezarÝnÝn 

b�y�kl�ğ�ne46 benzediğinden kolayca anlayabiliriz. YazÝtÝnÝn okunuĢuna g�re, bu taĢ heykele, 

Mukan, Apa, Niri ve �uri kağanlardan birisini tespit edebiliriz. Mukan Kağan ise en ge� 560 yÝllarÝnda 

baĢkentini Altay DağlarÝndan Moğolistan‟Ýn Hangai dağlarÝnÝn bozkÝrÝna taĢÝdÝ. Bundan dolayÝ mezarÝ 

da Moğolistan‟Ýn bir yerinde yapÝlmÝĢ olmalÝdÝr. AyrÝca bu yazÝtta Mukan Kağan‟Ýn adÝ, sadece Niri 
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Kağan‟Ýn Ģeceresini bildirmek i�in ge�mektedir. Bu y�zden bu heykelin Mukan Kağan olmadÝğÝ 

bellidir. 

Apa Kağan ise, 587 yÝlÝnda Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn saldÝrÝsÝyla Moğolistan‟a tutsak olup 

geri d�nemedi. �stelik bu Soğdca yazÝtda onun adÝ hi� ge�mediğinden, bu heykel Dai-la-bian‟a ait 

sayÝlamaz. 

Bu heykelin �u-la Kağan olmasÝ ihtimali var mÝdÝr? Eğer �yleyse, bu heykelin bulunduğu mezar 

da, �u-la KağanÝn �lmesinden sonra yapÝlmÝĢ olmalÝdÝr. Ama bu yazÝtÝn 21. satÝrÝnda, bu yazÝtÝn, en 

ge� �u-la Kağan‟Ýn tahta �Ýkma zamanÝndan ileri g�t�r�lemeyeceği anlaĢÝlmaktadÝr. Yani bu yazÝtÝn 

yapÝlma zamanÝ ile �uri‟nin �l�m zamanÝ arasÝnda �ok fark vardÝr. �stelik �uri 611 yÝlÝndan sonra 

�in‟e gidip, ondan sonra Tang d�neminde 619 yÝlÝnda �ld�r�l�p, mezarÝ T‟ang Devleti i�inde 

yapÝlmÝĢtÝr. �te yandan sonraki BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ da �uri‟yi �lkeden uzaklaĢtÝran *Dzia-gjwi 

kağanÝnÝn y�netimine girdi. Daha �nce karĢÝlaĢtÝğÝ �uri i�in onun mezarÝ ve yazÝtlÝ heykelini 

yaptÝrmasÝ imkansÝzdÝr. Bu y�zden bu taĢ heykelin sahibinin �u-la Kağan olmadÝğÝ a�ÝktÝr. Bunun 

sonucunda bu heykelin Mukan, Apa, �uri‟ye ait olma ihtimali hi� kalmadÝ. Yani bu heykelin Niri 

Kağan‟a ait olma ihtimali ise �ok b�y�kt�r. �in kaynaklarÝna g�re, tahta �ÝktÝğÝndan beri kuzey ve 

batÝsÝnda g��ebe T�rk boylarÝyla sÝkca savaĢmÝĢtÝ. Belki de �ld�kten sonra �lkesinde g�m�ld�ğ�n� 

tahmin edebiliriz. B�ylece tarihi �evresi bakÝmÝnda da bu taĢ heykelin Niri Kağan olduğunu 

destekleyebiliriz. 

Sonu�: TaĢ Heykelinin AnlamÝ ve Fonksiyonuna Bir BakÝĢ 

Genellikle G�kt�rk d�nemine mahsus olan taĢ heykelin resim ve temsil bilim bakÝmÝndan, sağ 

elinde bir kabÝ tutmasÝ, sol elinde beldeki silahÝ tutanlarÝ I. tipe, iki elinde bir kabÝ tutanlarÝ II. tipe tasnif 

edilmektedir.47 Buna g�re s�z�n� ettiğim taĢ heykelin I. tipe bağlÝ olduğu a�ÝktÝr. I. tip olan taĢ heykel, 

takriben M.S. 6. asrÝn ikinci yarÝsÝndan 8. asÝrÝn birinci yarÝsÝna kadar tarihlendirilmektedir. Bu y�zden 

bu SoğdcalÝ taĢ heykeline ele alan arkeolog ve sanat-tarih�ilerinin hepsi, bunu T‟ang d�nemi, �zellikle 

M.S. 7. veya 8. asÝrda yapÝldÝğÝnÝ ileri s�rmektedir. Ama yukarÝda belirttiğim gibi, bu heykeli en ge� 

M.S. 6. asÝr sonunda yapÝldÝğÝna g�re, buna bağlÝ olan I. tipli taĢ heykelin yapÝlmasÝnÝn baĢlangÝcÝnÝ 

daha eskiye gittiğini ileri s�rebiliriz. 

ġimdiye kadar taĢ heykelin 6. asÝrda yapÝldÝğÝna temel kaynak ise hep SS‟nin mezarÝndaki 

<binanÝn i�duvarÝna �len kiĢinin resmi ve hayatta rastladÝğÝ savaĢ manzarasÝnÝ �izer> ifadesine 

dayanmaktadÝr. Ama burada sadece binanÝn i�duvarÝnda yapÝlan insan resminden bahsedildiğinden 

mezarÝndaki taĢ heykeliyle karÝĢtÝrmamak gerekir. 

AyrÝca arkeoloji a�ÝsÝndan G�kt�rk d�nemine ait mezardan �ÝkarÝlan eĢya ile taĢ heykelin 

taĢÝdÝğÝ eĢyayÝ karĢÝlaĢtÝrÝp 6. asÝrda yapÝlan taĢ heykelinde mevcut olduğunu ileri s�renler vardÝr. 

Ama taĢ heykeldeki eĢyalar, sadece kendi �lkesinde yapÝlmÝĢ değil de, Orta Asya‟daki ticaret 

ağlarÝndan faydalanarak dÝĢ b�lgelerden ithal edilen eĢya da olabilir. Mesela Turfan‟daki Astana‟da 

keĢfedilen eski vesikalardan, BatÝ G�kt�rk KağanÝ olan Apa, Niri, �uri‟nun yanÝnda hizmet eden demir 
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ve altÝn el iĢ�isi olan SoğdlularÝn, Ko�o Devleti‟ne el�i olarak sÝkca g�nderildiği bilinmektedir.48 

OnlarÝn Kağan‟lÝğa geri d�nerken Ko�o‟da veya baĢka dÝĢ �lkede �retilen eĢyalarÝ g�t�rm�Ģ olabilirler. 

Bununla ilgili olarak BizanslÝ tarih�i Menandros Menandri Protectoris Fragmenta, Ek-Tag, yani T‟ien-

Ģan DağlarÝnÝn YÝldÝz bozkÝrÝnda Dizaboulos, yani Îstami Kağan‟Ýn �adÝrÝnda altun tavuslu ve altun 

ayaklÝ altun koltuğunda oturduğunu, baĢka bir �adÝrda altÝn tabak, insan veya hayvan heykeli, altÝn ve 

g�m�Ģ renkli ipekten dikilmiĢ s�sl� halÝ gibi �ok �eĢitli zengin eĢyalar ile dolu olduğunu 

kaydetmektedir.49 BunlarÝn �oğu, Doğu Ġran b�lgeleri, �in HanedanÝ‟ndan veya Ko�o gibi Orta 

Asya‟daki vaha devletlerinden ithal edildiği de d�Ģ�n�l�r. Bu durumda, bir eĢyanÝn baĢka yerde 

yapÝlma zamanÝ ve ithal edilip kullanÝlma zamanÝ arasÝnda az da olsa farklÝlÝk olabilir. Bu y�zden, 

arkeoloji yoluyla tarihlendirilmek ve taĢ heykelin yapÝldÝğÝ mutlak tarihi a�Ýklamak �ok zordur. Bu 

y�zden burada kullandÝğÝm yol ile, yani taĢ heykelde �izilen yazÝtÝn okunuĢuna dayanarak 6. asÝrÝn 

sonunda artÝk I. tipe ayrÝlan taĢ heykelin yapÝlmasÝnÝn a�ÝklandÝğÝ �ok �nem taĢÝmaktadÝr. Bununla 

birlikte eskiden beri ileri s�regelen taĢ heykeli balbal taĢlarÝndan biri saymak d�Ģ�ncesini de tamamen 

yalanlayabiliriz. 

Sonunda bu Soğdca yazÝtlÝ taĢ heykelin yapÝlma sebebi nedir? Elimde bulunan kaynağa g�re 

bunu yanÝtlamak �ok zordur. Ama SS baĢta olmak �zere �in kaynaklarÝna g�re Niri Kağan‟Ýn �lkesi 

de, doğudan Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ, g�neyden Sui HanedanÝ ve Ko�o gibi vaha devletleri, kuzey ve 

batÝdan da bağÝmsÝz olmak iseteyen G��ebe T�rk boylarÝ ile kuĢatÝlmaktaydÝ. �zellikle �in 

kaynaklardaki <Bu yÝl, Niri ve Yabgusunun (ona karĢÝ �Ýkan) G��ebe T�rk boylarÝ tarafÝndan yenilgiye 

uğradÝ>50 kaydÝnÝn ne zaman meydana geldiğini kesin s�ylemek zor olmasÝna rağmen, Niri‟nin 

d�neminde de onun idaresine zorluk �Ýkaran, �evresinde isyan s�rd�ren g��ebe T�rk boylarÝ 

olduğunu s�yleyebiliriz. �zellikle Niri‟nin �l�m� �zerine tahta �Ýkan oğlu �u-la Kağan i�in en �nemli 

konu ise, babasÝnÝn �l�m�ne yol a�an isyan sonucunda zayÝflamÝĢ BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn siyasi 

g�c�n� sağlamlaĢtÝrmasÝ ve kendi kudretini kuvvetlendirmesi olmalÝdÝr. Bu bakÝmdan kendi 

y�netimden uzaklaĢmaya �alÝĢan T�rk soylu halklarÝ bir araya toplamasÝ i�in kendi Ģeceresi hakkÝnda, 

yani kendi babasÝnÝn eskiden �ok �n kazanmÝĢ Mukan Kağan‟Ýn torunu olup �lkesine �ok baĢarÝlÝ 

sonucu getirdiğini yazÝtÝ ve taĢ heykeliyle g�sterip, kendisi de b�y�k kağan olma hakkÝnÝ taĢÝdÝğÝnÝ 

anlatmak zorunda kalmaktadÝr. 

Sonunda bu Soğdca yazÝtlÝ taĢ heykeli ise Ģimdiye kadar bilinmeyen BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn 

baĢlangÝ� d�nemindeki siyasi ve k�lt�rel durumu somut Ģekilde belirten kaynaklardan biri olarak 

değerlendirebiliriz. Bundan sonra da hen�z belli olmayan BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟ndaki siyasi teĢkilatÝ 

ve o zamanki uluslararasÝ iliĢkileri a�Ýklamak i�in, kalmÝĢ metni incelemekle beraber, mezarÝn tarihi 

karakterini belirtmek i�in bu b�lgelerde bulunan G�kt�rk d�nemindeki mezarlar �zerinde uluslararasÝ 

ortak �alÝĢma yaparak inceleme ve araĢtÝrmada bulunmamÝz gerektiğini vurugulamak isterim. 
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ATM: (Astana Turfan Monjo), �in Devleti K�lt�r Eserleri M�d�rl�ğ�‟ne bağlÝ Eski Vesika 

AraĢtÝrma OdasÝ ve Sincan Uygur Otonomi B�lgesi M�zesi ve Wu Han �niversitesi, Tarih Anabilimi 

(Ed.) Turfan‟dan keĢfedilen vesikalar, Beijing 1981. 

BKġ: BatÝ-kuzey b�lgesinin k�lt�r m�d�rl�ğ�ne bağlÝ Sin-jiang k�lt�r eserleri araĢtÝrma takÝmÝ. 

CS: Chou Shu (Chou hanedanÝ yÝllÝğÝ), Zhong hua shu ju, Beijing 1971. 

CTS: Chiu T‟ang shu (Eski T‟ang HanedanÝ yÝllÝğÝ), Zhong hua shu ju, Beijing 1975. 

HTS: Hsin T‟ang shu (Yeni T‟ang HanedanÝ yÝllÝğÝ), Zhong hua shu ju, Beijing 1975. 

MKY: Moğolistan‟da Ģimdiki bulunan arkeoloji kalÝntÝ ve yazÝtlarÝna dair inceleme ve araĢtÝrma 

raporu (Japonca), MORIYASU, Takao ve Ayudaj O�ir (ed.), Osaka �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi, 

1999, Orta Avrasya Bilim Kurumu. 

PS: Pei Shu (Kuzey �in HanedanlarÝ yÝllÝğÝ), Zhong hua shu ju, Beijing 1983. 

SS: Sui Shu (Sui HanedanÝ yÝllÝğÝ), Zhong hua shu ju, Beijing 1973. 

TT: T‟ung Tien (Tarihi ansiklopedi), Zhong hua shu ju, Beijing 1988. 

ġOM: Sincan Uygur Otonomi B�lgesi M�zesi. 

ġSK: Sincan Uygur Otonomi B�lgesi, Sosyal Bilim Kurumu AraĢtÝrma OdasÝ. 

ġYA&YA: Sincan k�lt�r eserleri araĢtÝrma odasÝ ve Yi-li b�lgesinin AraĢtÝrma takÝmÝ (ed.), 

Vesika: (ATM‟nin TÝpkÝbasÝm), �in K�lt�r Eserleri AraĢtÝrmasÝ Ensit�t�s� ve Sincan uygur otonomi 

B�lgesi M�zesi ve Wu han �niversitesi, Tarih anabilimi (Ed.) Turfan‟da KeĢfedilen Vesikalar 

(Faksimiliyle karĢÝlaĢtÝrma kitabÝ), birinci b�l�m�, Beijing 1992. 
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Orta Asya'daki Türk Kağanlığı (M.S. 600-800) / Dr. Larissa S. Baratova 

[s.89-96]   

�zbekistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstit�s� / �zbekistan 

 

T�rklerin En Eski Tarihi T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn KuruluĢu 

AltÝncÝ y�zyÝlÝn ortalarÝnda Altaylarda (G�ney Sibirya ve Kuzey Moğolistan), g��ebe bir devlet 

olan T�rk KağanlÝğÝ kuruldu (551-744). Bu devlet daha sonra Orta Asya‟da �nemli roller oynayacaktÝr. 

Kaynaklarda “T�rk” isminden ilk defa 542 yÝlÝnda bahsedilmiĢtir. YazÝlÝ kaynaklar bu kelimeyi farklÝ 

Ģekillerde adlandÝrmÝĢlardÝr: �ince kaynaklarda “tutszue” Ģeklinde, Ġran el yazmalarÝnda “T�rk”, 

g�n�m�ze kadar gelen yazÝtlarÝnda ise, “tyurk” Ģeklinde ge�mektedir. 

“T�rk” (g��l�, sarsÝlmaz, kuvvetli) ismi esas olarak, etnik değil, sosyal bir anlama sahiptir. 

Sadece Mongoloid AĢin boyunun asil ve askeri aristokrasisinin temsilcileri ve yeni devletin �ekirdeğini 

oluĢturan alt akraba boylarÝ bu Ģekilde adlandÝrÝlabilir. Daha sonralarÝ boylarÝn daha fazla geniĢleyen 

birimleri ve onlarÝn alt boylarÝ T�rk olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr. Eski AĢin ismi y�netimdeki ailenin hanedan 

ismi haline gelmiĢtir. 

T�rk boyu hakkÝndaki ilk bilgi, �in hanedan tarih yazÝtlarÝ Chtzoy shu, Bey tsi shu, Sui shu, Bey 

shi‟de g�r�l�r. T�rklerin s�zl� bilgilerine g�re yazÝlmÝĢ iki soy efsanesi, tarihle bir oranda iliĢkili olarak 

bahsedilir. Birinci efsaneye g�re, b�y�k bir bataklÝğÝn kenarÝnda yaĢayan T�rklerin atalarÝ (Bey shi ve 

Sui shu‟ya g�re “BatÝ Denizi”nin sağ kÝyÝsÝnda) komĢu boylarÝn savaĢ�ÝlarÝ tarafÝndan bozguna 

uğratÝlmÝĢ, sadece on yaĢÝnda bir �ocuk diĢi kurt tarafÝndan kurtarÝlmak suretiyle hayatta kalabilmiĢtir. 

DiĢi kurt d�Ģmanlardan ka�arak Gaoachan‟Ýn (Tufan VahasÝ) kuzeyindeki dağlara gider. Burada on 

erkek �ocuk doğurur ki bunlar daha sonra GaochanlÝ kadÝnlarla evlenir ve kendi ailelerini kurarlar. 

Kurdun �ocuklarÝndan birinin ismi AĢin‟di ve bu bir klanÝn ismi oldu. AĢin, boya �nderlik etti ve ailelerin 

sayÝsÝ y�zlerceye ulaĢtÝ. AĢin‟in neslinden bir kiĢi olan Asyan-Ģad, diĢi kurdun neslini Gaochan 

dağlarÝndan demiri iĢleyerek ve eriterek �Ýkararak onlarÝ Juan-Juan‟Ýn (Avarlar) halkÝ haline geldikleri 

Altay dağlarÝna yerleĢtirdi. Altay‟da boy, efsaneye g�re Altay dağlarÝnÝn yerel ismi ile iliĢkili olan T�rk 

ismini benimsedi. 

Ġkinci efsaneye g�re T�rk boyunun atalarÝ, N. A. Aristov‟un Altay dağlarÝnÝn kuzey yama�larÝna 

yerleĢtirdiği So prensliğinden gelmiĢtir. Boyun BaĢÝ Abanbu‟nun 17 erkek kardeĢi vardÝ ve bunlardan 

biri diĢi kurdun oğlu diye adlandÝrÝlÝrdÝ. So prensliği d�Ģmanlar tarafÝndan yok edildi ve ka�an aileler 

dağÝldÝ. DiĢi kurdun oğlunun olağan�st� yetenekleri sayesinde ailesi iyi bir duruma sahip oldu. S. K. 

KlayaĢtorniy, T�rklerin ilk tarihini efsanelere dayandÝrarak Ģu Ģekilde ifade edilebilecek halde 

yapÝlandÝrdÝ. 256‟dan sonra AĢin boyu Gansu‟ya g�� etti, ki bu sÝrada Hunlar ve Orta Asya ve G�ney 

Sibirya‟daki HunlarÝn alt boylarÝ �in Seddi‟nin diğer tarafÝnda yeniden bir yerleĢim ger�ekleĢtiriyordu. 

Yeni yerleĢimden �nce boyun, Si-hay b�lgesinde yerleĢmiĢ olmasÝ muhtemeldir. Gan-su‟da yerleĢik 
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iken boy, ne �in ve ne Hun olan avtoktonik bileĢimleri devletin n�fusuna katmÝĢtÝr. Burada, Kuzey 

Lian devletini oluĢturdular ama bu, 

 439‟da yÝkÝldÝktan sonra Gaochan‟a geldiler. 460‟dan sonra burada Juan-Juan‟Ýn alt kolu haline 

d�n�Ģt�ler ve Altay‟Ýn g�ney yama�larÝna g��t�ler. Altay‟daki yeni yerleĢimden sonra boy “T�rk” 

ismini aldÝ ve eski “AĢin” ismi boyun kurucusunun annesinin ismini anmak i�in, h�k�m s�ren ailenin 

hanedanlÝk ismi haline geldi. S. K. KlayaĢtorniy AĢin boyu ve Altay ve Sibirya arasÝnda, �in Seddi‟nin 

g�neyindeki b�lgeye g��ten �nce de bazÝ iliĢkilerin olma ihtimalini reddetmemiĢtir. G�ney Altay‟Ýn 

yama�larÝndaki tepelerde 460‟tan sonra bir grup boyun oluĢtuğunun ve bunlarÝn 552-555 yÝllarÝnda 

Juan-Juan KağanlÝğÝ‟nÝ bozguna uğratan AĢin‟in liderleri tarafÝndan y�netildiklerinin altÝnÝ �izer.1 

T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn k�keni 552‟ye kadar uzatÝlabilir ki bu sÝrada T�rkler Juan-Juan‟Ý yenen AĢin 

klanÝndan Bumin/Tuminya tarafÝndan kumanda ediliyordu. Bu zamandan sonra T�rk y�neticiler Juan-

JuanlarÝn eski g��lerinden ve prensiplerinden miras kalan “kağan” unvanÝnÝ kabul ettiler. Bumin, Ġli-

kağan taht unvanÝyla ilk y�netici oldu. Oğlu ve miras�ÝsÝ Kolo (Kara kağan) h�k�mranlÝğÝ zamanÝnda 

Juan-Juan bir defa daha yenildi (553‟te) ve Kara Kağan‟Ýn kardeĢi Muhan Kağan 555‟te hezimeti 

tamamladÝ. Juan-JuanlarÝn b�y�k kÝsmÝ Avarlar diye bilinmeye baĢladÝklarÝ batÝya ka�tÝlar. Muhan 

Kağan‟Ýn h�k�mdarlÝğÝ zamanÝnda KağanlÝk, Orta Asya‟da politik bir egemenlik haline geldi. 

KuzeybatÝ Man�urya‟da Kidanlar, Yenisey‟de KÝrgÝzlar ve diğer boylar boyunduruk altÝna alÝndÝ. 

T�rklerin BatÝ Seferleri, Orta Asya‟nÝn Fethi: 

KağanlÝğÝn Doğu ve BatÝ Olarak Ġkiye B�l�nmesi  

Tam da bu d�nemde T�rklerin batÝdaki aktif askeri seferleri, Juan-Juanlar ve Eftalitlere karĢÝ 

tam anlamÝyla baĢlamÝĢ oldu. YaklaĢÝk 552-553 yÝllarÝnda “ordularÝn on t�meni”nin lideri olarak Ġstemi, 

Yedi Irmak B�lgesi T�rkleri ve Eftalitlerin bozgunuyla sona eren Bumin Kağan‟Ýn seferlerinden biri 

esnasÝnda ona eĢlik etti ve Altay b�lgesine yerleĢerek kendini “On boy sahibi” ismiyle kağan ilan etti.2 

BatÝya bir sonraki sefer 555‟te devam etti. Eldeki mevcut bilgi kaynaklarÝna g�re, T�rk ordularÝnÝn 

ilerlemelerinin batÝ sÝnÝrÝ, Orta Sir-i Derya boyunca (TaĢkent VahasÝnÝn kuzeyine) ve Aral G�l�n�n 

yukarÝsÝna doğru �izilebilir. YazÝlÝ kaynaklarda 555‟te Ġstemi‟nin T�rk ordularÝnÝn aĢÝrÝ ilerlemesi, 

Sogdina‟dan Toharistan‟a ge�en dağÝn Orta �ağ ismi olan Temir-kapig (Demir KapÝlar) diye 

tanÝmlandÝlar ve bu ordular Basun dağlarÝna yerleĢtirildiler. Ġlk akÝnlarda bile T�rkler, Orta Asya‟nÝn 

b�y�k b�l�m�n� kapsayan Eftalitlerle �arpÝĢtÝlar.  

5. y�zyÝlÝn sonunda Peroz‟un ordularÝnÝn yenilgisinden sonra Eftalitlere �ok b�y�k vergi vermek 

zorunda bÝrakan Orta Asya‟nÝn fethine, Sasani Ġran‟Ýn diplomatik desteği altyapÝ olmuĢtu. 1. H�srev 

AnuĢirvan‟Ýn h�k�mdarlÝğÝ zamanÝnda (531-579) reformlar sonucunda Ġran g��lendi ve Eftalitlere vergi 

vermeyi reddedecek kadar bir askeri g�ce ulaĢtÝ. I. H�srev, T�rklerle birleĢerek Eftalitlerle �arpÝĢmayÝ 

d�Ģ�nd�. Dinavery‟e g�re olaylar Ģ�yle ger�ekleĢti: I. H�srev Eftalitlere karĢÝ ordular g�nderdi ve 

Toharistan, Zabulistan, Kabulistan ve �aganiyan. Daha sonra T�rklerin h�k�mdarÝ halkÝnÝ topladÝ ve 

Horasan‟a doğru yola �ÝktÝ. �a�, Fergana, Semarkand, KeĢ prensliklerini fethetti ve Nesef ve 



 144 

Buhara‟ya ulaĢtÝ.3 Bir�ok araĢtÝrmacÝ T�rklerin Eftalitleri 560 ve 567 ArasÝnda bozguna uğrattÝğÝnÝ 

kabul eder.4  �ncelikle, askeri anlaĢmalarÝn sonucunda n�fus etkilendi: “�a�, Terek, (�rneğin Parak), 

Semarkand ve Sogdiana‟da bir�ok yer harabe haline getirildi ve baykuĢlarÝn mekanÝ haline geldi. 

�aganiyan, Bamian, Hutlan ve Balh‟ta yaĢayanlarÝn hepsi i�in zor zamanlar baĢladÝ.”5 

Eftalit Devleti‟nin bozgunundan hemen sonra fethedilen b�lgeler, itaat ve kontrol altÝna alÝndÝ. 

AnlaĢmayla T�rkler Amu Derya‟nÝn kuzeyindeki alanlara sahip olurken, g�ney b�lgeler ise Ġran‟Ýn 

oldu. Bununla beraber T�rkler sÝnÝr ihlallerine devam ettiler ve neticede Toharistan‟Ý ele ge�irdiler. 

Firdevsi ve Arap tarih�ilerine g�re 588‟de Amu Derya‟yÝ ge�erek, t�m Toharistan‟a hakim oldular ve 

Herat‟Ýn batÝ b�lgelerine kadar ilerlediler. 7. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Ġran, T�rkleri ve Toharistan‟Ýn sağ 

tarafÝndaki Eftalitleri bozguna uğratmak i�in b�y�k �aba g�sterdi. Ġran kumandanÝ Simbat Bagratuni 

bir zafer kazandÝysa da, bu b�lgeler Ġran‟Ýn y�netimi altÝnda uzun s�re kalmadÝlar. Daha sonra bu 

b�lgeden s�r�ld�ler, b�ylece T�rkler kolayca Toharistan‟a yerleĢmiĢ oldular.6 

Eftalitlerin bozgunundan sonra m�ttefikler arasÝnda anlaĢmazlÝklar baĢ g�sterdi. Buna onlarÝn 

ekonomik �ÝkarlarÝ sebep oluyordu, bilhassa en �nemli s�rt�Ģme nedeni, en eski zamanlardan beri 

�in‟den Bizans‟a doğru uzanan ve Orta Asya‟dan ge�en Ġpek Yolu �zerinde, hakimiyet kavgasÝna yol 

a�Ýyordu. Sogdina‟dan Bizans‟a giden ipeğin taĢÝmacÝlÝğÝ konusunda bir anlaĢma yapmak i�in T�rk 

KağanlÝğÝ Ġran‟la m�ttefik olduğu bir zamanda Ġran‟a bir kervan g�nderdi. Sogdian t�ccar Maniah 

kervanÝn baĢÝndaydÝ. Bu g�rev tam bir yÝkÝmla sonu�landÝ. SatÝn alÝnmÝĢ ipek, el�ilerin g�z� �n�nde 

yakÝldÝ. Sadece T�rklerin olduğu ikinci kervan da dağÝlÝnca m�ttefikler Ġran ve T�rk KağanlÝğÝ arasÝnda 

askeri �atÝĢmalarla sonu�lanan bir kriz ortaya �ÝktÝ. 

Daha sonra KağanlÝğÝn y�netimi Ġran‟Ýn rakibi olan Bizans Ġmparatorluğu ile politik iliĢkiler 

kurmaya karar verdi. 558‟de Maniah y�netimindeki kervan Hazar Denizi‟nin kuzey kÝyÝlarÝndan Bizans 

tarafÝna, Kafkasya‟ya doğru yol aldÝ. Bu, Ġran‟a karĢÝ bir askeri anlaĢmayla sonu�landÝ. AynÝ yÝl kervan 

geri d�nd� ve Zemarh y�netimindeki Bizans‟Ýn kervanÝ, karĢÝlÝk olarak bir ziyaret yaptÝ. Bizans-T�rk 

iliĢkileri s�rekli hale geldi ve ilk kervanÝ diğerleri takip etti.7 

B�ylece 6. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren T�rk KağanlÝğÝ Orta Asya‟da politik �st�nl�k haline 

geldi. Man�urya‟daki Kidany, Yenisey‟deki KÝrgÝzlar b�lgeleri fethedildi ve Orta Asya‟da Eftalitler 

bozguna uğratÝldÝ. 576‟da T�rkler Ker�‟i zaptettiler. Doğuda Kore k�rfezinden batÝda Hazar Denizi‟ne, 

g�neyde Gobi ��l�‟nden kuzeyde Baykal G�l�‟ne kadar dev bir g��ebe imparatorluk, KağanlÝk, bu 

zamanÝn en b�y�k devletlerinin (Bizans, Sasani, Ġran ve �in) politik ve ekonomik iliĢki sistemlerine 

katÝldÝ ve Ġpek Yolu‟nun kontrol� i�in onlarla m�cadele etti. 

T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn t�m tarihi, 581 ve 603 arasÝnda KağanlÝğÝn, Doğu T�rk KağanlÝğÝ ve BatÝ 

T�rk KağanlÝğÝ diye ikiye b�l�nmesiyle sonu�lanan i� anlaĢmazlÝklar ve s�rekli savaĢlarla doludur.8 

Doğu T�rkistan vahalarÝ ve Orta Asya, BatÝ T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn hakimiyeti altÝndaydÝ. 630-682‟de 

par�alanmadan hemen sonra Doğu T�rk KağanlÝğÝ hÝzla zayÝflayarak �in Ġmparatorluğu tarafÝndan 

yenilgiye uğratÝldÝ ve siyasi varlÝğÝnÝ kaybetti. AynÝ d�nemde BatÝ T�rkleri daha baĢarÝlÝydÝlar. TarduĢ 
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Kağan (Datou) h�k�mdarlÝğÝ zamanÝnda T�rkler Orta Asya‟daki durumlarÝnÝ iyice sağlamlaĢtÝrdÝlar ve 

doğuda Telo ve Seniato boylarÝna karĢÝ aktif askeri harekatlar y�r�tt�ler. BatÝ T�rkleri en sonunda bu 

boylarÝ 615-619‟da fethetti. Aktif dÝĢ politika batÝ sÝnÝrÝnda s�rd�r�ld�; 627‟de Mavera�nnehir‟de T�rk 

ordularÝ, Bizans ve Ġran arasÝndaki savaĢa Bizans taraftarÝ olarak katÝldÝlar. 630-651 yÝllarÝ, kağanlÝk 

i�indeki m�cadelelerle lekelendi. 651‟de AĢin Halu tarafÝndan y�netilen BatÝ T�rkleri ana kuvvetleri 

�in ordularÝnca ezildi. �in, BatÝ T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn arazisini T�rk k�kenli �in memurlarÝ tarafÝndan 

y�netilen prensliklere b�ld�. Bununla beraber, bu prenslikler 7. yy.‟Ýn 70‟li yÝllarÝnda hÝzla g��lenen 

Tibet gibi �in‟e s�zde bağlÝydÝ ve a�Ýk�asÝ, �in‟i Orta Asya‟dan ayÝrmaya yarÝyorlardÝ. T�rgeĢ 

KağanlÝğÝ (702-756), BatÝ T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn yerine ge�ti. 

Bununla beraber T�rk boylarÝ �zg�rl�ğ�n kaybÝnÝ sindiremediler. 682‟de hanedan soy olan 

AĢin‟den Kağan Ġlteres (�in kaynaklarÝna g�re Gudulu) y�netiminde birtakÝm isyancÝlar Ġkinci T�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝ kurdu. Ġlteres‟in kardeĢi Ma�yo (T�rk kayÝtlarÝnda Kapagan Kağan) h�k�mdarlÝğÝ 

zamanÝnda T�rkler ve Moğalistan‟da yaĢayan Telo boyu Tan Ġmparatorluğu‟ndan ayrÝlarak bağÝmsÝz 

oldu. Ġkinci KağanlÝğÝn ana arazisi Gobi ��l�‟nden kuzeye yayÝldÝ. KağanÝn karargahÝ Orhun ÝrmağÝ 

b�lgesinde dağlÝk ve ormanlÝk �t�ken Y�resi‟ndeydi, g�ney sÝnÝrÝ da Kuzey Moğolistan‟daydÝ ve 

uzaktaki kuzey alanlarÝ Altay ve Tuva‟daydÝ. Orta Asya „daki yeni askeri seferler Kapagan Kağan‟Ýn 

ismiyle iliĢkilidir. 711‟de Kapagan Kağan, Yedi Irmak B�lgesi‟ndeki T�rgeĢlere karĢÝ ilerlemeye 

baĢladÝ ve bunlarÝ 712‟de bozguna uğrattÝ, daha sonra, Araplar tarafÝndan fethedilmiĢ Semerkand‟a 

dayandÝ. Ama yenildikleri i�in geri d�nmek zorunda kaldÝlar. Kapagan Kağan‟Ýn �l�m�nden ve 

takip�isi Bilge (Mogilyan) Kağan‟Ýn h�k�mdarlÝğÝndan sonra, i� �ekiĢmeler sonucu kağanlÝk 

zayÝflamayla ve sonunda 744‟te ��kt�.9 Araplar arasÝnda “Abu M�zahim”-“Fil”10 lakaplarÝyla bilinen 

Kağan Sulu tarafÝndan y�netilen T�rgiĢler Orta AsyalÝ y�neticilerin Arap fetihlerine karĢÝ 

m�cadelelerinde en b�y�k m�ttefikleri oldular. 

T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn Yerel Y�neticilerle ĠliĢkileri: 

Orta AsyalÝ-T�rk Sentezi 

Uygulamada, T�rklerin Orta AsyalÝ y�neticilerle nasÝl iliĢkileri olduğunu anlamak i�in Eski T�rk 

devletlerinde otoriter yapÝnÝn esaslarÝnÝ g�z �n�nde bulundurmak gerekir. KağanlÝğÝn i�indeki sosyal 

ve ekonomik sistem hem T�rklerin kendileri hem de �in‟li vakayiname yazarlarÝ ve Arap bÝrakÝlan 

yazÝlÝ kaynaklar temel alÝnarak araĢtÝrmacÝlar11 tarafÝndan yeniden yapÝlandÝrÝldÝ. 

Eski T�rk anlayÝĢÝna g�re devletin merkezindeki devleti Ģekillendiren kiĢi “kağan”dÝ veya tam 

anlamÝyla kağanlarÝn y�netici hanedanÝydÝ. �� g�� tarafÝndan oluĢturulmuĢtu; G�ky�z�n�n istek ve 

iktidarÝ (Tengri); Yery�z� ve sularÝn istek ve iktidarÝ (Er-Sut); T�rklerin faaliyetleri.12 

KağanlarÝn eĢlerinin “hatun” unvanÝ vardÝ. O. I. Smirnova daha sonra, bu unvanÝn Sogdian 

dilinden geldiğini ve hamilinin etnik mensupluğuna bakmaksÝzÝn genelde y�neticinin karÝsÝ anlamÝna 

gelebileceğine iĢaret etmiĢtir.13 
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Prensliğe g�re tanÝmlanan tahta ge�me sÝrasÝ, T�rk devlet yapÝsÝna �zg� kademeli sistemdi. 

Buna g�re, taht babadan oğula ge�mez, ama b�y�k erkek kardeĢten gen� olanÝna, gen� amcadan en 

b�y�k erkek yeğene ge�erdi. Soydan gelen prensler sÝranÝn kendilerine gelmesini beklerken kendi 

prensliklerini alÝrlardÝ.14 G�c�n dağÝlmasÝ prensibi Orta Asya‟daki g��men devletlerin y�netiminde 

geleneksel bir yoldu. Bunun iki etkisi vardÝr: G��ebe hayvan yetiĢtirme ĢartlarÝnda y�netim ve 

savunmada denge ve y�netim evinde az veya �ok istikrarÝn garantisi. T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn varolduğu 

yÝllar boyunca g�c�n dağÝlmasÝnÝn değiĢik Ģekilleri vardÝ. BunlarÝn arasÝnda KağanÝn unvanÝnÝn 

b�lgesel y�neticilere verilmesini i�eren, prensliklere yetki verme de vardÝr. 581‟de i� anlaĢmazlÝklar 

sÝrasÝnda ġabolo Kağan unvanlÝ Erfu Netu (ġetu) �� kağan atadÝ. T�rk Devleti‟nin y�netim par�alarÝna 

ayrÝlmasÝ daha k���k KağanlarÝn varolduğu izlenimi veriyordu. Ama sadece b�y�k bir kağanÝn 

varolduğu devamlÝ akÝllardaydÝ.15 

KağanÝn temel ayrÝcalÝğÝ ve fonksiyonu, kayÝtlara g�re, TanrÝ ile insanlar arasÝnda bir vasÝta 

olmasÝydÝ.16 

Ġnsanlar, toprakla iliĢkilendirilen devletin temelleriydi. BağÝmsÝz ve geleneksel Orta Asya devlet 

sistemi standartlarÝnÝ geliĢtiren T�rk devleti, halkÝn belirli sosyal yapÝsÝ ve Eski T�rkler tarafÝndan 

organize ve kontrol edilen ekonomik hareketler tarafÝndan y�nlendiriliyordu. Bu aktivitenin temelleri 

g��ebe hayvan yetiĢtiriciliği ve k���k bir alanda yapÝlan tarÝmdÝ. �in kaynaklarÝ, T�rklerin “devamlÝ bir 

yerleĢim yerleri olmamasÝna rağmen, her birinin bir toprak par�asÝna bağlÝ olduğunun” altÝnÝ 

�izerler.17 

Y�neticinin yardÝmcÝlarÝ, �ncelikle y�netimdeki KağanÝn ailesinin ve onun tarafÝndan 

oluĢturulmuĢ y�netim yapÝsÝnÝn �yeleriydiler ki Kağana y�netimde yardÝm ediyorlardÝ. Eski T�rk 

kayÝtlarÝna g�re bunlar d�rt gruba ayrÝlÝrlardÝ: Kağanla ittifak eden boylar; akrabalar; KağanÝn 

sağÝndaki y�neticiler, memurlar; KağanÝn solundaki y�neticiler, memurlar. Oğullar, erkek yeğenler, 

erkek kardeĢler gibi KağanÝn akrabalarÝ, Tigin (Tele) unvanÝnÝ alÝrlardÝ. �in kaynaklarÝndaki bilgilere 

g�re eski T�rk devletinin d�zenli personeli 28 birimi i�ermekteydi. Ancak, bunlarÝn sadece 5 kÝdemli 

memur konumundaydÝ; yehu (yabgu), shi (Ģadlar), tele (tiginler), silifa (elteberler) ve tufunfa (tutuklar). 

Diğer 23‟� daha k���k memurlar kabul edilmekteydi. B�t�n mevkilerin miras yoluyla intikali 

m�mk�nd�. TutuklarÝn bulunduğu yer, alt boylardaki insanlarÝ y�netmek olarak kabul ediliyordu ve �in 

kaynaklarÝ onlarÝn ama�larÝnÝn “alt boylardakilere nezaret etmek” ve “vergileri toplamak” olduğuna 

iĢaret ederler.18 

YazÝlÝ kaynaklarda T�rk ordusunun yapÝsÝ hakkÝnda �ok az bilgi mevcuttur. T�rk ordusunun sağ 

ve sol kanatlar Ģeklinde ikiye ayrÝldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr.19 

Tan‟Ýn zamanÝndaki �in kaynaklarÝnÝn bahsettiğine g�re, T�rk ordusunun b�l�n�Ģ� onun katlarÝ 

Ģeklindeydi ki bu Yu. S. Hudyakov‟in d�Ģ�ncesine g�re insanlarÝ ve ordularÝ ayÝran “Asya” onluk 

sisteminin varlÝğÝnÝ g�sterir. MuhafÝzlar (AĢin ailesinden silahlÝ muhafÝzlar) bunlarÝn arasÝnda �zel bir 

yer tutar.20 
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10, 20 ve 40 binlik b�y�k ayrÝ birimler ġadlar veya Yabgular tarafÝndan kumanda edilirlerdi. En 

parlak zamanlarÝnda, Ġlk ve Ġkinci KağanlÝkta T�rkler 100 bin asker sayÝsÝna kadar ulaĢabilirlerdi. 

Orduda askerlik yapmak bir g�revdi ve Ģimdi nasÝl olduğu bilinmemesine rağmen, d�zenliydi.21 

T�rk olmayan bazÝ topluluklar ve bazÝ T�rk boylarÝ, T�rk devletine kuvvet kullanÝlarak dahil 

edildiler. FethedilmiĢ yerlerdeki d�Ģmanlar, yani yabancÝlar farklÝ bir yolla kontrol edilirlerdi. Bunlar 

kendi sosyal yapÝlarÝnÝ koruyabilirlerdi ve y�neticileri tutuk onlardan sorumluydu. Ye. Ġ. Ki�anov‟un 

d�Ģ�ncesine g�re, T�rk devleti i�inde T�rk olmayan insanlarÝn birleĢmesinde ana yapÝ, alt kollara 

ayrÝlmaydÝ. B�ylece ne konfederasyonlar ne de federasyonlar oluĢtu. Bu, i�inde insanlarÝn y�netime 

(askeri y�netim) g�re d�zenlendiği ve aile-boy yapÝsÝnÝ kullanabilen bir devletti. Ama, yabancÝ insanlar 

alt kollara ayrÝlmÝĢtÝ ve eğer merkezdeki y�netim yapÝsÝ bunlara kadar yayÝlmamÝĢsa sosyal yapÝlarÝnÝ 

korurlar ve bir y�netici vali tarafÝndan kontrol altÝnda bulunurlardÝ.22 

T�rk toplumu, bizzat �zg�r insanlar, serbest olanlar ve k�leler (kyul-kyun) diye ayrÝlÝrlardÝ. 

Kaynaklar, k�le g�c�n�n kullanÝmÝ hakkÝnda bilgi vermiyor. KadÝn emeğinin tercihe bağlÝ kullanÝmÝna 

iĢaret eden S. G. KlaĢtorniy, k�leliğin ev karakterinin �st�nde durur.23 T�rk toplumunda sÝğÝr, k�leler 

ve diğer m�lkler �zerinde �zel m�lkiyet hakkÝ vardÝ. SÝğÝr m�lkiyet iĢareti tamga ile m�h�rlenirdi. Yu. 

A. Zuyev‟e g�re g��ebelerin ve T�rklerin m�lkiyet �eĢitliliği azdÝ. AyrÝ ayrÝ kiĢilerin m�lkiyetleri yoktu 

ama aile m�lk� ailenin olarak anlaĢÝlÝrdÝ ki m�lkiyetin sahibinin bir iĢareti olan damgalarla �zeri 

m�h�rlenirdi.24 

T�rk devletinin detaylÝ bir ceza hukuku vardÝ. Temel cezalar �l�m cezasÝ, uyuĢma ve talio idi. 

Su�lular, devlete karĢÝ iĢlenmiĢ su�lar (isyan, vatan hainliği) ve cinayet durumlarÝnda �l�m cezasÝna 

�arptÝrÝlÝrlardÝ. Bir cinayet i�in idam etme taliodur. AhlaksÝzlarÝn �reme organlarÝnÝn kesilmesi de 

(su�un iĢlendiği organÝn cezalandÝrÝlmasÝ) bir talio olarak kabul edilir. Bir baĢkasÝna karĢÝ iĢlenmiĢ 

diğer su�lar uyuĢmayla cezalandÝrÝlÝrlardÝ. �alÝnanÝn on katÝnÝ �deme; yara ve yaralÝlar i�in hem malla 

�deme hem de bir kÝz evlat veya karÝsÝnÝ k�le olarak verme; bir kemiğin kÝrÝlmasÝ durumunda at ile 

�deme yapÝlÝrdÝ.25 

T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn ideolojik temelleri ġamanizm, atalarÝn k�ltleri ve devlet k�ltleri olan G�k 

(TengrÝ) ve Yery�z�-Su (Er-Sut) idi. �ocuklarÝn ve savaĢ�ÝlarÝn koruyucusu TanrÝ�a Umay k�lt� de 

yaygÝndÝ.26 Bununla beraber T�rk toplumunun y�netici takÝmÝ (en azÝndan) Budizm‟e aĢinaydÝ. �in 

kaynaklarÝnÝn (Suy-shu) bilgilerine g�re T�rkler tarafÝndan esir edilen, Tzi devletinden ġaman rahip 

Huay Lin, Tobo Kağan‟a baĢarÝlÝ bir Ģekilde Budizm‟i �ğretmiĢtir. Tobo Kağan oru� tutmuĢ ve hatta bir 

tapÝnağÝn etrafÝnda d�nme t�reni bile yapmÝĢtÝr. Bu olaylar 574-584‟te meydana gelmiĢtir.27 Bu 

zamanlarda, �ncelikle Mazdeizm ve Budizm olmak �zere Asya dinlerinin b�y�k bir etkisi vardÝ. 

Sogdian dilindeki Bugut kayÝtlarÝ “geniĢ yeni sanghinin kuruluĢu” hakkÝnda bilgi verir.28 

T�rklerin “yazÝlarÝnÝn olmadÝğÝ ve ticari belgelerin ağa�larÝn �zerine �entikler a�makla yapÝldÝğÝ” 

Ģeklindeki “Suy shu” bilgilerine rağmen, Sogdian yazÝlarÝnÝn birine dayanarak geliĢtirilmiĢ meĢhur eski 

T�rk runik yazÝt abideleri vardÝr. S. G. KlaĢtorniy‟in kabul ettiği gibi Sogdian alfabesinin T�rk diline 
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adaptasyonu 4. ve 5. y�zyÝldan �nce Doğu T�rkistan VahasÝ‟nda meydana gelmiĢtir. Bu t�r T�rk 

runiği daha geliĢmemiĢ ve ilkeldi ve Ġlk T�rk KağanlÝğÝ devleti tarafÝndan korunmamasÝna rağmen Orta 

Asya‟nÝn BatÝ kÝsmÝndaki T�rk�e konuĢan topluluklar arasÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. Daha sonra 7. y�zyÝldan 

�nce eski bir runik el yazÝsÝ, Sogdian alfabesinin belirli etkisi altÝnda geliĢti ve daha sonra Ġkinci T�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝn standart devlet yazÝsÝ haline geldi.29 

Politik ve askeri T�rk hakimiyeti ve T�rk devletinin karakteristik yapÝsÝ, k���k arazilere 

b�l�nm�Ģ, Orta Asya‟nÝn yerleĢik ve �ift�i Ġki Irmak B�lgesi‟nin geleneksel politik ve y�netim yapÝsÝyla 

etkileĢimde bulunmuĢtur. 

Ġlk �nce Orta Asya‟yÝ fetheden T�rklerin politikasÝ yerel y�neticilerden vergi toplamayÝ i�eriyordu. 

�nceki hanedanlar korunmuĢ ve b�lgedeki varolan kanunlar �ylece kalmÝĢtÝ. Eski Eftalitlerin yaptÝğÝ 

gibi T�rkler Sogdianlarla �st�n h�k�mran devlet olarak iliĢkide bulundu.30 Ama, daha sonra bir�ok 

Orta Asya b�lgesinde yerel y�neticiler değiĢtirildi ve T�rkler kesin y�neticiler haline geldi. 

Orta Asya devletlerinin T�rk KağanlÝğÝ‟na ait olma s�reci k�lt�rel geliĢmelerinin en y�ksek 

seviyesi olmasÝyla �zdeĢleĢtirilir ki bu, 6. y�zyÝlÝn ortalarÝnda kurulmuĢ ve T�rkler tarafÝndan kontrol 

edilmiĢ uluslararasÝ ticari yollar sayesinde geliĢtirilmiĢtir. AyrÝ y�neticiler uluslararasÝ ticarete katÝlma 

hakkÝna sahiptirler ve bu da T�rk KağanÝ tarafÝndan d�zenlenirdi. �rneğin, Ġran‟a bir kervanÝ 

d�zenlemek isteyen Sogdian t�ccar Maniah, Ġstemi Kağan‟dan izin almak zorundaydÝ. 568‟de 

Zemarh‟Ýn Bizans kervanÝ Constantinopole‟ye geri d�nd�ğ�nde, bazÝ Orta Asya y�neticileri kendi 

kervanlarÝnÝ Bizans‟a g�ndermek i�in izin verdiler. Ġstemi Kağan, Harezmin y�neticisininki hari� 

hepsini reddetti.31 

BatÝ T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn olduğu zamanlar tamamen ve farklÝ olarak, T�rklerin ve Orta Asya Ġki 

Irmak B�lgesi y�neticilerinin karĢÝlÝklÝ iliĢkilerinin tarihi ile �zleĢtirilir. �in vakayÝnamesinin belgeleri, 

Datou Kağan‟Ýn (575/6-603) kÝzÝ Suy-Ģu‟nun, Sogdian y�netici Daisheby ile evlilikleri hakkÝnda bilgi 

verir. “YazÝ ve kanunlar T�rklerinkiydi”nin altÝnÝ �izer.32 Daha sonralarÝ, asÝllarÝ T�rk olan, 

Semerkand‟Ýn ve Penchikent‟in y�neticilerinin varolduğu bilinir. V. A. LivĢits, Sogdina‟da tahtÝn miras 

olarak ge�mediğini g�stermiĢtir. En azÝndan babasÝ (Jodhshetak) y�netici olmayan Bilge T�rk‟�n 

yerine Sogdian DevaĢti� ge�miĢtir.33 

7. y�zyÝlÝn sonu 8. y�zyÝlÝn baĢÝnda Sogdian sosyal yapÝsÝ, T�rkler ve Sogdianlar arasÝndaki 

kanuni iliĢkiler ve i� hayat hakkÝndaki g�r�Ģler, bilim adamlarÝ tarafÝndan incelenmiĢ Mug dağÝndaki 

Sogdian belgeleri sayesinde biliniyor.34 Konuyla alakalÝ bilgileri genelleyelim. 

Sogdian belgelerinde keĢfedilen sosyal terminolojinin geniĢ �er�evesi, geliĢmiĢ feodal tip 

hiyerarĢinin varlÝğÝ d�Ģ�ncesine yol a�maktadÝr. Soyluluğun temel katagorileri ĢunlardÝr; y�netici 

kesimin temsilcileri (�in kaynaklarÝnda: chzhao-u) ve toprak aristokrasisi dihanlar, mal sahipleri 

(azimler ve sÝradan olanlar) ve onlarÝ, en �st sÝnÝfÝnÝ unvanlÝ aristokrasi oluĢturan sayÝsÝz azatlar 

(azatkar-insan) takip eder. Azatlar, devamlÝ prensin hizmetindeydiler ve vergiden muaftÝlar. Vergi 
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y�k�ml�s� n�fusun b�y�k kÝsmÝ, el sanatlarÝyla uğraĢan ve k�yl� olan iĢ�ilerdi (karikar). Sosyal 

basamağÝn en aĢağÝsÝ �m�r boyu ve ge�ici k�leleri ve değiĢik kategorilerden hizmet�ileri i�erirdi. 

Herhangi bir kategorideki toprak i�in toprak sahibi, kadivarÝn m�lkiyetinin temeliydi. Toprak 

satÝmÝ, alma senediyle belgelenirdi ki bu Mug arĢivinde (belge V8) korunmuĢ olarak bu ger�eği tasdik 

eder. V. A. LivĢits belgenin �zelliğini tanÝmlar. AlÝm senedi Ģu temel konularÝ i�erirdi: Derleme tarihi, 

s�zleĢmeyi yapan taraflar, anlaĢmanÝn konusu ve anlaĢma maddeleri, Ģahitlerin isimleri ve belgeyi 

d�zenleyen sorumlunun pozisyonu. Bir toprağÝn fiyatÝ drahmalarla ifade edilirdi. Ġlgin�tir ki bu fiyat 

T�rk ordusundaki askerlere �denen bir par�a ipekli kumaĢa eĢitti.35 

�ncelikle, ihshidlere olmak �zere dikhanlarÝn b�y�k b�l�m�ne ait olan değirmenler, onlarÝn 

diğer bir gelir kaynağÝydÝ. Değirmenlerin kiralanmasÝyla ilgili Mug arĢivinden bir baĢka belge36 bunu 

kanÝtladÝ. Orta �ağ‟Ýn baĢlarÝnda iki t�rl� değirmen kullanÝmÝ vardÝ: Kiralama ve sahibinin kendisinin 

kullanmasÝ. 

Gelirlerin diğer bir maddesi de d�kkanlarÝnÝn �oğunun dikhanlara ait olduğu bazarlardÝr.  

Dokuma, �zellikle pamuk ve ipek dokuma, Sogdina‟da yaygÝndÝ. Hayvan derisi iĢi de iyi geliĢmiĢti. 

Daha sonraki zamanlarda, bu �rnekler kullanÝlarak M�sl�manlÝk �ncesi Sogdina‟da silah �retimi 

�zerine uzmanlaĢmÝĢ halk at�lyelerinin var olduğu tahmin edilmiĢtir. ZÝrhlar, zÝrhaltÝ g�mlekler, 

miğferler, �izmeler ve diğerleri, memurlar da dahil �eĢitli kimselere verilen Ģeylerdi. B�t�n bunlar, 

Pencikent‟in y�neticisi DevaĢti�h‟in (A5 ve B1) kalemindeki �zel kayÝtlarda kaydedilmiĢti. Derinin 

Devahti�h‟in hazinesine g�nderildiği deri at�lyeleri, yukarÝ ZeravĢan‟da mevcuttu. Derilerin �nemli bir 

b�l�m� g��ebe T�rklerden tarÝm b�lgelerine (kurban i�in hayvanlar ve s�r� halindeki hayvanlar) gittiği 

biliniyor. T�rkler, yerleĢmiĢ n�fuslar tarafÝndan sonradan tabaklanan iĢlenmemiĢ deriyi satÝn alÝrlardÝ. 

Coğrafyalara g�re bu, ġaĢ‟taki ger�ek iĢ durumudur.37 

Mug koleksiyonundan38 evlilik anlaĢmasÝ denilen belge, Sogdina‟da geliĢmiĢ bir sivil hukukun 

varlÝğÝnÝ kanÝtlar. Bu anlaĢma Asya temsilcisi Uttegin ve Navkat h�k�mdarÝnÝn vasisi ve karÝsÝ �er‟in 

evliliklerini tanÝmlar. Belgenin yapÝsÝnÝ araĢtÝran V. A. LivĢits, taraflarÝn karĢÝlÝklÝ y�k�ml�l�kleriyle 

alakalÝ 8 c�mle se�miĢtir. Metni analiz ederek araĢtÝrmacÝ, Sogdina‟da �ok karÝlÝlÝğÝn varlÝğÝ sonucuna 

varmÝĢtÝr, ama bu �ok karÝlÝlÝk sadece soylu AsyalÝlar ve hali vakti yerinde aileler i�inde yaygÝndÝr.39 

YazÝlÝ kaynaklardan alÝnan bilgilere dayanarak, yazÝyÝ hazÝrlayanÝn d�Ģ�ncesine g�re, Ģ�yle 

bitirmek m�mk�nd�r; 8. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde yerleĢik T�rkler arasÝnda Sogdian �ift�i soyluluğu 

oluĢuyordu. KarÝĢÝm s�reci baĢlamÝĢtÝ. Sogdian soyluluğu T�rk hiyerarĢisine ve vahalarÝn yakÝnlarÝna 

yerleĢen T�rklerin liderleri yerel politik sisteme dahil olmuĢtu.40 

Orta Asya ekonomisinde sogdina ticareti baĢrol oynadÝ (hem i� hem de dÝĢ). Sogdian 

t�ccarlarÝnÝn uluslararasÝ ticaretteki �nemli rol�, 10. y�zyÝla kadar varolmuĢ Tufan vahasÝndaki 

Sogdian kolonilerine bakÝlarak kanÝtlanabilir. Bunun hakkÝndaki bilgileri Sogdian kolonicilerinin (4. 

y�zyÝl) Semerkand ve Buhara‟daki akrabalarÝna yazdÝklarÝ mektuplardan �ğreniyoruz. MektuplarÝnda 
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pazarlÝklar; bakÝr, g�m�Ģ ve altÝn alÝmÝ ve mallarÝn fiyatlarÝ hakkÝnda bilgi vermiĢler ve hatta sÝkÝntÝlÝ 

zamanlardan kaynaklanan zorluklardan Ģikayet etmiĢlerdir.41 

Ġ� ticaret hakkÝndaki bilgilere daha �ok �in kaynaklarÝnda ve sonradan, M�sl�man 

kaynaklarÝnda yoğunlaĢÝlmÝĢtÝr. B�t�n kaynaklar SogdianlarÝn ticaretteki maharetlerinin �ok iyi olduğu 

�zerine hemfikirdir. HacÝ Syuan Tszan‟a (629) g�re n�fusun yarÝsÝ tarÝmla, diğer yarÝsÝ da ticaretle 

uğraĢÝyordu.42 Sogdina‟nÝn ana kenti Semerkand, aynÝ zamanda oranÝn ticaret ve end�stri 

merkeziydi ve kervan yolu �zerinde geniĢ bir konak rol� �stlenmiĢti. B�y�k miktardaki yabancÝ mallar, 

yerli sanat �r�nlerinin yoğunluğu kadar burada toplanmÝĢtÝ. Pakand, Ġshtihan ve Arbican en b�y�k 

ticaret Ģehirleri idi ve Tavavis ve Zandana end�stri ve ticaret yerleĢimleriydi. Buhara, m�cevherleriyle 

meĢhurdu. Yerel efsaneye g�re, Buhara her yÝl Semerkand‟a yerel el sanatlarÝ zanaatkarlarÝ 

tarafÝndan yapÝlmÝĢ g�m�Ģ tavĢan ve altÝn geyiği de i�ine alan bir vergi verirlerdi. Eski Orta �ağ 

SogdinasÝ‟ndaki geniĢ para d�n�Ģ�m�ne benzer olarak, yazÝlÝ kaynaklardaki tanÝmlardan bilinen yerel 

pazarlar, yerel ticaretin g�stergeleri idiler.43 

7. y�zyÝlÝn ortalarÝnda bakÝr (bronz) para �retimi T�rk y�neticiler tarafÝndan ayrÝlmÝĢ Orta Asya 

b�lgelerinde serbest bÝrakÝldÝ. 8. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda bu para y�netimi yerel ve sonradan �in 

geleneklerinden etkilendiler. OrtasÝ delikli d�k�m paralar, T�rk unvanlarÝna d�n�Ģm�Ģ, Sogdian 

dilinde b�y�k kimseleri (Kağan, tutuk) ve nadiren isimleri i�erirdi. Eski T�rk paralarÝ, Sogd, �a� ve 

Fergana‟nÝn ayrÝ prensliklerinde serbest bÝrakÝldÝ ve dağÝtÝm alanÝ ve miktarlarÝnÝn sÝnÝrlÝ olmasÝna 

bakÝlarak sirk�lasyonun yerel �zelliklerini taĢÝdÝklarÝ �ne s�r�l�r.44 T�rgiĢ KağanlÝğÝ‟nÝn �mr�nde Yedi 

Irmak B�lgesi‟nde değiĢik t�rlerin serbest bÝrakÝldÝğÝ T�rgiĢ paralarÝnÝn aksine, bu paralarÝn sayÝsÝ 

�nemsizdir.45 

T�rk KağanlÝğÝ‟na dahil olmasÝ sÝrasÝnda Orta Asya‟nÝn maddi k�lt�r�, yerel yerleĢik insanlar ve 

g��ebe T�rklerin ortaklÝklarÝnÝ yansÝtÝr. Bu ortaklÝk, askeri tesisat, s�s, değerli metalden yapÝlmÝĢ 

aletlerin yapÝsÝ vb. benzerlikler ve Orta Asya toplumunun askeri ve aristokratik �evresiyle bağlantÝlÝ 

konularÝnda g�r�lebilir. AraĢtÝrmacÝlara g�re maddi k�lt�rdeki bu ortaklÝk, Sogdian kentlerinin ve T�rk 

KağanlarÝn kazan�larÝndaki ortaklÝğa bağlÝdÝr.46 

Orta Asya‟nÝn T�rk KağanlÝğÝ‟na dahil olmasÝ �ok �nemlidir. Bu, T�rk boylarÝnÝn birleĢmesini 

sağlamlaĢtÝrmÝĢ ve Orta Asya‟daki T�rk�e konuĢan insanlarÝn bir kÝsmÝnÝ oluĢum temellerine 

oturtmuĢtur. KağanlÝklarÝn g��l� askeri yapÝsÝ, �in ve Ġran‟Ýn Orta Asya insanlarÝna karĢÝ olan 

saldÝrgan tavÝrlarÝna karĢÝ durmuĢtur. B�y�k devlet birlikleri oluĢturmak, el sanatlarÝ ve ticaretin 

geliĢimi i�in gerekli ĢartlarÝ olumlu y�nde geliĢtirir. Orta Asya‟da T�rkler tarafÝndan y�netilen Sogdian 

kolonicilerinin yerleĢim yerlerini kurmak, steplerin uzak b�lgelerindeki ekonomik hayatÝn canlanmasÝnÝ 

sağlamÝĢtÝr. Bu durum KağanlÝklarÝn ekonomi ve k�lt�rlerini etkilemiĢtir ki bunlar, k���k bir par�ayÝ 

oluĢturan yerleĢik �ift�i T�rklerin ve �ift�ilik, el sanatlarÝ, ticaret ve devletin k�lt�rel hayatÝnda baskÝn 

olan Sogdian n�fusu, ve politikada �nder durumda ve g��ebe �retime dayanan g��ebe T�rk 

n�fusunun birleĢimiyle nitelendirilirler.47 
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VI-VIII. Asırlarda Türkistan Vahalarında Batı Türk Hakimiyeti / Prof. Dr. 

Jonathan Karam Skaff [s.97-106]   

ShÝppensburg �niversitesi Tarih B�l�m� / A.B.D. 

 

Uzun zamandÝr bilinmektedir ki, BatÝ T�rkleri (Tujue),1 bunlarÝn alt kabileleri ve T�rgiĢler 

(Tuqishi) gibi halefleri altÝncÝ y�zyÝldan baĢlayarak sekizinci y�zyÝla kadar T�rkistan‟Ýn yerleĢik hayata 

kavuĢmuĢ vahalarÝnÝ y�netmiĢlerdir. Bu T�rk halklarÝ genellikle step b�lgesinde yaĢayan, 

hayvancÝlÝkla uğraĢan �oban g��erler olmalarÝna rağmen, T�rkistan‟Ýn tarÝmsal vaha topluluklarÝnÝ 

kontrol altÝnda tutmaya aĢÝrÝ bir ilgi g�stermiĢlerdir. Ancak, T�rkistan‟a hakim olma isteklerinin 

sebepleri ve bu ama�la geliĢtirdikleri �rg�tlenme konusu hen�z yeterince a�ÝklÝğa 

kavuĢturulmamÝĢtÝr.2 Bu makale, g��er h�k�mranlarÝn neden ve nasÝl s�z konusu vahalarÝ kontrol 

ettiklerini g�stererek bir boĢluğu doldurmaya �alÝĢacaktÝr. 

Bu �alÝĢmanÝn coğrafi parametrelerini tespit etmek i�in, T�rkistan Ġ� Asya‟nÝn batÝda Hazar 

Denizi ve doğuda Altay DağlarÝ boyunca uzanan kÝsmÝ olarak tanÝmlanmaktadÝr. Bu b�lgenin g�ney 

sÝnÝrÝ, Hint alt kÝtasÝnÝ Asya‟nÝn diğer kesimlerinden ayÝran yoğun sÝradağlardÝr. Kuzeyde ise, 

T�rkistan, Ġ� Asya boyunca doğudan batÝya uzanan steplerin kuzey u� noktasÝna kadar 

geniĢlemektedir. B�lge genellikle �orak ya da yarÝ �oraktÝr. YarÝ �orak b�lgeler, T�rkler gibi �oban-

g��er halklarÝn yaĢamÝnÝ idame ettirecek meralara sahiptir. �orak ��l b�lgelerinde ise, bu d�nemde, 

�oğunlukla Fars�a ya da diğer Hint-Avrupa dilleri konuĢan halklarÝn yaĢadÝğÝ bağÝmsÝz siyasi 

birimlerin bulunduğu vahalar mevcuttur. Not edilmesi gereken bir istisnayÝ, resmi dil olarak �inceyi 

kullanan �in ve Hint-Avrupa n�fuslarÝnÝn karÝĢÝmÝnÝn bulunduğu Turfan vahasÝndaki Gao�ang KrallÝğÝ 

oluĢturmaktadÝr. 

Bu �alÝĢmada kullanÝlan kaynaklarÝn sorunlu olduğunu belirtmek gerekir.  

Bu b�lgedeki T�rkler ve diğer kabileler bu d�nemde kayÝtlar tutmuĢ olsalar bile, bunlar bug�ne 

kadar ulaĢamamÝĢtÝr. Bu y�zden, bu �alÝĢma orijinal �ince ve Arap�a belgelere ve tarihi raporlara 

dayanmaktadÝr. Ne yazÝk ki, bu kaynaklar da tatmin edici olmaktan �ok uzaktÝr, ��nk� bu d�k�manlar 

g��erlerin kontrol�nde olan b�lgelerin dÝĢÝnda yaĢayan �inli ya da Arap tarih�iler tarafÝndan kaleme 

alÝnmÝĢtÝr. Bu kuralÝn istisnasÝnÝ teĢkil eden bazÝ �in kaynaklarÝ, Turfan vahasÝndaki Gao�ang (Qocho) 

KrallÝğÝ‟nÝn belgeleridir. Bu belgeler bu y�zyÝlÝn baĢÝnda yapÝlan kazÝlarda ortaya �ÝkarÝlmÝĢ ve daha 

yakÝn zamanlarda yayÝnlanmÝĢtÝr. Bu belgeler bize, ortaya �ÝkarÝldÝklarÝ tarihe kadar bilinmeyen 

d�nemlerdeki kabileler ve bunlarÝn vaha topluluklarÝyla temaslarÝ konusunda bilgiler sunmaktadÝr, ama 

ne yazÝk ki bu belgelerin sayÝsÝ olduk�a azdÝr. Kaynaklarla ilgili bu t�r sorunlar olmasÝna rağmen, 

dağÝnÝk delilleri birleĢtirmek suretiyle g��er hakimiyetinin genel durumunu tasvir etmek m�mk�nd�r. 

VahalarÝ Kontrol Etme ĠhtiyacÝnÝn KaynaklarÝ 
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G�n�m�ze ulaĢan dağÝnÝk �ince ve Arap�a kayÝtlar, T�rkistan‟daki g��men 

konfederasyonlarÝnÝn, boyunduruklarÝ altÝnda tuttuklarÝ vaha devletlerinden insan g�c� ve maddi 

kaynaklar a�ÝsÝndan faydalandÝklarÝnÝ g�stermektedir. BatÝ T�rklerinin vaha devletlerinden topladÝklarÝ 

maddi zenginlikler i� �retim ve ticaret karlarÝndan aldÝklarÝ vergilerdir. Mesela, pek �ok �in tarihi 

kaynaklarÝ KaĢgar‟Ýn T�rklere yÝllÝk hara� olarak pirin�, arpa, tahÝl, bakÝr, demir, teneke, sarÝ zÝrnÝk, 

ipek iĢlemeli kumaĢ, pamuk ve kendir g�nderdiklerini pek �ok kez zikretmektedir.3  

Gao�ang hakkÝndaki bilgiler ise �ok daha geneldir. 630 yÝlÝ civarÝnda, bir Budist hacÝ olan 

Hs�en-Tsang Hindistan‟a giderken yolu �zerinde bulunan Gao�ang‟dan ge�erken Gao�ang 

h�k�mdarÝ kendisine g�venmiĢ ve BatÝ T�rklerinin Tong Yabgu adlÝ kağanÝna teslim edilmek �zere 

kendisiyle iki araba dolusu meyve ve 500 top ipek kumaĢ g�ndermiĢtir. H�k�mdarÝn kağana yazdÝğÝ 

mektupta kendisinden “Kağan‟Ýn k�lesi”4 olarak bahsetmesi, h�k�mdar ile kağan arasÝndaki siyasi 

iliĢkinin niteliği hakkÝnda herhangi bir Ģ�pheye mahal bÝrakmamaktadÝr. YaklaĢÝk bir 10 yÝl sonra, 

baĢka kaynaklar, 640‟da Tang �ini‟nin h�k�mdarlÝğÝ iĢgalinden hemen �nce Gao�ang‟Ýn BatÝ 

T�rklerinin kağanÝ Yugu ġad‟a para (jin) ve ipek (bo) g�nderdiğinden bahsetmektedir.5 Bu para ve ve 

ipeğin b�y�k �oğunluğunun Gao�ang �zerinden ge�en uluslararasÝ ticaretten hortumlandÝğÝnÝ tahmin 

edebiliriz.6 Mevcut kaynaklar, g��erlerin sadece KaĢgar ve Gao�ang‟tan hara� aldÝğÝndan 

bahsetmesine rağmen, benzer d�zenlemeleri b�t�n T�rkistan‟da yapmÝĢ olmalarÝ muhtemeldir. 

Maddi kaynaklarÝn yanÝ sÝra, vahalar g��er konfederasyonlara savaĢ�Ý g��leri takviye etmek 

�zere insan g�c� de sağlamaktaydÝlar. Bildiğim kadarÝyla, bu uygulamayÝ yapan BatÝ T�rklerine 

sadece iki atÝf bulunmaktadÝr ve her ikisi de Gao�ang ile alakalÝdÝr. Ġlki, Tang HanedanÝ‟nÝn ilk 

zamanlarÝnda Hami h�k�mdarÝnÝn BatÝ T�rklerine bağlÝlÝktan vazge�erek Tang HanedanÝ‟na sadakat 

g�sterdiği zaman meydana gelmiĢtir. Gao�ang ve T�rkler Hami‟ye ortak bir saldÝrÝda bulunmuĢlar, 

fakat bundan bir sonu� alamamÝĢlardÝr. Ancak, bu sÝralarda Gao�ang ordusunun komutanÝnÝn T�rk 

AĢina boyunu bir �yesi olduğunu belirtmekte de fayda var.7 Daha sonralarÝ, 638‟de, Gao�ang 

Karashahr vahasÝna saldÝran BatÝ T�rklerine de yardÝm etmiĢtir.8  

�te yandan, T�rgiĢ KağanÝ Sulu‟nun (715-738) yerleĢik vaha sakinlerini ordusunda s�rekli 

olarak kullandÝğÝna dair Arap�a kaynaklarda �nemli miktarda delil mevcuttur. Bunlardan iki �rnek 

verecek olursak; M�sl�man Vali M�slim b. Sa‟id, 724 yÝlÝnda Fergana‟ya karĢÝ ordularÝnÝ 

g�nderdiğinde, g��leri Fergana ve ġaĢ9 vahalarÝnda yaĢayan erkeklerin de i�inde yer aldÝğÝ Sulu 

ordularÝ tarafÝndan geri p�sk�rt�lm�Ģt�r. Sulu kuvvetleri, birka� yÝl sonra, yani 728-729‟da, 

M�sl�manlarÝn kontrol�ndeki Semerkant civarÝna n�fuz etmiĢlerdir. T�rgiĢ ordusunda da Fergana, 

ġaĢ, Nesef ve Buhara10 gibi Ģehirlerden g��ler vardÝ. Arap yÝllÝklarÝnda bolca bulunan bu deliller bir 

�in kaynağÝ tarafÝndan da doğrulanmaktadÝr, bu kaynak Kutal (Guduo) ve KuĢaniye (Heguo) 

h�k�mdarlÝklarÝnÝn T�rgiĢ11 g��leri b�nyesinde savaĢtÝklarÝnÝ anlatmaktadÝr. Bu kanÝt kuĢkuya mahal 

bÝrakmaksÝzÝn BatÝ T�rk ve T�rgiĢ ordularÝnÝn T�rkistan‟Ýn yerleĢik hayata ge�miĢ b�lgelerindeki 

askerleri b�nyesinde topladÝğÝnÝ doğrulamaktadÝr. �oğu durumda, bu b�lgelerdeki insanlar/erkeklerin 

bir t�r hara�/vergi olarak T�rklere hizmet etmeye zorlandÝklarÝ da ihtimal dahilindedir.12 
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VahalarÝn Doğrudan Y�netimi 

T�rkistan‟daki g��er konfederasyonlarÝn yerleĢik hayatÝn kurulduğu vahalardan insan ve maddi 

kaynaklarÝ kullandÝklarÝna dair kanÝtlar olmakla birlikte, tarÝmsal b�lgeleri nasÝl kontrol ettikleri konusu 

a�Ýklanmaya ihtiya� duymaktadÝr. Bu g�r�nd�ğ�nden daha karmaĢÝk bir problemdir, ��nk� vahalar 

g��erliğe pek de iyi bakmayan bir ��l denizinde tarÝm adalarÝydÝ. G��erlerin g�� g�zergahlarÝ �oğu 

durumda vahalardan ge�mezdi, bundan dolayÝ T�rkler bu duruma uygun metodlar uygulamak 

zorunda kaldÝlar. 

�oğunlukla, g��erler vahalarÝ dolaylÝ yollardan y�netirlerdi, fakat doğrudan y�netimin 

uygulandÝğÝ bazÝ durumlar da vardÝ. Biz burada �ncelikle doğrudan y�netim �zerinde duracağÝz. 

Elimizde Toharistan, Fergana ve ġaĢ olmak �zere �� devletin y�neticilerinin yerleĢik hayata ge�miĢ 

ve doğrudan y�netime baĢlamÝĢ g��er Ģeflerin soyundan geldiklerine dair deliller bulunmaktadÝr. Bu 

�� devletin ���n�n de g��erliğe m�sait meralara/otlaklara bitiĢik b�lgelerde olmasÝ bir tesad�f 

olamaz. �in kaynaklarÝnÝn belirttiğine g�re, Tokharistan‟da Amu Derya‟nÝn (Ceyhun) g�neyinde 

h�k�mdarlar/y�neticiler genelde T�rk AĢina boyu �yelerine verilen T�rk�e Yabgu (yehu) unvanÝnÝ 

kullanmaktaydÝlar.13  

T�rk y�netici boyu ile olan bir bağlantÝ, 650‟lerdeki Yabgu‟nun AĢina WuĢibo olarak 

adlandÝrÝlmasÝyla kanÝtlanmaktadÝr.14 Bir sonraki y�zyÝl boyunca birbiri ardÝna gelen ve isimleri bilinen 

yabgulardan biri, 729‟da tahta oturan Kutlu (Guduolu) Dun Tardu‟dur (Dadu) ve ismi kolayca 

farkedilebileceği gibi T�rk�edir.15 Baktriyan dilinde yazÝlmÝĢ belgelerde de y�netici ve h�k�mdarlar 

i�in ge�en T�rk�e isimler ve unvanlar da olduk�a yaygÝndÝr.16 T�rk siyasi geleneğinde muhafaza 

edilmiĢ kanÝtlar da bulunmaktadÝr. Mesela, 727 yÝlÝnda Tokharistan‟Ýn yabgusundan �in imparatoruna 

g�nderilen �ince bir mektupta �in imparatorundan �ince bir unvan olan “imparator” (huangdi) ya da 

“TanrÝnÝn Oğlu” (tianzi) yerine T�rk�e bir unvan olan “TanrÝnÝn KağanÝ” (tian kehan) olarak 

bahsedilmektedir.17 

Doğrudan g��er y�netiminin Fergana‟da da uygulandÝğÝ a�Ýkca g�r�lmektedir. Yeni Tang Tarihi, 

�in‟deki Wei (220-265) ve Jin (265-420) hanedanlarÝ zamanÝndan itibaren bir yerli h�k�mdarlar 

silsilesinin Fergana‟yÝ y�nettiğinden bahsetmektedir.18 Eski h�k�mdar iliĢkileri, BatÝ T�rklerinin yerli 

h�k�mdar Kibi‟yi katlettiği 627 ile 649 yÝllarÝ arasÝnda bir zamanda sona erdi. Bu olaydan sonra, 

Asena ġuni Ģehrin kontrol�n� ele ge�irdi. Chavannes, Asena‟nÝn T�rk boyunun adÝ olan AĢina‟nÝn bir 

yanlÝĢ kullanÝmÝ olabileceğini ileri s�rmektedir.19 ġuni‟nin �l�m�nden sonra yerine Ebozhi ge�ti. 

Kibi‟nin bir yeğenini bir Ģehre ve kendi yeğenini de diğer bir Ģehre atayan Ebozhi‟nin T�rklerle 

yerlilerin y�netiminden oluĢan ortak bir sistem kurduğu g�r�lmektedir. Bu ortak y�netim sisteminin ne 

kadar devam ettiği a�Ýk olmamakla birlikte, 738‟deki Fergana H�k�mdarÝ Arslan Tarkan (Axilan 

Dagan) bir T�rk ismi (Arslan) ve unvanÝ (Tarkan) kullanmaktaydÝ.20 

Bug�nk� TaĢkent‟in yerinde bulunan, ġaĢ‟ta T�rk komutanlar yedinci asÝrdan baĢlayarak 

y�netimin dizginlerini ellerinde tutmaya baĢladÝlar. Yeni Tang Tarihi‟nde BatÝ T�rklerinin 605 yÝlÝnda 
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ġaĢ h�k�mdarÝnÝ �ld�rd�ğ� ve �lkede Tegin Fuzhi‟nin y�netimini tesis ettiklerinden 

bahsetmektedir.21 Fuzhi‟nin bir T�rk olmasÝ muhtemeldir, ��nk� kağanÝn oğlu, k���k kardeĢi ya da 

akrabasÝ olduğunu g�steren bir T�rk�e unvan olan Tegin‟i kullanmaktadÝr.22 Sekizinci asÝr ortalarÝna 

kadar, Fuzhi‟nin halefleri bazan farkedilir Ģekilde T�rk isimleri ve daima T�rk unvanÝ Tudun‟u (tutun) 

kullandÝlar ve bir vaha Ģehrinde temsil edildiler.23 T�rk isimleri ve unvanlarÝnÝn bolca kullanÝlmasÝ 

ġaĢ‟Ýn T�rk Ģeflerinin soyundan gelenler tarafÝndan y�netildiğini g�stermesine rağmen, bu sekizinci 

asrÝn ortalarÝnda ġaĢ‟Ýn siyasi y�neliminin g��er kabilelere doğru olduğu anlamÝna gelmemektedir. 

739‟da ġaĢ h�k�mdarÝ, BahadÝr Tudun yeni �len T�rgiĢ lideri Sulu‟nun oğluna saldÝran �inlilere 

yardÝm etti.24 Onun halefi, Yina Tudun Kule, 741‟de Tang sarayÝna Ģ�yle yazmaktaydÝ: “T�rkler Ģimdi 

TanrÝnÝn KağanÝ‟nÝn (�in Ġmparatoru) tebasÝdÝr, ancak Araplar �lkeleri (T�rkistan) tehlikeye 

sokmaktadÝr. L�tfen onlara saldÝrÝn.”25 TanrÝnÝn KağanÝ kelimesinin kullanÝlmasÝ T�rk siyasi 

geleneğinin s�rd�ğ�n� g�stermesine rağmen, a�Ýk�a ġaĢ bu d�nemde T�rgiĢler ya da M�sl�manlar 

yerine m�ttefik olarak �inlileri g�rmektedir. Bir vaha b�lgesini y�netmek, daha �nce g��er olan 

h�k�mdarlarÝ, hala steplerde olan kendi kardeĢleri ya da akrabalarÝ ile olan iliĢkilerini koparmaya 

zorladÝ. Bu durum bir g��er elitin bir yerleĢik toplumun y�netimini ele ge�irdiği her yerde ortaya �Ýkan 

ortak bir fenomendir.26 Bu yeni y�nelimin 1,5 y�zyÝllÝk bir s�re zarfÝnda, yani T�rkler ġaĢ‟Ý idare 

ederken tedricen geliĢtiğini tahmin edebiliriz. 

ġaĢ, Fergana ve Tokharistan y�neticileri arasÝnda T�rk isim ve unvanlarÝna �ok sayÝda 

rastlanÝlmasÝ, bu vaha devletlerinin y�netici elitinin T�rk soyundan olduğunu g�stermektedir. 

T�rkistan‟daki g��er ve yerleĢik hayata ge�miĢ olan topluluklarÝn birbirlerinin isim ve unvanlarÝnÝ 

kullandÝklarÝnÝn bilinmesine rağmen, bu isim ve unvanlarÝn alÝnmasÝna devam edilmesi genellikle 

istisnai �rneklerdir.27  

Sadece bu �� b�lgede T�rk isimleri ve unvanlarÝ s�reğen bir Ģekilde kullanÝlmÝĢtÝr. Bu ger�ekten 

yola �Ýkarak, T�rk Ģeflerin soyundan gelen y�netici elitlerin bu yerleĢik toplumlarÝ y�nettiği sonucuna 

varabiliriz. Bu g�zlemin yanÝ sÝra, kaynaklarÝmÝz yeterli olmadÝğÝndan bu Ģehirleri y�neten gruplar ve 

bunlarÝn y�netim metodlarÝ konusunda fazla bir Ģey bilmiyoruz. Ġlerleyen yÝllarda ġaĢ �rneğinde 

olduğu gibi, bu, elit arasÝnda g��er karĢÝtÝ bir siyasi duruĢ benimsendiğini, T�rk y�netici gruplarÝn 

zamanla benimsedikleri yeni vatanlarÝnÝn k�lt�r� i�inde asimile olduklarÝnÝ ve hala steplerde 

yaĢamakta olan yakÝnlarÝndan farklÝ ilgi ve �Ýkarlar geliĢtirdiklerini g�stermektedir. Ne yazÝk ki, 

kaynaklarÝn azlÝğÝ, g��er Ģeflerden yerleĢik y�neticilere d�n�Ģ�m s�reci hakkÝnda daha fazla bilgi 

edinmemizi engellemektedir. 

DolaylÝ G��er Y�netimi 

VahalarÝn doğrudan y�netimi bir kural olmaktan ziyade bir istisnadÝr. Bu d�nemde, daha yaygÝn 

olan uygulama yerli elitin vahalarda kendi konumlarÝnÝ edinmelerine m�saade edilmesidir. Yerli 

y�neticiler, kendi yerleĢik tebalarÝndan topladÝklarÝ vergi ve hara�larÝ g��er �stlerine iletmekle g�revli 

bir aracÝ rol� ve hizmeti �stlenmekteydiler. Bu t�r bir sistemin en kapsayÝcÝ Ģekildeki anlatÝmÝnÝ, 

620‟den 630‟a kadar tahtta kalmÝĢ olan BatÝ T�rklerinin KağanÝ Tong Yabgu‟dan “BatÝ B�lgelerinin 
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h�k�mdarlarÝnÝ Ġlteberler (xielifa) olarak atadÝ ve denetlemek, y�netmek ve vergilendirmeye nezaret 

etmek �zere her birine bir Tudun g�nderdi” diye bahseden Tang D�nemi tarih kitaplarÝnda bulmak 

m�mk�nd�r.28 Bu tarihten daha �nce bile, bir kaynak 605‟ten 620‟ye kadar Gao�ang‟Ý kontrol� 

altÝnda tutan Tiele kabilesi zamanÝnda, BatÝ T�rklerinin vergileri toplamak �zere burada bir “memur” 

bulundurduklarÝndan bahsetmektedir.29 

Bu y�netim sisteminin �in kaynaklarÝnÝn bizi inandÝrmaya �alÝĢtÝğÝ tarihten �ok daha erken 

tarihlerde, en azÝndan Gao�ang H�k�mdarlÝğÝ‟nda uygulandÝğÝna dair delil, bu asÝrda yapÝlan 

kazÝlarda ortaya �ÝkarÝlan belgelerde bulunmaktadÝr. 599 tarihli bir Budist sutraya ithaf, Gao�ang 

h�k�mdarÝnÝn Ġlteber unvanÝnÝ Tong Yabgu y�netiminden 20 yÝldan fazla s�re �nce kullandÝğÝnÝ 

ispatlamaktadÝr.30 Gao�ang halkÝnÝn y�ksek mevkidekilere ziyaretleri sÝrasÝnda g�t�rd�kleri 

malzemelerin kaydedildiği diğer bazÝ par�alanmÝĢ dok�manlar, T�rklerin Gao�ang‟da bir Tudun ve 

diğer memurlarÝ g�revlendirdiklerini doğrulamaktadÝr. KayÝtlar, aynÝ zamanda, Gao�ang‟Ýn tebasÝnÝn 

T�rk denet�ilerine de malzeme sağladÝğÝnÝ g�stermektedir. Bu dok�manlarÝn bir �rneğinin tarihi altÝncÝ 

ya da yedinci y�zyÝla dayanmaktadÝr. Bahse konu olan T�rk memurlar, bir Tudun, Kağan‟Ýn bir el�isi, 

ġuluo Kağan Wudulun‟un b�y�k memuru, Kuzey Kağan‟Ýn el�isi ve Tudun‟un bir memurudur.31 “Bir 

Tudun”un ve “ġuluo Kağan”Ýn maiyetinde hizmet g�ren “B�y�k memurlar”Ýn varlÝğÝ Tudun‟un bir 

vahada g�revlendirilmiĢ tek T�rk yetkili/g�revli olmadÝğÝnÝ g�stermektedir. “ġuluo” ve “Kuzey” olmak 

�zere aynÝ d�k�manda iki kağanÝn varlÝğÝ, g�r�nd�ğ� kadar sorunlu bir konu değildir. Michael 

Drompp, Doğu T�rklerinin herhangi bir d�nemde bir b�y�k Kağan ve alttan �ste doğru beĢ altÝ kağana 

sahip olabildiklerine iĢaret etmektedir. Drompp birden �ok kağanÝ iktidar yapÝsÝnÝn esnekliğine 

atfetmektedir. Bu eski belge, BatÝ T�rklerinin benzer akÝĢkan �rg�tlere sahip olduğuna y�nelik deliller 

sağlamaktadÝr.32 Bu a�Ýdan, Gao�ang‟da bulunan ama bir �nceki ile tam olarak aynÝ d�neme ait olup 

olmadÝğÝ bilinmeyen bir diğer belgenin de G�ney KağanÝ‟nÝn el�isine mal verildiğinden bahsettiğini not 

etmeye değer. T�rklerin vaha Ģehirlerine g�nderdikleri birka� memur ve el�iler muhtemelen bu 

Ģehirlerin y�netilmesinde doğrudan roller �stlenmemekte, ancak T�rk y�netimi ile vaha y�netimi 

arasÝnda y�netim uyumunu izlemekte, denetlemekteydiler.33 

Gao�ang‟a aynÝ anda el�iler g�nderen T�rk y�neticilerinin �okluğu bizi Gao�ang �zerinde 

otoriteye sahip olan birden fazla elitin olduğu sonucuna g�t�rmektedir. Gao�ang‟daki T�rk elitlerinin 

yetki alanlarÝnÝn �akÝĢmasÝ, �ok daha sonralarÝ on ���nc� y�zyÝlÝn sonlarÝ ve Timur y�netimi altÝndaki 

on d�rd�nc� y�zyÝl sonlarÝndaki MoğollarÝn y�netimindeki benzer �rg�tsel yapÝyÝ akla getirmektedir.34 

MoğollarÝn �in‟deki Yuan hanedanÝ askeri yapÝsÝ �zerine �alÝĢmalar yapan Ch‟i-ch‟ing Hsiao, 

sorumluluğun aynÝ anda birden fazla kiĢide bulunmasÝnÝn “ĠktidarÝ suiistimal etme”nin �n�ne ge�meyi 

ama�ladÝğÝnÝ, aksi halde l�zumsuz bir karĢÝlÝklÝ kontrol sistemi yaratÝlmÝĢ olacağÝnÝ savunmaktadÝr.35 

Bir diğer �alÝĢmada, Elizabeth Endicott-West aynÝ prensibin Yuan sivil y�netiminde de �alÝĢtÝğÝnÝ 

s�ylemektedir. Her ne kadar kronolojik ve coğrafik olarak Moğollar ve Timur‟dan ayrÝ olsalar da, 

Gao�ang‟daki T�rkler de benzer bir idari k�lt�r uygulamaktaydÝlar. 

T�rklerin vaha Ģehirlerine k���k garnizonlar konuĢlandÝrma olasÝlÝklarÝ da bulunmaktadÝr. 

T�rkistan‟da bu konuyla ilgili olarak herhangi bir kanÝtÝmÝz bulunmuyor, ama Sui ve Tan hanedanlarÝ 
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arasÝndaki 610‟lar ile 620‟ler arasÝndaki i� savaĢ sÝrasÝnda, Doğu T�rklerinin dolaylÝ kontrole sahip 

olduklarÝ en az bir �in sÝnÝr kasabasÝnda yaklaĢÝk 200 askeri bulunmaktaydÝ.36 T�rkistan‟da bir 

garnizondan bahsedilen tek yer TanrÝ DağlarÝnÝn kuzeyinde bulunan ve daha sonra Tang �in‟i 

D�nemi‟nde Beiting olan ve daha sonra da UygurlarÝn BeĢbalÝk Ģehri olan Kağan Stupa ġehri‟nde 

(kehan futu cheng) bulunmaktadÝr.  

BatÝ T�rklerinin lideri Yugu ġad, yukarÝda bahsedildiği gibi kendisini hara� ve vergilerle besleyen 

Gao�ang‟Ý korumak amacÝyla burada bir garnizon kurmak �zere bir Yabgu g�nderdi. Garnizon TanrÝ 

DağlarÝnÝn ters istikametinde Gao�ang‟Ýn yaklaĢÝk 125 kilometre kuzeyindeydi. Bu pratik 

g�z�kmemekle birlikte, askerlerin bu b�lgeye konuĢlandÝrÝlmasÝnda ekolojik m�lahazalar etkin rol 

oynadÝ. Gao�ang, �oban g��erler i�in geniĢ meralardan yoksun olan ��l�n ortasÝnda bir vahayken, 

Kuzey TianĢen boyunca uzanan dağ etekleri hayvancÝlÝk i�in uygun meralara sahipti. Askeri strateji 

a�ÝsÝndan da, bunun amacÝ Gao�ang‟Ý bir kuĢatmadan kurtarmak ya da Gao�ang y�neticilerine itaati 

temin i�in gerekirse g�� kullanabileceklerini her daim hatÝrlatmak olabilir.37 Ġkinci olarak belirttiğimiz 

fonksiyon aĢağÝda tam olarak ele alÝnacaktÝr. Eğer diğer Ģehirlerde de garnizonlar vardÝysa bile, 

nispeten k���k olan bu garnizonlarÝn Ģehir surlarÝnÝn i�inde, daha b�y�k olanlarÝn ise uzaklarda, daha 

b�y�k sayÝdaki hayvanÝ besleyecek b�lgelerde konuĢlandÝrÝlmÝĢ olabileceğini bekleyebiliriz. 

ġ�phesiz, memurlarÝn ve garnizonlarÝn en �nemli fonksiyonu T�rk efendilerine yeterli miktarda 

hara� gitmesini sağlamaktÝ. Ancak, vahalarda fazla bir varlÝk bulundurmadÝklarÝndan T�rkler, uzaktan 

da olsa yerel halkÝ uyum g�stermeye zorlayacak metodlar geliĢtirmeye mecbur kaldÝlar. Sonu�ta, 

g��erler T�rkistan‟Ýn vahalarÝnÝ dolaylÝ y�netme konusunda iki strateji kullandÝlar: Ben bunlarÝ 

yerleĢimsel ve zorlayÝcÝ uygulamalar olarak kategorize ediyorum. 

Ġtaat ettirmek i�in yerleĢimsel ara�lar en iyi Ģekilde g��erler ile yerleĢik y�neticiler arasÝnda 

evlilik bağlarÝ ile tesis edilmekteydi. �in tarihinde bu uygulamanÝn altÝ �rneğini buldum. Biri hari� b�t�n 

vakalarda, uygulama T�rklerin soylu bir kadÝnÝ evlenmek �zere yerleĢik y�neticiye vermesi 

Ģeklindeydi.38 �in kaynaklarÝnÝn bu evlilik iliĢkilerine �ok fazla �nem vermemesine ve sadece 

ge�iĢtirir bir edayla bahsetmelerine rağmen, bu uygulamaya y�nelik �ok fazla referansa sahip 

olmamÝz �nemlidir. Bu belki de, bu evliliklerin yaygÝn Ģekilde step ile vaha arasÝndaki iliĢkileri bir 

g��lendirme aracÝ olarak yapÝldÝğÝnÝ g�stermektedir. Evlilik iliĢkileri aracÝlÝğÝyla siyasi bağlar kurmak 

g��er siyasi k�lt�r�n�n b�t�nleyici bir �zelliğidir. Tarih boyunca bu, kabile dÝĢÝ evliliklere dayanan 

g��er klanlarÝn ve kabileleri arasÝnda ya karĢÝlÝklÝ saldÝrmazlÝk sinyali ya da “askeri fetihe bir ek” olarak 

uygulanmÝĢtÝr.39 Vaha devletleri ve kabilelerin y�neticileri arasÝndaki evliliğe dair bu bağlar, siyasi 

evliliğin g��er uygulamasÝnÝn yerleĢik hayata ge�ilen b�lgelerdeki denetim sorununa uyarlanmasÝnÝ 

g�stermektedir. G��erlerin genellikle gelin veren tarafÝn gelin alan taraftan �st�n olduğunu 

d�Ģ�nd�klerini de �nemle not etmek gerekir.40 Biri hari� b�t�n bu evliliklerde, hep yerleĢik 

y�neticilere 

 T�rkler gelin vermiĢtir. Bu da s�z konusu iliĢkide T�rklerin genellikle �st�n olan taraf olarak 

m�lahaza edildiğini g�stermektedir. 
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T�rkistan‟daki g��er konfederasyonlar, evlilikleri vaha devletleri ile iliĢkileri geliĢtirmek ve 

istikrara kavuĢturmak amacÝyla kullanmalarÝna rağmen, nihayetinde iktidarlarÝ buyruklarÝna itaat 

etmeyen devletleri tehdit etmek ya da cezalandÝrmak �zere g��lerinden faydalanma kabiliyetlerine 

bağlÝydÝ. Askeri g�� kullanma tehdidi ya da g�zdağÝ olmaksÝzÝn, vaha y�neticileri g��er kabilelere 

hara� ve vergiler vermek istememekteydiler. G��erlerin en �ok kullandÝklarÝ zorlayÝcÝ strateji askeri 

saldÝrÝlarda bulunmak ve t�releri dayatmaktÝ. 

T�rklerin vahalarda yerleĢmiĢ bulunanlarÝn �nde gelenlerine, bazan da t�m halka dayattÝklarÝ 

t�reler daha az Ģiddet i�ermekle birlikte, hala zorlayÝcÝ idi ve yerleĢik hayata ge�enleri g��er 

kurallarÝna uymaya teĢvik eder nitelikteki ara�lardÝ. Bu fenomen en �arpÝcÝ Ģekilde Gao�ang 

H�k�mdarlÝğÝ‟nda babasÝ Qu Jian‟Ýn �l�m�nden sonra iktidara gelen Qu Boya zamanÝnda ortaya �ÝktÝ. 

Qu Jian annesi T�rk olduğundan yarÝ T�rk idi. 

Qu Jian‟Ýn �l�m�nden sonra, �in kaynaklarÝ, “T�rkler Qu Boya‟ya kendi t�relerine uyma emri 

verdi. Boya uzun bir s�re itaat etmemekte direndi. Ancak T�rklerin g�� kullanarak mecbur 

bÝrakmasÝyla itaat etmek zorunda kaldÝ”ğÝnÝ anlatmaktadÝr.41 Bu kaynakta, Goa�ang‟Ýn uymaya 

zorlandÝğÝ T�rk t�relerinin ne t�r t�reler olduğu a�Ýk�a anlatÝlmamaktadÝr.  

T�rklerin cenaze merasiminde uyguladÝklarÝ t�renin tabiatÝnÝn Qu Boya‟nÝn isteksizliğinde etkin 

olduğu d�Ģ�n�lebilir. Bu t�reye g�re kanÝn akarak g�zyaĢÝna karÝĢmasÝ i�in yas tutanlarÝn y�zlerini 

kesmeleri istenmekteydi.42 ġ�phesiz, en azÝndan bazÝ t�reler erkekler i�in belirli sa� ve giyinme 

sitilleri de dayatmaktaydÝ. Gao�ang erkeklerinin giyinme tarzÝ ve traĢ Ģekillerini, kaynaklarÝn verdiği 

bilgilerden dolayÝ biliyoruz; bunalara g�re, Gao�ang erkekleri “barbar kÝyafetleri (hufu)”43 giymekte ve 

“sa�larÝnÝ sadece kafalarÝnÝn ortasÝnda bir demet kalacak Ģekilde traĢ edip, kalan kÝsmÝ uzatarak 

arkaya atmaktaydÝlar”,44 bunun bug�nk� kuyruklara, ya da biraz değiĢmiĢ Ģekline benzediğini tahmin 

edebiliriz.  

�inli erkeklerin kafalarÝnÝn ortasÝnda bir tutam sa� bÝrakmasÝ ve Ġ� Asya‟daki g��erlerin kuyruk 

bÝrakmasÝ - ki bu t�reyi Man�ular on yedinci y�zyÝldan itibaren b�t�n �in erkeklerine dayatmÝĢtÝr- bu 

t�renin en meĢhur �rnekleridir.45 �te yandan, Gao�ang kadÝnlarÝ da etek, kÝsa ceket ve sa�larÝnÝ bir 

tutam kuyruk yaparak �in modasÝnÝ takip etmekteydiler.46 Giyim ve sitilde cinsiyetlere g�re farklÝlÝk 

g�sterilmesinin sebepleri kaynaklarda bulunmamaktadÝr. 

Gao�ang‟daki sa� ve giyim tarzlarÝnÝn orijini hakkÝnda daha fazla ipucu Gao�ang H�k�mdarÝ Qu 

Boya ile �in Sui Ġmparatoru Yangdi arasÝndaki yazÝĢmalarda bulunmaktadÝr. Qu Boya‟nÝn 

mektubunda, “g��er komĢularÝmÝzla iyi koĢullarda olmak ve felaketlerden ka�Ýnmak i�in” Gao�ang 

erkeklerinin g��er modasÝnÝ takip ettiğinden bahsedilmektedir.47 Ġlaveten, mektupta Qu Boya, 

h�k�mdarlÝğÝn sa� ve kÝyafet tarzÝnÝ “kuyruklarÝ keserek (bian) ve yakalarÝ dikerek” değiĢtirmek 

istediğini belirterek a�Ýk�a Sui imparatorunun takdirini kazanmak i�in bir teĢebb�ste bulunmaktadÝr.48 

H�k�mdara cevabÝnda, Sui imparatoru, Gao�ang‟a �in tarzÝ kÝyafet ve Ģapkalar �retmek i�in yardÝm 
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etmeyi �neriyordu, fakat a�Ýk olarak bilinmektedir ki Gao�ang �zerindeki g��er boyunduruğunu 

kÝramamÝĢtÝr. 

�in tarih kitaplarÝ “Qu Boya‟nÝn Tiele kabilesinin temel vassallarÝndan biri olarak kaldÝğÝnÝ.49 

Kendini �in‟e sevdirmek i�in bir emir yayÝnlamasÝna rağmen, hala Tiele‟den korktuğu i�in bu 

değiĢiklikleri uygulamaya cesaret edemedi”ğini yazmaktadÝr. T�rk t�relerine uymak zorunda kalan tek 

yer Gao�ang değildir.50 En azÝndan Semerkant n�fusunun bir kÝsmÝ ve muhtemelen Ku�a h�k�mdarÝ 

da kuyruk bÝrakmaktaydÝ. Ne yazÝk ki, kaynaklar tam değil ve diğer yerleĢik vahalardaki sa� ve giyim 

modalarÝ hakkÝnda pek bir Ģey bildirmemekte. Yine de biz, Semerkant halkÝnÝn T�rk evlilik ve cenaze 

geleneklerini takip ettiklerini biliyoruz.51 Bu uygulamalarÝn T�rkler tarafÝndan empoze mi edildiği 

yoksa Ġ� Asya‟nÝn h�k�mranlarÝ olarak prestijlerinden mi etkilendikleri konusunda kaynaklar herhangi 

bir Ģey s�ylememektedir.52 

Daha �nce atÝfta bulunduğumuz kanÝtlar, bazÝ durumlarda T�rklerin ve diğer kabilelerin 

t�relerinden bir kÝsmÝnÝ se�erek bu t�releri y�neticiler arasÝnda ve yerleĢik hayata ge�miĢ vahalarda 

mecburi kÝldÝklarÝnÝ g�stermektedir. G��erler bunu, tebalarÝnÝn iktidarlarÝnÝ sembolik olarak kendilerine 

teslim etmesini temin i�in yapmaktaydÝlar. Philip Kuhn‟un iĢaret ettiği gibi, Qinq hanedanÝ (1644-1911) 

Man�ularÝn b�t�n �inli erkek n�fusa sa� kuyruğu bÝrakmayÝ dayatmasÝ a�ÝsÝndan bakÝldÝğÝnda, bu 

“k�lt�rel birleĢtirme noktasÝ” “inat�Ý diren� merkezlerini” yok edilmesi gibi �nemli bir siyasi amaca 

hizmet etmiĢtir. ġart koĢulan sa� kesim tarzÝna uymayÝ reddedenler derhal isyancÝ olarak 

damgalanabilmekteydi. Kuhn‟un doğru bir Ģekilde ortaya koyduğu gibi, “Sa� kesim emri zekice bir 

hareketti: direniĢi a�Ýğa �ÝkarÝp �abucak yok etmek, yeni rejime karĢÝ sinsi bir pasiflik i�inde 

geliĢmelerine fÝrsat vermekten daha iyidir”.53 KÝyafet, evlilik ve cenaze t�renleri gibi diğer T�rk 

k�lt�rel t�relerinin vahalara empoze edilmesi de benzer bir amaca hizmet etmekteydi. Sui imparatoru 

ile Gao�ang h�k�mdarÝ arasÝndaki yazÝĢmalar, bu d�nemde y�neticilerin bu t�r k�lt�rel normlarÝ �ok 

ciddiye aldÝklarÝnÝ g�stermektedir. YerleĢik hayata ge�miĢ olan y�neticiler “Felaketlerden ka�Ýnmak” 

i�in t�relere razÝ olmaya mecbur kalÝyorlardÝ. 

T�rklerin kullandÝğÝ daha a�Ýk zorlayÝcÝ bir y�ntem de askeri harekattÝ. ġaĢÝrtÝcÝ bir Ģekilde, 

aslÝnda bağÝmsÝz vaha devletlerine y�nelik g��er saldÝrÝlarÝnÝn �ok fazla �rneği bulunmamaktadÝr. 

Bunun b�yle olmasÝ, ya g��er gruplarÝn bir saldÝrÝ i�in hemen g�� toplamakta g��l�k �ektikleri ya da 

�inli ve M�sl�man tarih�ilerin bu saldÝrÝlar hakkÝnda �ok fazla bilgi elde edememelerinden 

kaynaklanmaktadÝr. Ġkincisinin olmasÝ �ok daha muhtemeldir, ��nk� b�t�n g��er saldÝrÝlarÝnÝn 

Gao�ang, Hami ve KaraĢehr gibi �in‟in merkezine yakÝn vahalardan geldiğini biliyoruz. 

KayÝtlara ge�en en erken saldÝrÝ 590‟da meydana gelmiĢtir. Bu yÝl i�inde, T�rkler Gao�ang‟a 

saldÝrmÝĢlar ve �atÝĢmalarÝn akabinde 2.000 m�lteci �in‟e g�� etmiĢtir.54 Kaynaklarda saldÝrganlÝğÝn 

neden kaynaklandÝğÝ belirtilmemektedir, ancak biz bu saldÝrÝnÝn T�rk buyruğuna itaat etmediği i�in 

ger�ekleĢtiğini tahmin edebiliriz. Daha sonralarÝ, BatÝ T�rklerinin boyunduruğunda olan �uyue ve 

�umi kabileleri Gao�ang ile birleĢerek 638 yÝlÝnda KaraĢehr‟in beĢ Ģehrini yağmalamÝĢlardÝr.55 Bu 

vahĢice saldÝrÝnÝn sebepleri baĢka bir yerde a�ÝklanmÝĢtÝr. KaraĢehr BatÝ T�rklerinin ve Gao�ang‟Ýn 
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ticaret vergileri �zerindeki tekelini kÝrmak i�in Tang �ini‟yle ittifak yapmak istemiĢtir.56 KaraĢehr 

�rneği, askeri saldÝrÝnÝn g��er efendilerinin buyruklarÝna itaat etmeyen bir vaha devleti i�in uygulanan 

nihai yaptÝrÝm olduğunu g�stermektedir. 

Sonu� 

YukarÝda yapÝlan g��er y�netimi tartÝĢmasÝ, maliyeti nispeten az olan bir kontrol sistemini ortaya 

�ÝkarmÝĢtÝr. �oğu durumda, T�rkler ve diğer kabileler vaha devletleri �zerinde doğrudan y�netim 

kurmamÝĢlardÝr.57 Bu vaha devletlerinde garnizon kurmuĢlarsa da bunlar da �ok k���k �l�eklidir. 

Evlilik bağlarÝ ve k�lt�rel normlarÝ empoze etmek vasÝtasÝyla yerleĢik hayata ge�miĢ y�neticileri 

kendilerine bağlamak, b�y�k maliyetlere mal olmamÝĢtÝr. Genellikle, yerli y�netsel sistem ya da aygÝt 

yerinde tutulmuĢtur. Bu vahalara sadece bir Tudun ve birka� diğer g�revli ile el�iler g�nderilmek 

suretiyle, en azÝndan Gao�ang‟da, hara�larÝn toplanmasÝ kontrol edilmiĢ, vaha sakinleri de bu T�rk 

memurlarÝn masraflarÝnÝ yiyecek olarak �demiĢlerdir. GarnizonlarÝn bulunduğunu bildiğimiz yerlerde, 

bunlarÝn �ok k���k garnizonlar olduklarÝnÝ ve vahalarÝn dÝĢÝnda, kendi kendilerine yetebilecek 

imkanlara sahip olan yerlerde kurulduklarÝnÝ da biliyoruz. B�t�n bu vakalarda g��erlerin masraflarÝ ile 

alakalÝ herhangi bir kayda sahip olmamamÝza rağmen, biz g�venle bu masraf ve maliyetlerinin �ok 

d�Ģ�k olduğunu tahmin edebiliriz. Yine bu konuda hi�bir kayda sahip olmamamÝza rağmen, aldÝklarÝ 

hara�larÝn y�ksek karlar getirdiğini de tahmin edebiliriz. Bu gelirler, T�rkler ve diğer kabilelerin kÝrsal 

yaĢam ekonomisi i�in �ok �nemli bir gelir kaynağÝydÝ. ZorlayÝcÝ g�� kullanmaya k�rar verdikleri 

durumlarda bile, g��er ordularÝna �demeler yağma ve ganimet yoluyla yapÝldÝğÝndan savaĢÝn maliyeti 

yine nispi olarak �ok hafif olmaktaydÝ. Bu d�Ģ�k maliyetler ve y�ksek k�rlar, gelirler g��er liderlerin 

neden T�rkistan‟Ýn vahalarÝnÝ kontrol etmek istediklerini �ok iyi a�ÝklamaktadÝr. 

T�rkler ve diğer kabileler vahalarda �nemli sayÝlabilecek b�y�kl�kte garnizonlar kurmadÝklarÝ 

i�in, bu vahalarÝn �inliler ve M�sl�manlar tarafÝndan iĢgal edilmesi son derece kolay ve �abuk 

olmaktaydÝ. G��erler i�in bu yerlerin tekrar ele ge�irilmesi ise son derece sorunluydu, ��nk� o devirde 

kuĢatma silahlarÝna sahip değillerdi ve yerleĢik imparator vahalara garnizonlar kurup buralarÝ, 

dÝĢardan erzak sağlamak suretiyle ve destek vererek g��lendirmekteydi. �inliler ve M�sl�manlarÝn 

gelmesinden �nce, g��erler izole bir vaha Ģehrini kuĢattÝklarÝnda, boyunduruklarÝnÝ kabul edinceye 

kadar onlarÝ a� bÝrakÝrlardÝ. Ancak bu ağÝr/yavaĢ taktik, b�y�k miktarlarda tahÝl depolayan ve karĢÝ 

ataklarda bulunabilen ordularÝ bulunan d�Ģmalara karĢÝ iĢ g�rmemekteydi. Sonu� olarak, altÝncÝ 

y�zyÝldan sekizinci y�zyÝla kadar ge�en d�nemde T�rkistan vahalarÝndaki T�rk y�netimi nispeten 

kÝrÝlgandÝ. ZayÝf ve siyaseten b�t�nleĢmemiĢ vaha h�k�mdarlÝklarÝna karĢÝ g��men y�netimini 

empoze etmekte baĢarÝlÝ olan y�ntemler, b�y�k ve nispeten iyi �rg�tlenmiĢ ve vahalarÝ birer 

garnizona �evirmeye hazÝr d�ĢmanlarÝn meydan okumasÝna karĢÝ koymaya uygun değildi. 

 

1 Bu ve takip eden dilden dile �evrilerin esasÝ geleneksel �ince kaynaklardÝr. 
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2 BatÝ T�rkleri ve T�rgiĢ �alÝĢmalarÝ i�in bakÝnÝz Chavannes (1900) 1969; Beckwith 1987; 

Sinor 1990; Golden 1992. 

3 BS 97: 3219; WS 102: 2268; SS 83: 1852. Ġpek iĢlemeli kumaĢlar ve pamuktan sadece 

WS bahsetmektedir. SarÝ zÝrnÝk bir �eĢit sarÝ pigment olup �incede cihuang olarak bilinmektedir 

(Schafer 1963, 213-4). 

4 DSFZ 1: 21; Beal 1911, 30-1. Bu metin Tong Yabgu Kağan‟a Yabgu Kağan olarak atÝfta 

bulunmaktadÝr. Bu Kağan‟a referanslar i�in aĢağÝda 28 nolu nota bakÝnÝz. 

5 JTS 198: 5296; XTS 221b: 6223; Chavannes 1900, 109. BatÝ T�rkleri Yugu ġad‟Ý 638‟de 

Yipi Duolu Kağan olarak bilmektedir (JTS 194b: 5184; XTS 215b: 6058; Chavannes 1900, 28, 56). 

6 Gao�ang‟dan ge�en uzak ve uzun ticaret ge�idi ve buranÝn T�rkler tarafÝndan 

vergilendirilmesi, bakÝnÝz Skaff 1998. 

7 JTS 198: 5294; XTS 221a: 6221; Chavannes 1900, 104. Gao�ang kuvvetlerinin bu 

d�nemdeki komutanÝ AĢina Ju idi. Hami‟ye saldÝrÝdan sonra, Tang �in Ġmparatoru, Taizong, 

Gao�ang‟dan AĢina Ju‟yu “meseleyi g�r�Ģmek/tatÝĢmak” �zere Tang sarayÝna g�nderilmesini talep 

etti. Bunun anlamÝ muhtemelen, Taizong‟un Hami‟ye saldÝrÝya misilleme olarak onu esir almasÝ 

olabilir. Tazizon‟un talebini geri �eviren Gao�ang h�k�mdarÝ kendi ailesinin bir ferdini Tang sarayÝna 

g�ndermek suretiyle su�lamalarÝ �zerine aldÝ. Gao�ang h�k�mdar ailesinden birinin T�rk komutanÝn 

yerine Tang sarayÝna g�nderilmesi belki de bir T�rk �inlilere teslim etmek h�k�mdarÝn yetkileri 

arasÝnda olmamasÝndandÝ. 

8 JTS 198: 5301; XTS 221b: 6229; Chavannes 1900, 111-2. Gao�ang �uyue ve �umi 

kabileleri ile birlikte saldÝrÝya katÝldÝ. Bu kabileler BatÝ T�rk konfederasyonuna dahildi ve TianĢen 

dağlarÝnÝn kuzeyinde yaĢamaktaydÝlar (bakÝnÝz Skaff 1998a, Chapters 1 and 3). KaraĢahr‟e 

yakÝnlÝklarÝndan dolayÝ T�rkler a�Ýk�a Gao�ang‟a saldÝrÝya katÝlmalarÝ emrini verdi. 

9 Tabar� 2: 1478-9; Blankinship 1989, 14-16. Bu kaynakta ve takip eden Arap�a 

kaynaklarda Sulu‟ya T�rk�e “Kağan”Ýn Arap�aya �evrilmiĢ hali olan “Hakan” unvanÝyla atÝfta 

bulunulmaktadÝr (Boyle 1960, 4: 915). Arap kaynaklarÝ “Hakan”Ý T�rgiĢlerin değil “T�rkler”in lideri 

olarak adlandÝrmakta, ancak erken d�nem Arap kaynaklarÝ kabile bağlarÝna bakmaksÝzÝn b�t�n 

g��erlerden T�rkler Ģeklinde bahsetmektedir (bakÝnÝz Skaff 1998a, Chapter 1). �in kaynaklarÝ 

Sulu‟nun bu d�nemde T�rgiĢ konfederasyonunun KağanÝ olduğunu belirtmektedir. 

10 Tabar� 2: 1517, Blankinship 1989, 55. Metin �zellikle Fergana, el-Tarbend, AfĢina, Nesef 

ve Buhara‟nÝn bir kÝsmÝndan olan ordulardan bahsetmektedir. El-Tarbend, ġaĢ‟Ýn eski baĢkentidir 

(Barthold 1928, 171, n. 6). AfĢina, Buhara‟nÝn batÝsÝnda etrafÝ surlarla �evrili bir k�yd�r (Barthold 

1928, 119). Nesef ise Fars�ada NahĢeb olarak bilinmekte ve g�n�m�z �zbekistan‟daki KarĢi‟nin 
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yerinde bulunmaktaydÝ. Bu da Buhara‟nÝn 150 kilometre g�neybatÝsÝndaydÝ (Barthold 1928, 136-7; Le 

Strange 1905, 470-1). 

11 T�rkistan‟da bir Tang genaraline g�nderilen 730‟lu yÝllara ait bir imparator fermanÝ, Huttal 

(Guduo) h�k�mdarÝnÝn oğlunun T�rgiĢ g��lerine ka�tÝğÝndan ve Tanglara teslim edildiğinden 

bahsetmektedir. Ferman, ayrÝca KuĢaniye‟nin (Heguo) artÝk T�rgiĢlerden buyruk almadÝğÝndan da 

bahsetmektedir (QJJ 10: 12a; QTW 286: 5a). Guduo‟nun Huttal olarak isimlendirilmesi konusunda 

bakÝnÝz Chavannes 1900, 168. Heguo‟ya KuĢaniye diye atÝflar i�in bakÝnÝz Chavannes 1900, 145, n. 

2. KuĢaniye Semerkant‟Ýn 30 kilometre kuzeybatÝsÝnda bulunmaktaydÝ ve Ġslam �ncesi d�nemlerde 

bağÝmsÝz bir h�k�mdarlÝktÝ (Le Strange 1905, 466; Barthold 1929, 95-6). Ġmparator fermanÝnda tarih 

bulunmamakla birlikte 731 ve 736 yÝllarÝ arasÝnda yazÝlmÝĢ olmalÝ, ��nk� bu ferman hayatÝ boyunca 

imparator adÝna ferman yazma yetkisi olan tek kiĢi olan Zhang Jiuling‟in b�t�n eserlerini i�ermekteydi 

(Herbert 1978, 21-7). 

12 Gao�ang h�k�mdarÝ, daha �nce g�rd�ğ�m�z gibi, kendisini “T�rk KağanÝnÝn k�lesi” 

olarak adlandÝrmaktaydÝ. Daha sonralarÝ ġaĢ ve Fergana T�rgiĢ hegemonyasÝna girdiği zaman, 

bunlarÝn T�rgiĢ ordusuna hizmet etmek i�in adam g�ndermeye zorlanmalarÝ muhtemeldir. Huttal da 

asker g�ndermeye zorlanmÝĢ olabilir, ��nk� h�k�mdarÝn oğlunun T�rgiĢlerden �inlilere ka�mak 

zorunda kaldÝğÝnÝ biliyoruz. 

13 XTS 221b: 6252. �ince Yehu‟nun Yabgu olarak tanÝmlanmasÝ konusunda bakÝnÝz 

Chavannes 1900, 321; Drompp 1991, 93-4. Doğu ve BatÝ T�rk unvanlarÝnÝn geleneksel �ince 

tanÝmlarÝ i�in, bakÝnÝz JTS 194a: 5153, 194b: 5179; XTS 215a: 6028; CFYG 962: 10a-11a; 

Chavannes 1900, 164 n. 3. Drompp (1991) doğru bir Ģekilde �in kaynaklarÝnÝn T�rk unvanlarÝnÝ sabit 

bir hiyerarĢi gibi sunduğuna iĢaret etmekte, fakat uygulamada bu unvanlar �ok daha değiĢkendi. 

14 XTS 221b: 6252; CFYG 966: 16a; Chavannes 1900, 157, n. 2. 

15 XTS 221b: 6252; CFYG 964: 16b; Chavannes 1900 158, n. 2; Chavannes 1904, 49. 

705‟teki Yabgu‟nun ismi Nadu‟nili idi. Nadu‟nili‟nin Tang sarayÝnda imparatorun muhafÝzÝ olarak hizmet 

g�ren bir oğlu vardÝ (XTS 221b: 6252; Chavannes 1900, 157). 749‟daki Yabgu‟nun ismi ġeli 

Mangjialuo ya da ġeli �angjialuo idi (XTS 221b: 6252; CFYG 999: 19a; Chavannes 1900, 158, 214). 

16 Sims-Williams 1997, 17-20. 

17 CFYG 999: 17b-18a. UnvanÝn menĢei ve �nemi i�in, bakÝnÝz ZZTJ 193: 6073; Luo 

Xianglin 1957; Pulleyblank 1976, 37-9; Wechsler 1979, 222; Pan 1997, 179-83; Skaff 1998a, 141-3. 

18 Fergana‟ya bu ve b�t�n diğer referanslar XTS 221b: 6250; Chavannes 1900, 148 9‟dan 

gelmektedir. 

19 Chavannes 1900, 148 n. 2. 
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20 Arslan‟Ýn T�rk�edeki karĢÝlÝğÝ aslandÝr (Golden 1992, 121). Tarkan unvanÝ i�in, bakÝnÝz 

JTS 193: 5153; XTS 215a: 6028; CFYG 962: 10a-11a; Chavannes 1900, 164, n. 3. 

21 ġaĢ h�k�mdarlarÝ hakkÝnda bu ve aĢağÝdaki atÝflar XTS 221b: 6246; Chavannes 1900, 

140-2‟de bulunmaktadÝr. 

22 �incedeki telenin Tegin olarak adlandÝrÝlmasÝ i�in, bakÝnÝz Chavannes 1900, 367; Drompp 

1991, 93, n. 3; Golden 1992, 148. BatÝ T�rk unvanlarÝnÝn tanÝmÝna atÝflar i�in bakÝnÝz 13 nolu nota. 

23 Fuzhi‟nin bilinen halefleri ĢunlardÝr: 658‟de h�k�mdar Kan Tudun ġeĢiti Yuquzhaomu idi. 

ġeĢiti aynÝ zamanda bir BatÝ T�rk kabilesinin ismiydi (JTS 194b: 5186; XTS 215b: 6061; Chavannes 

1900, 34, 60, Beckwith 1987, 209-10). 713‟te h�k�mdar BahadÝr Tudun (Moheduo tutun) idi. BahadÝr 

olduk�a yaygÝn bir T�rk ismiydi (BakÝnÝz Chavannes indeksine (1900, 347) Mo-ho-tou terc�mesi ile). 

741‟deki h�k�mdar Yina Tudun Qule idi. Tudun unvanÝnÝn ayrÝ olarak, Yina Tudun Qule bilinen bir 

T�rk ismi değildir, fakat h�k�mdarÝn oğluna Naju �ebiĢi idi. �ebiĢi ise bir T�rk ismi ya da unvanÝydÝ 

(bakÝnÝz XTS 215b: 6067; CFYG 977: 19b; Chavannes 1900, 81). 

24 ZZTJ 214: 6838; XTS 5: 141; 215b: 6068; Chavannes 1900, 83; Beckwith 1987, 119. 

25 XTS 221b: 6246; Chavannes 1900, 142. 

26 Belki de, �in tarihinin en iyi bilinen g��er asimilasyon �rneği, 17. y�zyÝlda �in‟i iĢgal 

ederek Qinq HanedanÝ‟nÝ kuran Man�ulardÝr. Diğer pek �ok �rnek i�in bakÝnÝz (1994, 232-3, passim). 

27 BazÝ T�rk unvalarÝ Sogdiyan, Fars�a ya da To�aryan orijinlidir (Golden 1992, 148). Erken 

d�nem T�rk h�k�mdarlarÝn isimlerinin pek �oğu T�rk�e olmayan dillerden t�retilmiĢtir. Bu, isimlerin 

baĢkalarÝndan alÝndÝğÝnÝn ya da T�rklerin y�netici AĢina ailesinin aslen T�rk olmadÝğÝna delil olabilir. 

(Golden 1992, 121-2). Daha sonraki d�nemlerde T�rk ve T�rgiĢ liderlerinin bazÝlarÝ kesinlikle baĢka 

dillerden isimlere sahiplerdi. Bunun �rneklerinden biri, ismi Fars�adan gelen ve pek �ok Fars Sasani 

HanedanÝ imparatoru tarafÝndan paylaĢÝlan BatÝ T�rk lideri, AĢina *Husrev (Huseluo) idi (JTS 194b: 

5189-90; XTS 215b: 6064-6; Chavannes 1900, 42-3, 76-9; Beckwith 50, n. 65). Diğer bir �rnek de 

T�rgiĢ lider *Oc�rl�q (Wuzhile) idi, bunun ismi “Hint Budist ismi Vajrapani‟nin Eski T�rk�e ile 

karÝĢmasÝyla” ortaya �ÝkmÝĢtÝr (JTS 194b: 5190; XTS 215b: 6066; Chavannes 1900, 43, 79; Beckwith 

1987, 65, n. 70; Golden 1992, 139; AlÝntÝ Beckwith‟tendir). 

T�rk unvanlarÝnÝn diğer vaha devletlerinin y�neticileri tarafÝndan kullanÝlmasÝ istisnadÝr. Mesela, 

Ku�a‟nÝn h�k�mdarlarÝndan birinin yabgu unvanÝna sahip olduğu bilinmektedir (XTS 221a: 6231; 

Chavannes 1900, 117). H�k�mdarlÝğÝn Tang iĢgaline uğramasÝndan sonra Hotan h�k�mdarÝnÝn oğlu 

Yabgu unvanÝnÝ taĢÝmaktaydÝ (XTS 198: 5305; XTS 221b: 6235; Chavannes 1900, 126-7). Bir sonraki 

�rnek bu unvanlarÝn T�rklerin dayatmasÝ sonucu olmasÝndan ziyade tercih edilerek kullanÝldÝğÝnÝ 

g�stermektedir. T�rk unvanlarÝnÝn benimsenmesine diğer �rnek ise, 720‟ler ve 730‟larda T�rgiĢlerle 

yakÝn ittifak yapan ve T�rk Irkin, Ġlteber unvanlarÝnÝ kullanan Huttal h�k�mdarlarÝndan gelmektedir. 
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750‟lerde T�rgiĢlerin ��k�Ģ�nden sonra, h�k�mdar Yabgu diye adlandÝrdÝ (XTS 221b: 6257; 

Chavannes 1900, 168. T�rgiĢ ve Huttal ittifakÝ konusunda bakÝnÝz Taber� 2: 1583-1607; Blankinship 

1989, 131-42; Gibb 1923, 81-3; Beckwith 1987, 116-7). Huttal‟da T�rk�e unvanlar baĢlangÝ�ta 

T�rgiĢler tarafÝnda empoze edilmiĢtir, fakat T�rgiĢlerin ��k�Ģ�nden sonra H�k�mdar kendisinin Yabgu 

diye adlandÝrÝlmasÝnÝ tercih etmiĢtir. Huttal h�k�mdarlarÝ arasÝnda T�rk�e unvanlarÝ kullananlar 

mebzul miktarda olmasÝna rağmen bunlar T�rk değildir, ��nk� isimleri konulduklarÝ zaman bunlarÝn 

T�rk olmadÝklarÝ g�r�lmektedir. Mesela, 8. y�zyÝla ait bir Arap�a kaynak Huttal h�k�mdarÝnÝn al-Sabal 

ismiyle �ağrÝldÝğÝnÝ s�ylemektedir ki, bu a�Ýk�a bir T�rk�e unvan değildir (Taber� 2: 1040-1; Rowson 

1989, 188-9). 

28 JTS 194b: 5181, XTS 215b: 6056; Chavannes 1900, 24, 52. Beckwith 1987, 79, n. 136; 

Golden 1992, 135. AlÝntÝ JTS versiyonundan. Ġlteber unvanÝ hakkÝnda yukarÝdaki 13 nolu dipnota 

Bombaci 1970‟e bakÝnÝz. 

29 BS 97: 3216; SS 83: 1848. Gao�ang‟Ýn Tiele‟nin hakimiyetinde olduğu tarih i�in bakÝnÝz 

Skaff 1998, 87, n. 60. 

30 Toy. 042 (a) Maspero 1953, 177, ln. 17; Chen 1995, 440, ln. 3; Jiang Boqin xilifa‟yÝ 

Ģeklinde xielifa tanÝmlar (1990, 35). Ġthaf h�k�mdarÝn unvanlarÝndan birini xilifa Ģeklinde vermektedir, 

ki bu Tang tarih kitaplarÝnda xielifa kelimesi Ġlteber‟in standart yazÝlÝmÝna son derece yakÝndÝr. Bu 

belgede, T�rk�e isimler ve unvanlarÝn yazÝlÝmÝnda değiĢik �ince karakterler g�r�lebilmekte ve bazÝlarÝ 

da Gao�ang H�k�mdarlÝğÝ‟ndan olan bu unvanlarÝn baĢka dillerden girmiĢ olabileceği 

d�Ģ�n�lmemektedir. Gao�ang resmi dil olarak �inceyi kullanmasÝna rağmen bu h�k�mdarlÝk 640 

yÝlÝnda Tang iĢgaline kadar �in Ġmparatorluğu sÝnÝrlarÝnÝn dÝĢÝnda yer almaktaydÝ. �ince yazÝlÝ 

sistemini imkansÝz kÝlan bu uzaklÝk ve siyasi sÝnÝrlarÝn oluĢturduğu Ģartlar altÝnda, �in karakterlerinin 

değiĢik yerel varyasyonlarÝnÝ kulanmak bir kural haline geldi. Bug�n benzer bir dil meselesi, yazÝm ve 

telaffuzda farklÝlÝklarÝn mevcut olduğu Ġngiliz ve Amerikan Ġngilizcesinde g�r�lmektedir. 

31 60 TAM 320: 23/1, 23/2 in TCWS 3: 342-3. Belgenin tarihi kaybedilmiĢtir ancak edit�r 

Gao�ang D�nemi‟ne ait olduğunu ifade etmektedir (499-640). Belgedeki satÝrlara atÝflar Ģ�yledir: 

Tudun (tutun, satÝrlar 5, 15), Kağan‟Ýn el�isi (kehan shi, satÝrlar 1, 15), ġuluo Kağan Wudulun‟un 

b�y�k memuru (Shuluo kehan Wudulun daguan, satÝr 8), Kuzey KağanÝ‟nÝn el�isi (beixiang kehan shi, 

satÝr 12), ve Tudun‟un b�y�k memuru (tudun daguan, satÝr 16). Jiang Boqin, ġuluo Kağan Wudulun‟u 

standart �in tarihinde g�r�ld�ğ� Ģekliyle �uluo Kağan olarak adlandÝrmaktadÝr (1990, 39). Ancak, Sui 

Tarihi‟nde �uluo Kağan‟Ýn kiĢisel ismi Wudulun değil, Daman olarak verilmektedir, bundan dolayÝ bu 

isimlendirme muhtemelen doğru değildir (SS 84: 1876; Chavannes 1900, 14). Bu ve hemen takip 

eden belgede, parantez i�ine alÝnmÝĢ olan �ince karakterler Jiang Boqin ya da TCWS‟nin edit�rleri 

tarafÝndan �nerilen okunuĢlarÝdÝr. Daha fazla bu tip belgeler 1990‟da Jiang‟da et�d edilmiĢtir. 

32 Drompp 1990. 

33 Nanxiang kehan shi (60 TAM 307: 4/2 (a) TCWS 3: 255 ln. 3). 



 168 

34 Moğollar i�in bakÝnÝz Buell 1979, 146-7; Endicott-West 1989, 43-6. Timur i�in bakÝnÝz 

Manz 1985, 64. 

35 Hsiao 1978, 60-2; Endicott-West, 1989, 45. 

36 623 yÝlÝnda Kuzey Shanxi‟nin Shuozhou Ģehrinde T�rk efendilerine karĢÝ bir isyan 

sÝrasÝnda, Gao Mazheng garnizondaki 200 T�rk askerini katletti (ZZTJ 190: 5968). BazÝlarÝnÝn 

ka�tÝğÝnÝ d�Ģ�necek olursak garnizonda 200‟den fazla asker olabilir, ancak T�rklerin katledilmesi 

sayÝlarÝnÝn yerel asker sayÝsÝndan �ok az olduğunu g�stermektedir. Doğu T�rklerinin dolaylÝ y�netim 

sistemi BatÝ T�rklerinkiyle benzerdir, ��nk� �uluo Kağan‟Ýn oğlu YuĢi ġad Shuozhuo‟yu denetlemekle 

g�revlendirilmiĢtir (JTS 55: 2255; XTS 92: 3804-5; ZZTJ 190: 5967-9). On Chuluo‟s relationship to 

Yushe, see XTS 215a: 6029. 

37 JTS 198: 5296; XTS 221b: 6223; Chavannes 1900, 109. ġehrin ismi �ok �nemli. �incede 

futu Buda, Budizm, Budist rahip anlamlarÝna gelebilir. Ben, Chavannes‟in bu kelimeyi “stupa” olarak 

terc�me etmesini kasten takip ettim, esas anlamÝnÝn ne olduğunun pek �nemi yok ��nk� Ģehrin ismi 

bir Kağan ile Budizm arasÝnda a�Ýk�a bir iliĢki kurmaya yeterli. Bu, o d�nemde bazÝ T�rklerin Budizmi 

kabul etmeye baĢladÝklarÝnÝ g�stermektedir. Budist TapÝnağÝn yÝkÝntÝlarÝ hala mevcut, fakat 

rayokarbon y�ntemiyle tarih saptama, tapÝnağÝn Uygur y�netimi sÝrasÝnda, yani 9. y�zyÝlda inĢa 

edildiğini g�stermektedir (Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo Xinjiang gongzuodui, 1983). 

Ancak yine de bu, bu binanÝn daha erken d�nemlerde bir Budist merkezi olduğu ihtimalini yok etmez. 

38 En azÝndan Gao�ang H�k�mdarÝ, Qu Jian‟Ýn babasÝ bir T�rk kağanÝn kÝzÝyla evlenmiĢtir 

(BS 97: 3215; SS 83: 1847; TD 191: 5205). 640‟da BatÝ T�rklerinden Quli Cur (chuo) gen� kardeĢini 

aralarÝndaki iliĢkileri daha da sağlamlaĢtÝrmak i�in KaraĢehr h�k�mdarÝnÝn kÝzÝyla evlendirmiĢtir (JTS 

198: 5302; XTS 221b: 6229; Chavannes 1900, 112). On yedinci asrÝn ortalarÝnda, Ku�a‟nÝn Tanglar 

tarafÝndan iĢgali sÝrasÝnda h�k�mdarÝn karÝsÝ, T�rklerin soylu AĢina boyunun bir �yesiydi (XTS 221b: 

6232; Chavannes 1900, 118). �in‟de Tang Taizong‟un tahtta bulunduğu sÝrada (627-49), T�rkler 

KaĢgar h�k�mdarÝna bir eĢ verdiler (JTS 198: 5305; XTS 221b: 6233; Chavannes 1900, 121). 

Semerkant‟Ýn daha batÝsÝnda bir h�k�mdar BatÝ T�rklerinden Tardu Kağan‟Ýn kÝzÝyla evliydi (Dadu 

kehan, r. c. 576-83) (WS 102: 2281; SS 83: 1848). Daha sonralarÝ, Sui Yangdi‟nin saltanatÝ sÝrasÝnda 

(605-17), Semerkant h�k�mdarÝ BatÝ T�rk�, Yabgu Kağan‟Ýn kÝzÝyla evlendi (JTS 198: 5310; XTS 

221b: 6244; Chavannes 1900, 135). Ancak, Ģu akÝldan �ÝkarÝlmamalÝdÝr ki g��erler hep aynÝ tarzda 

yerleĢik hayatta ge�miĢ olanlarÝn y�neticilerine evlilik iliĢkisi dayatmamaktaydÝlar. Bu, Gao�ang 

h�k�mdarÝnÝn bir �in prensesiyle evlendiği ger�eğiyle delillendirilebilir (SS 83: 1847; XTS 221a: 6220; 

Chavannes 1900, 102). 

39 Lindholm 1986, 336-43; Holmgren 1990-1, 58-65. AlÝntÝ, Holmgren, p. 61. 

40 Lindholm 1986, 340. Lindholm bu makalesinde Ġ� Aya kabileleri arasÝnda evlilik ve 

akrabalÝk iliĢkilerinin yapÝsÝnÝ yetkin bir Ģekilde anlatmÝĢtÝr, ancak siyasi iliĢkilerin istikrarÝnda akrabalÝk 

iliĢkilerinin rol�n� biraz abartmÝĢtÝr. Burada et�d edilen d�nemde, T�rklerin y�netici AĢina klanÝ, diğer 
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kabilelere baskÝn olacak Ģekilde bir karizma edinmelerine rağmen, AĢina dÝĢÝndan “aĢağÝ” liderler 

nihayetinde T�rkistan ve Moğolistan‟da iktidarÝ ele ge�irdi. T�rgiĢler, Sir-TarduĢlar ve Uygurlar 

bunlarÝn sadece birka� �rneğidir. 

41 BS 97: 3215; SS 83: 1847; TD 191: 5205. 

42 Ecsedy 1984, 200. 

43 BS 97: 3215; SS 83: 1847. 

44 XTS 221a: 6220. 

45 Shiratori 1930. 

46 BS 97: 3215; SS 83: 1847. 

47 Qu Boya Konfi�y�s‟den bir alÝntÝ yaparak, “sa�larÝnÝ salan ve yakalarÝnÝn sol yanÝnÝ 

yapÝĢtÝran” Gao�ang erkeklerinin g��er modasÝnÝ izlediklerini ima etmek istemiĢtir, Lunyu 14: 18; 

Legge 1893, 282. Ben Legge‟nin terc�melerinden tarz olarak ayrÝldÝm. Bu tanÝm Gao�ang‟da ge�erli 

olan modayÝ tam olarak tasvir etmektedir, ��nk� bu Gao�ang‟Ýn adetlerinin g��er modasÝnÝ takip 

ettiğini ima eden genel bir ima olduğundan Konfu�y�s‟den lafzen bir alÝntÝdÝr. 

48 BS 97: 3215; SS 83: 1847. 

49 BS 97: 3216; SS 83: 1848. Tiele hakkÝnda bakÝnÝz 29 nolu dipnota. 

50 The Wei and Sui tarihleri “Semerkant H�k�mdarÝ �rg�l� sa�lara sahipti (suofa)… yetiĢkin 

erkeklerin sa�larÝ ise kesikti (jianfa)” Ģeklinde bahsetmektedir. (WS 102: 2281; SS 83: 1848). AynÝ 

metnin Kuzey Tarih kitaplarÝndaki bir diğer versiyonunun meseleyi �arpÝttÝğÝ g�zlenmektedir, bakÝnÝz 

edit�r�n yorumlarÝna (BS 97: 3234, 3247, n. 57). Daha sonra, Kadim Tang Tarihi Semerkant‟ta 

“YetiĢkin erkekler ya sa�larÝnÝ keser (Jianfa) ya da kuyruk bÝrakÝrlardÝ (bianfa)” demektedir (JTS 198: 

5310). Kadim Tang Tarihi daha sonra yazÝldÝğÝndan farklÝlÝğÝn izahÝ Ģ�yle yapÝlabilir, belki baĢlangÝ�ta 

sadece Semerkant‟Ýn h�k�mdarÝ kuyruk bÝrakmaktaydÝ ancak zaman i�inde o da tedricen halka uydu. 

Ku�a‟da da h�k�mdar ile halk arasÝnda sa� sitilinde bir farklÝlÝk vardÝ. Yeni Tang Tarihi, “BaĢÝnda ta� 

olsa bile sa�lar t�relere uygun Ģekilde kÝsa kesilirdi. Sadece h�k�mdar sa�larÝnÝ kesmezdi” (XTS 

221a: 6230; Chavannes 1900, 115). H�k�mdarlarÝn sa�larÝnÝn uzun olmasÝnÝn yerel gelenekleri mi 

yoksa T�rklerin empoze ettiği t�releri mi temsil ettiği a�Ýk değildir. Semerkant ve Ku�a‟daki vakalarla 

alakalÝ olarak, kaynaklar h�k�mdarÝn uzun sa� ya da kuyruk bÝrakmasÝnÝn nereden kaynaklandÝğÝnÝ 

belirleyememektedir. Ya T�rkler, baĢlangÝ�ta hakimiyetlerinin bir iĢareti olarak h�k�mdarlara bu t�reyi 

empoze etmiĢ olabilirler ya da H�k�mdarlar T�rklerin prestiji y�z�nden bu t�reyi benimsemiĢ 

olabilirler veyahutta bu tamamen yerel bir gelenek olabilir. 

51 WS 102: 2281; BS 97: 3234; SS 83: 1849. 
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52 T�rklerin ve diğer g��erlerin, Gao�ang‟da yaptÝklarÝ gibi, diğer vahalarda da t�relerini 

empoze ettiklerini, ancak bu empozelerin tek tip olmadÝğÝnÝ aklÝmÝzdan �ÝkarmamamÝz gerekir. Mesela 

KaraĢehr‟de kesik sa�Ý bir kural olduğu g�r�lmektedir. Bir kaynak, KaraĢehr‟de “YetiĢkin erkekler 

sa�larÝnÝ s�sleyebilmek i�in sa�larÝnÝ kesmekteydi” demektedir (ZS 50: 916; Miller 1959, 9). Ben daha 

kolay anlaĢÝlabilsin diye Miller‟in daha edebi terc�mesini a�ÝkladÝm. y. 

53 Kuhn 1990, 55. 

54 BS 97: 3215; ss 83: 1847. M�ltecilerin �in‟e g��� �inli tarih�ilerin neden bu olayÝ bildiğini 

a�Ýklar. 

55 JTS 198: 5301; XTS 221b: 6229; Chavannes 1900, 111-2. �uyue ve �umi hakkÝnda 

bakÝnÝz Skaff 1998a, B�l�m 1 ve 3. 

56 619‟da babasÝnÝn yerine ge�en Qu Wentai y�netimindeki Gao�ang ve g��er efendileri bu 

uluslararasÝ ticaret �zerinde tam bir kontrol kazandÝlar. Tang tarih kitaplarÝ, b�t�n “Hara� misyonlarÝ” 

Gao�ang �zerinden ge�mek zorundaydÝ. Qu Wentai‟nin iktidara gelmesiyle bu “misyonlar”Ýn ya 

“tamamen” ya da “b�y�k oranda kesildi ve yağmalandÝ” (JTS 198: 5294; XTS 221a: 6221; ZZTJ 195: 

6146; Chavannes, 104. XTS “tamamen”, derken JTS ve ZZTJ “b�y�k oranda” demektedir). Diğer bir 

kaynak konuya a�ÝklÝk getirerek “hara�”Ýn aslÝnda tacirler tarafÝndan taĢÝnan mallar olduğunu 

s�ylemektedir. Bu kaynak, 640‟da TanglarÝn Gao�ang‟Ý iĢgalinden sonra kaleme alÝnan Wei Zheng‟in 

hatÝratÝdÝr. Bu kaynak da Ģ�le denilmektedir, “Sizin y�celiğiniz (Taizong) g�ky�z�n�n altÝndaki herĢeyi 

y�netmeye baĢladÝğÝnda, sarayÝnÝza gelerek size saygÝlarÝnÝ ilk sunacak olanlar Gao�ang‟Ýn 

h�k�mdar ve krali�esidir. Birka� ay sonra, BatÝlÝ tacirler (Sahnghu) Gao�ang tarafÝndan 

engellendiklerinde onlara hara� (gongxian) verdiler…” (JTS 198: 5296; XTS 221b: 6222; Chavannes 

1900, 107). Benim terc�mem JTS‟deki hatÝratÝn daha �nceki ve daha g�venilir bir versiyonundandÝr. 

Ġtalikler sonradan eklenmiĢtir. Chavannes‟in terc�mesi ise XTS‟deki versiyonundandÝr. Tang sarayÝnÝn 

s�yleminde ticari mallar ile hara� aynÝ anlamda kullanÝlmaktaydÝ. Gao�ang h�k�mdarÝnÝn ticareti 

bloke etmemesi de muhtemeldir, fakat ticaret �zerinde tekel kurmuĢ ya da karÝnÝ artÝrmak i�in vergileri 

b�y�k oranda artÝrmÝĢ olabilir. Turfan‟da bulunan metal paralara ve belgeler, Qu Wentai‟nin iktidarda 

olduğu 620‟ler ve 630‟lar boyunca Gao�ang �zerinden yapÝlan ticaretin arttÝğÝnÝ g�stermektedir. Eğer 

herhangi bir engelleme s�z konusu olsa idi tacirler mal taĢÝmayÝ durdururlardÝ. BakÝnÝz Skaff 1998, 87-

8. 

57 Fergana, ġaĢ ve Toharistan‟Ýn istisna olduğunu tartÝĢmÝĢtÝk, fakat bu b�lgelerdeki g��er 

y�netimler hakkÝnda bilgimiz olmadÝğÝndan bunlar hakkÝnda belirli bir sonuca varamÝyoruz.  
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Göktürk Kağanlığı Döneminde Batı Türkistan Yönetimi / Dr. Gaybullah 

Babayar [s.107-117]   

�zbekistan Bilimler Akademisi Abu Reyhan Biruni ġarkĢÝnaslÝk Enstit�s� / �zbekistan 

 

Orta Asya‟da 6-8. y�zyÝllarda h�k�m s�ren G�kt�rk KağanlÝğÝ tarihine dair d�nya tarih�ileri 

tarafÝndan pek �ok ilmi �alÝĢma yapÝlmÝĢtÝr. AraĢtÝrmalarÝn �oğu KağanlÝğÝn oluĢumunda �nemli yeri 

olan Altaylar ve Orhun b�lgesi �zerinedir. Ama, KağanlÝğÝn en g��lendiği d�nemlerde onun terkibine 

girmiĢ olan BatÝ T�rkistan gibi iktisadi ve k�lt�rel y�nlerden geliĢmiĢ bir �lkenin G�kt�rk KağanlÝğÝ 

tarihinde nasÝl bir yer tutuğu ve devlet y�neticileri olan KağanlarÝn buraya ne derecede �nem 

verdikleri gibi meseleler Ģimdiye dek t�m y�nleriyle aydÝnlatÝlmamÝĢtÝr. YalnÝz, W. Tomaschek, J. 

Marquart, E. Chavannes, W. Bartold, A. Z. Togan, W. Henning, O. Pritsak, A. BernĢtam, S. Tolstov, 

A. Belenitskiy, O. Smirnova gibi tarih�iler BatÝ T�rkistan‟Ýn erken orta �ağlardaki tarihi ve burada 

bulunan s�laleler hakkÝnda araĢtÝrmalar yapmÝĢlar, fakat, yine de b�lgenin KağanlÝkla alakasÝ bu 

�alÝĢmalardan hi�birinde tam olarak belirtilmemiĢtir. Hatta, G�kt�rk KağanlÝğÝ tarihiyle ilgili en �ok 

araĢtÝrmalar yapÝlan T�rkiye‟de bile bu konu �zerinde pek az durulmuĢtur. Nitekim, G�kt�rk KağanlÝğÝ 

tarihiyle uğraĢan �oğu araĢtÝrmacÝnÝn eserlerinde KağanlÝk 6. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, Eftalitlerin 

(Akhunlar) hakimiyetine son verdikten sonra, BatÝ T�rkistan‟Ýn iĢlerine karÝĢmadan burayÝ yarÝ 

bağÝmsÝz, yerli (�oğunluğu ĠranlÝ) kÝrallÝklar vasÝtasÝyla y�neterek onlardan vergi almakla yetiniyordu, 

Ģeklinde g�r�Ģler yer almaktadÝr ki, bunun ger�ekle ne kadar ilgisi olduğu tartÝĢÝlmalÝdÝr. 

Ancak, b�yle bir g�r�Ģ� tek ger�ek olarak kabul etmek de m�nakaĢalÝdÝr. ��nk�, �eĢitli 

kaynaklara bakÝldÝğÝnda, hem de o devire �zg� cihetlere dikkat edildiğinde durumun değiĢik olduğu 

g�ze �arpÝyor. Evvela, G�kt�rk KağanlÝğÝ kendisine her an b�y�k tehlike oluĢturabilecek Sasani Ġran 

ile BatÝ T�rkistan hudutlarÝ vasÝtasÝyla komĢu hale gelmiĢti. Ġkincisi, bu �lkenin iktisadi y�nden 

KağanlÝğÝn baĢka yerlerine nazaran zengin olmasÝ da her zaman dÝĢ tehlikenin var olmasÝna zemin 

hazÝrlayabiliyordu. AyrÝca, yenik d�Ģen Eftalitler, kendi devletlerini yeniden kurmaya kalkÝĢabilirlerdi. 

Bu gibi sebeplerden dolayÝ KağanlÝk BatÝ T�rkistan‟da b�y�k miktarda ordu bulundurmak, buradaki 

vilayet ve Ģehirlerin idaresini harp iĢini iyi bilen, kendisi i�in g�venilir memurlar aracÝlÝğÝyla y�r�tmek 

zorunda kalÝyordu. Demek, bu �lke idari sisteminde bir takÝm değiĢiklikler ve yeni d�zenler yapÝlmasÝ 

zaruri olmuĢtur. O d�nemde G�kt�rk KağanlÝğÝ tarafÝndan BatÝ T�rkistan‟a naip olarak kimlerin, hangi 

kabile ve boylara mensup kiĢilerin tayin edildiğini belirlemek s�z konusu meselenin ��z�mlenmesinde 

b�y�k bir �nem taĢÝyor. 

G�kt�rk KağanlÝğÝ d�neminde BatÝ T�rkistan‟Ý y�neten valilerin menĢei, Ģeceresi, sahip olduklarÝ 

unvanlar ve h�k�mranlÝk yaptÝğÝ yÝllarÝn kesin kronolojisi hakkÝnda geniĢ bilgi verecek hi�bir kaynak 

mevcut değilse de, �in, Yunan, Ermeni, Fars, Arap, Sogd, T�rk ve diğer dillerdeki kaynaklar arasÝnda 

mukayeseler yaparak muayyen bir tarihi manzarayÝ canlandÝrmak m�mk�n olacaktÝr. 
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Ġlk orta �ağlarda BatÝ T�rkistan‟da Sogdlular, Harezmliler, Toharlar ve yerleĢik T�rkler ikamet 

ediyorlardÝ. KağanlÝk, buradaki y�netimi, hanedan mensuplarÝ kabile vekilleri, ya da b�lgenin yerlileri 

vasÝtasÝyla ger�ekleĢtirmiĢ olmalÝdÝr. Ancak, bu d�nemde SogdlularÝn idare ve harp iĢlerinden daha 

�ok ticaretle uğraĢtÝklarÝ, y�netimle fazla ilgilenmedikleri bilinmektedir. Pei-shih, Sui Shu gibi �in 

yÝllÝklarÝna g�re, 6. y�zyÝlÝn sonlarÝnda BatÝ T�rkistan‟Ýn baĢlÝca vilayet ve Ģehirleri Harezm, Fergana, 

Semerkant, Buhara ve diğerlerinin y�neticilerinin menĢei “Tchao-wu” grubuna bağlanÝyordu.1 ĠĢbu 

“Tchao-wu”lar konusunda bir�ok g�r�Ģler ileri s�r�lm�Ģt�r. H. Gibb, “Tchao-wu” larÝn �ok eskiden 

ĠranlÝlaĢtÝğÝ kanaatindedir.2 BazÝ tarih�iler “Tchao-wu”yu s�lale adÝ değil unvan olarak kabul ederek, 

onu “Yabgu” unvanÝyla aynÝ saymÝĢlar ve Y�e�ilerden kaynaklandÝğÝnÝ iddia etmiĢlerdir.3 �oğu 

araĢtÝrmacÝ ise “Tchao-wu”nun T‟ang d�nemindeki �ince okunuĢu “t‟|i�-miu”ya bakarak, onu Ġsl�m 

kaynaklarÝndaki “Camuk”la eĢ tutmaktadÝrlar.4 Z. V. Togan‟a g�re, Camuklar (ya da �umaklar) 

G�kt�rklerin beĢ Du-lu boyunun baĢÝnda gelen boy olan ��-m�-k�nlerdir.5 Taberi, Camuklardan 

“onlar T�rk boylarÝndandÝr” Ģeklinde bahsetmektedir.6 Nitekim, 7. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝna ait Sogd 

paralarÝnda “cm‟wk” (�amuk), “cm‟wky‟n” (�amukyan; anlamÝ, “�amuk‟la ilgili”) gibi ibarelere 

rastlanÝlÝyor.7 ParayÝ bastÝran h�k�mdarlarÝn menĢei ile ilgili olduğu anlaĢÝlan bu kelimeler �in 

yÝllÝklarÝndaki “Tchao-wu” ve Ġslam kaynaklarÝndaki “Camuk”un yerel Ģekli gibi g�z�kmektedir.8 

��nk�, bu paralarÝ bastÝran h�k�mdarlar �in kaynaklarÝnda “Tchao-wu” olarak ge�iyordu. Dikkati 

�eken Ģey de, bu paralarÝn ters tarafÝnda T�rk-Runik (Eski T�rk�e “oq”-ok) bi�imli damgalarÝn 

bulunmasÝdÝr. Bu da “Tchao-wu” ve Camuk‟un (�amuk-�umak) aynÝ T�rk boylarÝndan biri olduğuna 

delildir. BazÝ araĢtÝrmacÝlarÝn “Tchao-wu” grubuna bağlÝ s�lalelerin BatÝ T�rkistan‟daki 

h�k�mranlÝğÝnÝn Arap taarruzu d�neminde de mevcut olduğunu s�ylemelerine9 rağmen, T‟ang Shu 

yÝllÝğÝndaki bilgilerden anlaĢÝldÝğÝ ve aĢağÝda da g�r�leceği �zere s�z konusu devletin bazÝ 

vilayetlerde 6. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda G�kt�rkler, bazÝlarÝnda ise aynÝ y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda baĢka bir 

grup tarafÝndan yÝkÝldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

ġimdi biz �eĢitli dillerdeki kaynaklar ve arkeolojik (daha �ok madeni paralardaki) bilgilere 

dayanarak, aynÝ zamanda onlarÝ birbirleriyle kÝyaslayarak G�kt�rk KağanlÝğÝ d�neminde BatÝ 

T�rkistan vilayet ve Ģehirlerinde bulunan s�lalelere, onlarÝn menĢei ve kronolojisine, prenslerin 

taĢÝdÝğÝ unvanlara değineceğiz. 

ġaĢ B�lgesi 

G�kt�rkler 6. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda batÝda ilk olarak ġaĢ (TaĢkent) b�lgesini ele ge�irmiĢtir. 

KağanlÝğa tabi olarak bu y�zyÝlÝn sonlarÝna kadar varlÝğÝnÝ s�rd�rebilen “Tchao-wu” prensleri, �in 

yÝllÝklarÝna g�re, 605 yÝlÝnda Ġstemi‟nin soyundan gelen Shegui Han tarafÝndan yok edilerek, y�netime 

T‟e-le Tien-tche (Tien-tche Tegin) ge�irilmiĢtir.10 Bu d�neme ait Sogd�a yazÝlÝ ġaĢ paralarÝnda T�rk 

asÝllÝ Ġl-tegin isimli y�netici ge�mektedir11 ki, o 605 yÝlÝnda y�netime ge�en T‟e-le Tien-tche (Tien-tche 

Tegin)‟le aynÝ ĢahÝs olabilir. Bizce, bu Tegin G�kt�rk kağanlarÝ soyundan olmalÝdÝr. B�y�k ihtimalle, 8. 

y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar h�k�m s�ren ġaĢ prenslerinin soyu ona dayanmaktadÝr. �in kaynaklarÝndan 

onlarÝn unvanÝnÝn “t‟ou-t‟oen” (Tudun) olduğu anlaĢÝlÝyor.12 Sogd belgelerinde ġaĢ prensi “tdwn” 

(Tudun) dan bahsediliyor.13 Arap kaynaklarÝndan da buranÝn h�k�mdarlarÝnÝn “Tudun” unvanÝna 
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sahip olduklarÝna değinilmektedir. Mesela, Taberi‟de “tudun melik eĢ-ġaĢ” tabiri ge�mektedir.14 

TaĢkent‟te bulunan 7. y�zyÝla ait ġaĢ paralarÝnda Sogd yazÝsÝnda “tdwn” (Tudun) ve “�a�” kelimeleri 

yazÝlmÝĢ olup, �zerindeki h�k�mdar tasviri T�rk tipindedir.15 S. Tolstov‟a g�re, Tudun, Kağan 

soyundan olan ve �lkedeki kontrol� ve oradaki vergi toplama iĢini organize eden valilerin unvanÝdÝr.16 

Bununla birlikte, ġaĢ b�lgesinin bazÝ Ģehirlerinde Tarhan unvanÝnÝn da kullanÝldÝğÝ g�r�l�r. T‟ang Shu 

yÝllÝğÝnda bu b�lgedeki Sudu Ģehrinin h�k�mdarÝnÝn Ġnye ta-kan (Tarhan) olduğu kayÝtlÝdÝr.17 Taberi, 

739 yÝlÝndaki olaylardan s�z ederken, Beder Tarhan isimli bir ġaĢ h�k�mdarÝndan bahseder.18 Gene, 

kaynaklardan belli oluyor ki, ġaĢ‟ta taht varislerine Tegin denilmiĢtir. �in yÝllÝklarÝna g�re, ġaĢ‟Ý T‟e-le 

Tien-tche (Tegin Tien-tche; 605-620), K‟an t‟ou-t‟oen che-cho-t‟i yu-k‟iu-tchao-mou t‟ou-to‟u (Ton 

Tudun �ge K�l Tutuk; 640-660), Mo-ho-tou t‟ou-t‟oen (Bagatur Tudun; 713-740), Ġ-nai t‟ou-t‟oen k‟iu-

le (Ġnay Tudun K�l; 741), T‟e-le (Tegin; 743) y�netmiĢlerdir.19 

ġaĢ TudunlarÝnÝn G�kt�rk KağanlÝğÝ siyasetine faal bir bi�imde katÝldÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Mesela, 640 

yÝllarÝnda Ġbi Tu-lu Kağan ġaĢ Tudunu Cha-po-lo Chehu‟yu (ĠĢbara Yabgu) Kağan‟a karĢÝ g�nderiyor. 

Tudun da onu yenerek y�netimi ele ge�iriyor. 738 yÝlÝnda ise Mo-ho-tou (Bagatur) Tudun T�rgeĢ 

liderlerinden Baga Tarhan‟la birlikte T�rgeĢ KağanÝ T‟ou-ho-sien K� �or‟u yenmiĢti.20 AynÝ Tudun, 

739 yÝlÝnda On Oklar ve T�rgeĢlerin KağanÝ AĢina Hin‟i �ld�rerek kendisini Kağan ilan etmiĢti.21 ġaĢ 

TudunlarÝnÝn KağanlarÝn iĢlerine m�dahale etmesini, belki de, onlarÝn G�kt�rk kağanlarÝ soyundan 

gelmiĢ olmasÝyla a�Ýklamak m�mk�n. 

Fergana Vadisi 

6. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Fergana G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn eline ge�miĢti. Pei-shih, Sui Shu gibi 

�in yÝllÝklarÝna g�re, y�zyÝlÝn son �eyreğinde burada kadim “Kiui-siu‟‟ s�lalesi vardÝ, prensleri de 

„‟Tchao-wu‟‟ unvanÝnÝ taĢÝyordu.22 Buradan Fergana prenslerinin menĢeini „‟Tchao-wu‟‟lara bağlamak 

m�mk�n olacaktÝr. Ancak, 6. y�zyÝlÝn sonuna doğru onlarÝn yerini baĢka bir s�lale almÝĢ g�z�k�r. 

��nk�, T‟ang Shu yÝllÝğÝnda „‟Tchao-wu‟‟lardan artÝk s�z a�ÝlmÝyor. S�z konusu kaynakta 

zikredildiğine g�re, 640 yÝllarÝnda BatÝ T�rklerinden K‟an Mo-ho-tou (Ton Bagatur) Fergana h�k�mdarÝ 

K‟i-pi‟yi �ld�r�nce, buradaki y�netim AĢina Chou-ni‟nin eline ge�miĢti.23 A. BernĢtam, ismi ge�en K‟i-

pi‟yi KuĢan s�lalesine bağlamakta ve AĢina Chou-ni‟nin menĢeini de T�rklerin Su-ni-shih kabilesinden 

sayarak, ismini AĢina olarak yorumlamaktadÝr.24 Ama, b�yle bir yorumun bir dayanağÝ yoktur. ��nk�, 

kaynaklarda bu d�nemde Fergana‟da KuĢanlarÝn mevcudiyetine dair bilgi bulunmuyor. Herhalde, K‟i-

pi G�kt�rkler tarafÝndan Fergana‟ya vali atanmÝĢ s�lale vekiliydi, demek doğru olur. ��nk�, onun 

soyunun ileride g�receğimiz gibi bir�ok y�nleriyle T�rklere dayandÝğÝ bilinmektedir. Burada Ģunu 

belirtmek gerekiyor ki, onun ismi T�rk�e vasÝf taĢÝmaktadÝr. Kaynaklarda onun ismine benzer bir�ok 

T�rk ismine rastlanÝlÝr. Mesela, G�kt�rk komutanlarÝndan birinin ismi de K‟i-pi He-li‟ydi.25 L.  Gumilev, 

onu T�leslerin K‟i-pi kabilesinden sayÝyor.26 Yine, �or Kağan‟Ýn (619-620) oğlu, K‟i-pi Tegin ismine 

sahipti.27 Mezkur Fergana h�k�mdarÝnÝn isminin de b�yle bir T�rk�e isim olmasÝ lazÝm gelir. Bunun 

gibi, Fergana prensi K‟i-pi‟nin yerine ge�en h�k�mdarÝn adÝ Chou-ni‟ydi, menĢei de AĢinalara 

dayanÝyordu, diye a�Ýklamak mantÝklÝ olacaktÝr. Chou-ni‟nin �l�m�nden sonra yerine ge�en oğlu Ngo-

po-tche karargahÝ Sir Derya‟nÝn kuzeyindeki K‟o-sai (Kasan) Ģehrinde tesis etti, bahsedilen K‟i-pi‟nin 



 178 

biraderinin oğlu A-leao-ts‟an (Sogd belgelerinde ‟lwc‟n-Alu�in) ise Hou-men (Kuva?) Ģehrine y�netici 

olarak g�revlendirildi. Ngo-po-tche‟nin y�netimi 658 yÝlÝna kadar s�rm�Ģt�r. O seneden sonra A-leao-

ts‟an Kasan Ģehrine taĢÝnarak faaliyette bulunmuĢtur.28 Bizce, Fergana‟yi 8. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda onun 

soyundan gelen s�lale vekilleri y�netiyordu. Taberi, 712-723 yÝllarÝndaki olaylardan bahsederken 

Fergana prensinin adÝnÝn Altar olduğunu kaydeder.29 

�oğu tarih�iler tarafÝndan mezkur ismin el-Tar, et-Tar Ģeklinde okunuĢu kabul ediliyordu. Hatta, 

V. LivĢits, ismin asÝl Tar Ģeklinde okunmasÝnÝ savunarak, kelimenin menĢeinin eski Ġran dillerindeki 

“tar” (siyah) olduğunu ve 8. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Fergana‟yÝ mahalli (ĠranlÝ) s�lale temsilcilerinin 

y�nettiğini iddia ediyordu.30 

C. Bosworth, A. BernĢtam gibi tarih�iler de onlarÝ yerli-ĠranlÝ s�lale sayÝyorlardÝ.31 Ancak, O. 

Smirnova, �in yÝllÝklarÝnda bu y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Fergana h�k�mdarÝ olarak zikredilen A-leao-ta‟nÝn 

Arap kaynaklarÝndaki Altar‟la aynÝ ĢahÝs olduğunu ve onun aslen Alatar ya da Alutar olmasÝ gerektiğini 

tesbit etmiĢtir. Ona g�re, Sogd belgelerinde kayÝtlÝ „wttkyn nydnh (Ut-tegin Nidan) ile Arap 

kaynaklarÝnda 722 yÝlÝnda Esfere valisi sÝfatiyle zikredilen ĢahÝsla, Alutar‟Ýn amcazadesi ve varisi 

olarak bilinen Nilan aynÝ ĢahÝstÝr, hem de sonradan Fergana h�k�mdarÝ olan Altu�ur‟un babasÝdÝr. 

AyrÝca, Ut-tegin Nidan ile onun oğlu Altu�ur Tegin, �or gibi T�rk�e unvan ve isim taĢÝyorlardÝ ve 

kendileri de T�rkt�r.32 Bizce, onlarÝn hepsi yukarÝda adÝ ge�en A-leao-ts‟an‟Ýn nesli olmalÝdÝr. Mezkur 

A-leao-ts‟an ve Alutar isminin �ince Ģekli A-leao-ta‟nÝn birinci, ikinci heceleri yÝllÝklarda aynÝ 

hiyeroglifte “A-leao” Ģeklinde veriliyor ki, onlarÝn aslen aynÝ k�kten gelmiĢ olmalarÝ kuvvetle 

muhtemeldir. Belki, bu terim onlarÝn s�lale adÝ olmuĢtur. B�y�k ihtimalle, s�z� ge�en Altu�ur isminin 

birinci kÝsmÝ “Altu” da onlarla ilgili olabilir. Nitekim, Sogd ve Ġslam kaynaklarÝndan Fergana 

h�k�mdarlarÝnÝn unvanÝnÝn “AkhĢid” olduğu biliniyor. O y�zden buradaki s�laleye Ġslam kaynaklarÝnda 

AhĢidliler denilmiĢtir. Eğer, Ġbn Hallikan‟Ýn “Kitab vafayat el-a‟yan ve enbeu ebnau el-zaman” adlÝ 

eserinde kayÝtlÝ Fergana‟dan gelme MÝsÝr AkhĢidliler (935-969) s�lalesi Ģeceresine bakÝldÝğÝnda da 

onlarÝn T�rk olduklarÝ belli oluyor, yani; Tugu� ibn �uk ibn Yeltegin AkhĢid ibn Furan ibn Furi ibn 

Khagan.33 Belirtmek gerekiyor ki, Ģeceredeki Furan, Furi, Khagan isimlerinin T�rk�e aslÝ Boran, B�ri, 

Hakan olabilir. 

AkhĢid kelimesinin etimolojisi konusunda bir�ok g�r�Ģler ileri s�r�lm�Ģt�r. BazÝ tarih�iler onu 

Avesta‟daki “x{aveta” dan gelme Ġran asÝllÝ unvan sayarak, SasanlÝlardan Orta Asya‟ya ge�tiğini 

s�yl�yorlar.34 Ancak, kaynaklarda “ikhĢid”, “ikhĢad”, “akhĢad” olarak da verilen iĢbu unvanÝn aslÝ Z. V. 

Togan‟a g�re, “ak-Ģid” olmalÝdÝr. Onun fikrice “Ģid” kelimesi “Ģad” lakabÝnÝn lehce farkÝna g�re, diğer 

bir telaffuzundan ibarettir.35 AyrÝca, M. Bogolyubov ve O. Smirnova, Sogd�a belgelerinde “{ydw” 

terimi bulunduğunu ve bu terimin M�sl�man coğrafyacÝlarÝn Fergana h�k�mdarÝnÝn unvanÝ olarak 

zikrettikleri “Ģid” ile alakalÝ olduğunu yazmaktadÝrlar.36 Bir �ok y�nleriyle “AkhĢid” kelimesi T�rk�e ġad 

unvanÝyla aynÝ k�kten gelmiĢ gibi g�z�k�yor. Yine, Sogd�a belgelerden Fergana‟da “twttk” (Tutuk) 

unvanÝnÝn da mevcut olduğu belli oluyor. Sogd h�k�mdarÝ DivaĢti� 719 yÝlÝnda T�rk kağanÝna, ġaĢ 

tudununa ve Fergana h�k�mdarÝna mektup yazarak yardÝm istemiĢti. Mektubu g�t�ren Fatufarn 

DivaĢti�‟e yazdÝğÝ cevapta “Kağan‟a ve Fergana h�k�mdarÝna yazÝlan mektubu Fergana Tutukunun 
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eline verdiğini” arzediyordu.37 Nitekim, bu d�neme ait Kuva paralarÝnda Sogd yazÝsÝyla ‟lpw g‟g‟n 

twtwg (Alpu Kağan Tutuğu) ibaresinin bulunmasÝ38 da Fergana‟da Tutuk unvanÝnÝn kullanÝldÝğÝnÝ 

g�sterir. Fergana tutuklarÝnÝn para bastÝrmasÝ onlarÝn burada otorite sahibi olduklarÝnÝ kanÝtlÝyor. 

Biliniyor ki, Tutuk unvanÝ G�kt�rklerde harbi memur i�in kullanÝlmÝĢtÝr. Bununla beraber, Sogd ve 

Arap�a kaynaklardan belli olduğu �zere, b�lgede Tegin unvanÝ da y�r�rl�kte olmuĢtur. Mesela, 

yukarÝda zikredilen Nilan h�k�mdar Alatar‟Ýn varisiydi ve Tegin olarak bilinirdi. Yine, MÝsÝr AkhĢidleri 

Ģeceresindeki Yeltegin isminden de Tegin unvanÝnÝn izini g�rmek m�mk�n. AyrÝca, Arap�a kaynaklara 

dayanarak Fergana‟da “�or” unvanÝnÝn da kullanÝldÝğÝnÝ tesbit etmek m�mk�n olmaktadÝr. �rneğin, 

Altu�ur isminin ikinci kÝsmÝ “�ur” T�rk�e �or unvanÝnÝn aynÝsÝdÝr. Yakubi‟de Bilge�ur olarak ge�en ve 

Altu�ur‟un soyundan gelen ve 862 yÝlÝnda Araplar tarafÝndan �ld�r�len h�k�mdarÝn isminden de onun 

�or unvanÝ taĢÝdÝğÝnÝ d�Ģ�nmek m�mk�n.39 �or unvanÝnÝn emsaline MÝsÝr AkhĢidlileri meyanÝnda 

�Ýkan m�tazile alimi Ahmed ibn Ali ibn Beyğ�ur Ebu Bekr ibn �l-ĠkhĢad‟Ýn b�y�k babasÝ Beyğ�ur (Bek 

�or) isminden de rastlanÝlÝyor.40 

�in seyyahÝ Huei-ch‟ao 726 yÝllarÝnda batÝya geldiğinde Fergana‟da �ifte y�netim olduğunu 

g�rm�Ģt�. O, Tchen-tcou (Sirderya) nehrinin kuzeyinde T�rklerin, g�neyinde ise AraplarÝn y�netiminin 

mevcut olduğunu kaydeder41 ki, bu tarihlerde Fergana‟da Arslan Tarhan isimli h�k�mdar vardÝ. 

T‟ang-Shu yÝllÝğÝndan belli olmak �zere, 738 yÝlÝnda mezkur A-si-lan ta-kan (Arslan Tarhan)‟Ýn 

yukarÝda bahsi ge�en T‟ou-ho-sien K� �or‟a karĢÝ cephe aldÝğÝ g�r�l�yor.42 A. BernĢtam, Arslan 

Tarhan‟Ýn TanrÝ DağlarÝ kÝyÝsÝndaki T�rklerin �igil kabilesinden olduğunu yazÝyor.43 Herhalde, onun 

unvanÝ Tarhan idi. 

Fergana vadisinin o �ağdaki y�netim merkezleri olan Ahsikent ve Kuva Ģehirlerinin arkeolojik 

kalÝntÝlarÝnda bulunan 7-8. y�zyÝllara ait madeni paralarÝn �zerindeki h�k�mdar tasviri T�rk tipinde 

olmasa da G�kt�rk KağanlÝğÝ d�neminde burayÝ T�rk soylu s�lalelerin y�nettiğinin bir delilidir.44 

�zellikle, Kuva paralarÝ �zerinde Sogd yazÝsÝyla “g‟g‟n” (Kağan) kelimesi yazÝlÝ olmasÝ da ilgin�tir. 

Herhalde, buranÝn prensleri Kağan unvanÝ taĢÝmÝĢ olmamalÝdÝr. Onlar G�kt�rk kağanlarÝnÝn naipleri 

sayÝldÝklarÝndan dolayÝ paralarÝ Kağan adÝnda bastÝrmÝĢ olabilir. AyrÝca, Bekabad Ģehrinde bu d�neme 

ait bir kurt heykelciği bulunmuĢtur ki, bu heykelciği araĢtÝrmacÝ L. Rutkovskaya Fergana‟daki 

G�kt�rkler y�netimiyle ilgili sanÝyor.45 

Sogd 

Sogd b�lgesinde Semerkant Ģehri merkez olarak biliniyor, prensleri de Pencikent, Meymurg, 

Kabudan, Fey, ĠĢtihan, KeĢ, Nesef gibi Ģehirlerin y�neticileri �zerinde yetkili oluyorlardÝ. Pei-shih, Sui 

Shu ve T‟ang-Shu yÝllÝklarÝnda Kan (Sogd‟un �ince ismi) prenslerinin soyunun “Tchao-wu” s�lalesine 

dayandÝğÝ kayÝtlÝdÝr.46 Bu kaynaklardaki bilgilere dikkat edilirse Semerkant‟Ý aynÝ s�laleden olan; Chi-

fou-pi (Tai-che-pi; 6. y�zyÝlÝn son �eyreği), K‟iu-mou-tche (600-620), T‟ong-ngo47 (645), Fo-hou-man 

(Sogd�a ‟brgwm‟n=Avarhuman; 650-660) gibi prenslerin 7. y�zyÝlÝn ���nc� �eyreğine kadar 

y�nettikleri anlaĢÝlÝr. �in kaynaklarÝnda Sogd b�lgesinin bu y�neticilerinin hangi unvana sahip 

olduklarÝ g�sterilmiyor. Sadece, i�lerinden Fo-hou-man‟Ýn 656 yÝllarÝnda tou-tou (Tutuk) tayin edildiği 
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kaydÝ ge�er.48 T‟ang-Shu‟daki bilgilere bakÝlÝrsa “Tchao-wu” s�lalesinin y�netiminin bu y�zyÝlÝn son 

�eyreğinde baĢka bir s�lale eline ge�tiği g�r�l�r. H�k�mdar sarayÝndaki danÝĢmanlardan biri olan 

Tou-so-po-ti (Sogd paralarÝnda twk‟sp‟d‟k=Tukaspadak) y�netimi ele almÝĢtÝr. Onun oğlu Ni-nie-che-

che (680-700) h�k�mranlÝğÝndan sonra gene s�lale değiĢikliği husula gelmiĢtir. Yine, h�k�mdar 

danÝĢmanlarÝndan birisi Semerkant tahtÝna oturmuĢtur. Bu kiĢinin adÝ �in yÝllÝğÝnda Tou-hoen, Sogd 

belgelerinde trgwn (Turhun), Ġslam kaynaklarÝnda ise Tarhun olarak ge�er.49 700-710 yÝllarÝnda 

h�k�m s�ren Tarhun‟un yerine 710 yÝlÝnda biraderi ge�miĢtir. Onun adÝ �in yÝllÝğÝnda Ou-le-kia, Sogd 

paralarÝnda ‟wgrk (Uğrak), ‟wr‟kk (Urak), Arap�a kaynaklarda ise Gurek olarak bulunur.50 Gurek‟in 

menĢei hakkÝnda kaynaklarda fazla bilgi olmamasÝna rağmen, Nesefi‟nin “el-Qand fi zikri Ulema 

Semerqand” adlÝ eserinde verilen bir Ģecereye bakÝlÝrsa, T�rk olduğu ortaya �Ýkar. Nesefi, Semerkant 

h�k�mdarÝ Gurek‟in neslinden gelen birisinin hadis ravisi olduğunu anlatarak, onun Ģeceresini 

sunmuĢtur: “Ebu H�seyn Ubeydullah ibn el-Merzuban ibn T�rkeĢ BeWi (Beki?) ibn Kesir ibn Tarhun 

ibn Beni�ur*51 ibn Gurek el-Babdastani”.52 Mezkur Ģecerede ge�en el-Merzuban, el-Babdastani 

terimleri Semerkant Ģehrindeki semt adÝdÝr, Beni�ur, Tarhun, T�rkeĢ BeWi gibi isimler ise T�rk�e 

asÝllÝdÝr.53 AyrÝca, bazÝ araĢtÝrmacÝlar, Gurek isminin de T�rk�e olduğunu s�yl�yorlarsa da 

temellendirememiĢlerdir.54 Buna karĢÝlÝk, A. Freyman tarafÝndan Gurek isminin aslÝ Ġran dillerinde, 

mesela, Avesta‟da ge�en “uyraka” (kuvvetli) kelimesinde aranÝlmÝĢtÝr.55 Bizce, onun adÝnÝn menĢei 

T�rk�e Uğrak, Ağrak, Urak isimlerinde aranmalÝdÝr. Bilhassa, orta �ağlarda Uğrak adÝndaki bir T�rk 

boyunun olduğu da g�zardÝ edilmemelidir. Yine, Nesefi listesinde Gurek‟in oğlu sÝfatiyle ge�en 

Beni�ur‟un ġ. Kamaliddinov ve U. Muhammedov, Toharistan‟da h�k�mdar olduğunu ve 9-10. 

y�zyÝllarda buranÝn y�neticileri olarak bilinen Beni�urlular (Davudlular) s�lalesi de onun soyundan 

geldiğini belirtmektedirler.56  

Nesefi, zikredilen eserinde Davud ibn el-Abbas ibn HaĢim ibn Beni�ur isimli birisinin Belh valisi 

olarak bulunduğu, onun amcasÝ Davud ibn Beni�ur‟Ýn da Mavera�nnehir valisi olduğunu ve kendisini 

Herseme ibn A‟yan Semerkant‟Ý fethettiği zaman buraya vali tayin ettiğini yazmÝĢtÝr.57 Herhalde, zikri 

ge�en Ġbn Beni�ur, Toharistan‟Ýn diğer birka� vilayetinde vali bulunan Beni�urlular s�lalesinden olup, 

soyu Gurek‟in oğlu Beni�ur‟a dayanÝyordu. Bununla beraber, T‟ang-Shu yÝllÝğÝnda Gurek‟in oğlu Tou-

ho‟yu Ts‟ao‟ya (ĠĢtihan) Ģehrine, diğer oğlu Me-tch‟ouo‟yu ise Mi (Maymurg) Ģehrine vali yaptÝğÝ 

kayÝtlÝdÝr.58 Bizce, bu kayÝttan Gurek‟in mezkur Ģehirlerdeki “Tchao-wu” hanedanÝna mensup valileri 

azlederek, yerine kendi soyundan olanlarÝ bÝraktÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

Mezkur �in kaynağÝnda Tou-ho‟nun babasÝ Gurek‟in �l�m�nden sonra 738-750 yÝllarÝnda 

Semerkant h�k�mdarÝ olduğu zikrediliyor. O, Smirnova, onun asÝl adÝnÝn basÝldÝğÝ paralarda twrg‟g 

(Turgag) ya da twrg‟r (Turgar) olarak yazÝldÝğÝnÝ hem de ĠranlÝ bir isim değil, T�rk�e bir isim (eski 

T�rk�e “Turgay”dan) olduğunu a�Ýklamakla beraber, Gurek‟in ikinci oğlu Me-tch‟ouo adÝnÝn karĢÝlÝğÝna 

Arap-Fars kaynaklarÝnda hen�z rastlanÝlmadÝğÝnÝ yazÝyordu.59 ġunu da belirtmek gerekir ki, G�kt�rk 

KağanÝ Kapgan‟Ýn adÝ da �in kaynaklarÝnda aynÝ hiyrogliflerle Me-tch‟ouo olarak ge�mektedir. E. 

Chavannes, �in kaynaklarÝndaki Gurek‟in oğlu Me-tch‟ouo‟nun adÝnÝn T�rk�e olduğunu ve Kapgan 

Kağan‟la aynÝ ismi taĢÝdÝğÝnÝ yazÝyor.60 P. Pelliot, G�kt�rk Me-tch‟ouo (Kapgan)‟nun T�rk�e aslÝnÝn 
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Beg-�or olduğunu a�ÝklÝyor.61 Demek, Gurek‟in ikinci oğlunun asÝl adÝ da Beg-�or olmuĢtur, 

diyebiliriz. 

Bizce, Nesefi listesindeki Beni�ur (Beni �or) ile �in kaynağÝndaki Me-tch‟ouo (Beg-�or) isimleri 

birleĢtirilebilir. Yani, bunlar aynÝ ĢahÝs isminin değiĢik dillerdeki kaynaklarda g�r�n�Ģ�d�r. Burada 

Ģunu da belirtmek gerekiyorki, Arap�a kaynaklarda Beni�ur ismi Beyğ�ur (Bek �or) Ģeklinde de 

ge�er.62 Belki, bu terim bir isim değil, unvan da olabilir. Gurek‟in menĢeine gelince Z. V. Togan, zikri 

ge�en Ģecereye dayanarak onun soyunu T�rgeĢ kabilesinden saymaktadÝr.63 Taberi, Sogd 

h�k�mdarÝ Gurek‟in kendisini “T�rk KağanÝ‟nÝn kullarÝndan biri olarak bildiğini” kaydeder.64 Gurek 

s�lalesi kaynaklarda AkhĢid unvanÝyla bilinmektedir. 

Bu �ağda Sogd b�lgesinin Semerkant‟tan baĢka Ģehirlerinde de T�rk asÝllÝ h�k�mdarlar vardÝ. 

B�lgenin siyasi bakÝmdan Semerkant‟tan sonra gelen ikinci �nemli Ģehri olan Pencikent‟te, Sogd 

belgelerinden de belli olduğu �zere, 693-708 senelerinde ck‟yn cwr bylk‟‟ (�akÝn �or Bilge) isimli T�rk 

asÝllÝ h�k�mdar vardÝ.65 UnvanÝnÝn �or olduğu biliniyor. AyrÝca 7. y�zyÝlÝÝn ilk yarÝsÝnda Pencikent 

h�k�mdarlarÝnÝn bastÝrdÝğÝ paralarda Runik (Eski T�rk�e “oq”-ok) Ģekilli damga ve cm‟wky‟n (anlamÝ; 

Camuk‟la ilgili) kelimesi bulunuyordu66 ki, bundan Pencikent y�neticilerinin Camuklardan olduğu 

kanaatÝna varmak da m�mk�n. 

O. Smirnova, paralardaki iĢaretlere dayanarak, yaklaĢÝk bir asÝr h�k�m s�ren Pencikent 

h�k�mdarlarÝnÝn s�lalesinin menĢeinin Sirderya (ġaĢ b�lgesi) �evresindeki hakim T�rk boylarÝndan 

birisiyle alakalÝ olduğunu kanÝtlamaktadÝr.67 Bununla birlikte, Pencikent‟ten bulunan bazÝ paralarda 

bgy g‟g‟n (anlamÝ; “h�k�mdar Kağan”) kelimesine rastlanÝlÝyor68 ki, bu paralarÝn G�kt�rk kağanlarÝ 

adÝna bastÝrÝldÝğÝ aĢikardÝr. Gene, Sogd�a belgelerinin arasÝnda Pencikent vergi toplayÝcÝsÝnÝn trg‟n 

(Tarhan)‟a yazdÝğÝ yazÝ bulunur. AraĢtÝrmacÝlar bu belgeden hareketle, o �ağda Sogd b�lgesinde 

Tarhan unvanÝnÝn y�r�rl�kte olduğu kanaatÝna varmÝĢlardÝr. A. Freyman, Tarhan‟Ýn, Pencikent 

h�k�mdarÝ DivaĢti� (709-722)‟in unvanÝ olduğunu belirtir.69 AyrÝca, Firdevsi, ġehname‟de Bijen 

Tarhan isimli SemerkantlÝ T�rk prensi hakkÝnda bilgi verir.70 Bizans tarih�isi Menandros da Ġstemi 

Kağan‟Ýn g�nderdiği el�ilerden birinin adÝnÝn Tagma Tarhan (Maniakh‟Ýn oğlu) olduğunu kaydeder.71 

Onun Tarhan unvanÝna sahip Sogd ilerigelenlerinden biri olduğu aĢikardÝr. 

Yine, Semerkant‟a yakÝn Sogd Ģehirlerinden biri olan Fey valisi Taberi‟de T�rk-Hakan olarak 

ge�mektedir. O. Smirnova onu Hakan (Kağan) unvanlÝ h�k�mdar değil, T�rk-Hakan isimli vali olarak 

a�ÝklÝyor.72 Bunun gibi, Sogd b�lgesinin �nemli Ģehirlerinden birisi olan KeĢ (ġehrisebz) valisinin 

unvanÝ Taberi‟de Tudun olarak ge�mektedir.73 AyrÝca, T‟ou-ho-sien K� �or‟a karĢÝ Baga Tarhan‟Ýn 

yanÝnda yer alan KeĢ valisinin adÝ T‟ang-Shu yÝllÝğÝna g�re, Se-kin-t‟i idi.74 Bizce, bu bir isim değil, 

T�rk�e Erkin unvanÝyla ilgili terim olabilir. ��nk�, �in yÝllÝklarÝnda Se-kin-t‟i ve Erkin (�ince Ģekli Se-

kin) aynÝ hiyeroglifte verilmektedir. Yine, aĢağÝ Sogd b�lgesindeki Huzar Ģehri valisi S� Buğra, 

Taberi‟nin eserinde kayÝtlÝdÝr75 ki, O. Smirnova, onun T�rk olduğunu vurgulamaktadÝr.76 Nitekim, 

T‟an-Shu yÝllÝğÝndan belli olduğu �zere b�lgenin Kabudan Ģehrinde de 738 yÝlÝnda Sou-tou pou-lo 

(Sutu Buğra) isimli vali bulunmuĢtur.77 
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YukarÝda g�r�len bilgilerden anlaĢÝlÝyor ki, bu �ağda Sogd‟un neredeyse t�m Ģehirlerinde T�rk 

asÝllÝ valiler bulunmuĢ ve G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda �nemli yer tutmuĢlardÝr. 

UsruĢana 

Fergana ve Sogd b�lgeleri arasÝnda yer alan UsruĢana y�neticilerinin menĢeinin Pei-shih 

yÝllÝğÝnda Kan (Sogd) h�k�mdarlarÝna ulaĢtÝğÝ kaydedilir.78 Ancak, Sui Shu yÝllÝğÝnda bu b�lge 

hakkÝnda fazla bilgi bulunmuyorsa da, “Tchao-wu” hanedanÝndan sonra burayÝ ne gibi bir s�lalenin 

y�nettiği konusunda T‟ang-Shu‟daki bilgilerden yararlanarak, hem de onlarÝ Arap�a kaynaklarla 

karĢÝlaĢtÝrarak bir sonuca varÝlabilir. �in seyyahÝ Hs�an-tsang (630) buranÝn G�kt�rkler y�netimi 

altÝnda olduğunu yazar.79 Nitekim, UsruĢana‟da bulunan Sogd�a yazÝlÝ paralarda “sttcry” (Sata�ari) 

ismi bulunur. O. Smirnova, bu Sata�ari‟nin 7. y�zyÝlÝn sonlarÝna doğru UsruĢana‟yÝ idare ettiğini 

belirtir.80 Bununla birlikte ġaĢ (TaĢkent)‟tan bulunan ayrÝm paralarda sttcry tdwn (Sata�ari Tudun) 

kelimesi ge�iyor81 ki, belki de onlar zikredilen Sata�ari‟ye ait olabilir. AyrÝca, Taberi, 737 yÝlÝnda 

UsruĢana‟yÝ Hara Buğra isimli valinin y�nettiğini kaydeder.82 Onun menĢei konusunda tarih�ilerin 

bir�ok g�r�Ģ� vardÝr. W. Tomaschek, UsruĢana valilerinin soyu Sogd h�k�mdarÝ Gurek‟e bağlandÝğÝnÝ 

ve Hara Buğra‟nÝn soyundan gelen Ġslamlarca maruf AfĢin Haydar‟Ýn Ġran menĢeili olduğunu s�yler.83 

N. Negmatov ise Taberi‟de Hara Buğra‟nÝn kuĢaklarÝ sÝfatiyle ge�en Harahura (�eĢitli okunuĢlarÝ; 

Hanahara, Hanahura, 794-795), Kavus, Haydar (�l. 841) isimlerinin t�m�n� Ġran menĢeili sayarak, 

UsruĢana h�k�mdarlarÝ s�lalesini Ģ�phesiz Ġran asÝllÝ telakki eder. Hatta, o Hara Buğra isminin T�rk�e 

vasÝf taĢÝmasÝnÝn d�Ģ�nd�r�c� olduğunu, Arap�a kaynaklarÝn sonradan hattatlarca yapÝlan 

n�shalarda harf bozuluĢlarÝ sebebiyle aslÝ ĠranlÝ bir ismin Hara Buğra‟ya d�n�Ģt�ğ�n� ileri s�rm�Ģ, 

onun oğlu Harahura isminin ikinci kÝsmÝnÝn da “hura”nÝn aslÝ “hur, hvar” olacağÝnÝ, bunun da Ġran 

dillerindeki hvar “g�neĢ”ten geldiğini a�ÝklamÝĢtÝr.84 YalnÝz, b�yle bir telakkiye katÝlmak zor. Bizce, bu 

s�laleyi T�rk asÝllÝ saymak i�in yeterli esas vardÝr. Evvela, T�rk�e kalÝn -k �ns�z� Arap�a kaynaklarda 

genellikle kalÝn -h �ns�z�yle verilmiĢtir. Buna dayanarak, Taberi‟deki Hara Buğra‟nÝn aslÝ Kara Buğra 

olmuĢtur diyebiliriz. Nitekim, T‟ang-Shu yÝllÝğÝnda 742 yÝlÝnda Ts‟ao (Kabudan, UsruĢana‟ya komĢu) 

h�k�mdarÝ Ko-lo pou-lo‟nÝn �in‟e el�i g�nderdiği kayÝtlÝdÝr.85 Malum ki, T�rk�e “kara” kelimesi �in 

yazÝsÝnda “ko-lo” Ģeklinde, “buğra” kelimesi de “pou-lo” Ģeklinde yazÝlmÝĢtÝr. Demek, T‟ang-Shu‟daki 

Ko-lo pou-lo‟nÝn aslÝ Kara Buğra olacaktÝr. O. Smirnova da buna dikkat etmiĢ ve Hara Buğra‟nÝn �in 

yÝllÝklarÝnda Ko-lo pou-lo olarak bilindiğini ve onun 720-740 yÝllarÝnda UsruĢana‟da, 740-745 

tarihlerinda ise Kabudan‟da h�k�mdarlÝk yaptÝğÝnÝ yazmÝĢtÝr.86 Gene, yukarÝda belirttiğimiz gibi Sou-

tou pou-lo adÝndaki birisi �in yÝllÝklarÝnda Kabudan valisi sÝfatiyle zikredilir. Kara Buğra‟dan �nce 738 

yÝlÝnda Kabudan valiliği yapan Sou-tou pou-lo adÝnÝn aslÝnÝn T�rk�e Sutu Buğra olduğu ve kendisinin 

de Kara Buğra‟nÝn biraderi olabileceği kesindir. Bunun gibi, zikri ge�en Harahura isminin de aslÝ 

Karahura ya da Kara�ur (Kara �or) idi, diyebiliriz. Ġslam kaynaklarÝnda bazen T�rk�e �or unvanÝ harf 

bozuluĢundan dolayÝ “hur” olarak da yazÝlmÝĢtÝr. Mesela, Ġbn Hordadbih‟te Hurtegin olarak ge�en 

T�rk�e ismin aslÝ �or Tegin olmalÝdÝr.87 Bununla birlikte, AfĢin Haydar 837 yÝlÝnda Arran Ģehrinin 

idaresine memur tayin ettiği akrabasÝnÝn adÝ olan Menke�ur el-UĢrusani‟nin de �or unvanÝna sahip 

olduğu anlaĢÝlÝyor. Ancak, yukarÝda belirtiğimiz gibi kaynaklarda baĢ g�steren durumdan yola �Ýkarak, 
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N. Negmatov onun adÝnÝ Menkehur Ģeklinde okumuĢ ve bu isimden de hur, hvar (g�neĢ) anlamÝnÝ 

�Ýkartmaya �aba harcamÝĢtÝr.88 YalnÝz, A. Z. Togan, bu ismin aslÝnÝn Menke�ur olduğunu, Gence 

Ģehrinin etrafÝnda Menke�ur ismindeki kasaba ve Menki�ur kanalÝnÝn onun ismini taĢÝmakta olduğunu 

yazÝyor.89 Bununla beraber, bu isim kaynaklara bakÝldÝğÝnda Meng�ur olarak da okunabilmektedir. 

UsruĢana valilerinin Sogd h�k�mdarÝ Gurek‟la akraba olmasÝ da onlarÝn T�rk asÝllÝ olduğunu 

g�steriyor. Nitekim, 7. y�zyÝlda imar edildiği anlaĢÝlan UsruĢana AfĢinleri sarayÝ duvar resimlerinde 

kurt tasviri bulunuyor ki, onu b�lgede T�rklerin y�netimiyle ilgili saymak m�mk�n.90 

Bu �ağda UsruĢana y�neticileri Ġslam kaynaklarÝna g�re, genel olarak AfĢin unvanÝnÝ 

kullanmÝĢlardÝr. AfĢin unvanÝnÝn bir�ok yerde mevcut olduğu g�r�lmektedir.91 Bununla birlikte, 

yukarÝdaki bilgilerden b�lgede Tudun, �or unvanlarÝnÝn da ge�erli olduğu belli oluyor. 

Buhara 

Pei-shih ve Sui Shu yÝllÝklarÝnda Buhara b�lgesi hakkÝnda verilen bilgiler hemen hemen aynÝdÝr. 

Onlara g�re, buranÝn h�k�mdarlarÝ Kan (Sogd) “Tchao-wu” s�lalesiyle aynÝ soydan gelmektedir.92 

NerĢehi kayÝtlarÝnda ise Buhara h�k�mdarlarÝnÝn “Camuk”lardan neĢet ettiğine iĢaret edilmektedir. �in 

yÝllÝklarÝnda Buhara‟da h�k�mdarlÝk yapan Cho-li (609), Ho-ling-kia (649) ve Cha (655-660)‟nÝn 

“Tchao-wu” hanedanÝndan olduğu kayÝtlÝ93 olmakla beraber, diğerleri i�in b�yle bir tabir 

ge�memektedir. YalnÝz, T‟ang-Shu yÝllğÝndaki bilgilerden Buhara‟da s�lale değiĢikliği olup olmadÝğÝ 

konusunda bir sonuca varmak zor. Ancak, Ġslam kaynaklarÝna bakÝldÝğÝnda durumun değiĢik olduğu 

g�ze �arpar. Arap�a kaynaklar, NerĢehi‟nin “Tarih-i Buhara” adlÝ eserine ve Firdevsi ġehnamesi‟nde 

verilen bilgilere dayanarak Buhara vahasÝnda menĢei G�kt�rk kağanlarÝna dayanan bir y�netimin 

mevcut olduğunu ortaya koymak m�mk�n. NerĢehi, Buhara‟da Abruy isimli y�netici ve ona karĢÝ  

T�rk kağanÝ Kara�urin (�in yÝllÝklarÝnda Ta-t‟eou, Yunan kaynaklarÝnda Tardu)‟in ġir-i KiĢver 

isimli oğlu �nc�l�ğ�nde g�nderdiği ordu hem de ġir-i KiĢver‟in 587 yÝlÝnda Abruy‟u �ld�rerek burada 

h�k�meti tesis ettiği konusunda bilgiler bulunur.94 S. Tolstov zikredilen Abruy‟u G�kt�rk Ģehzadesi 

Bumin Kağan‟Ýn torunu A-po Ta-lo-pien‟le aynÝ saymaktadÝr.95 Herhalde o, G�kt�rkler Buhara‟yÝ 

Eftalitlerden alÝnca buraya tayin ettikleri vali olmalÝdÝr. R. Frye‟ye g�re, ġir-i KiĢver T�rk�e Ġl Arslan 

isminin Fars�a versiyonudur.96 L. Gumilev, onun Tardu Kağan‟Ýn �in kaynaklarÝnda Yang-su Tegin 

(Fars kaynaklarÝnda Save, Sauh, Arap�a kaynaklarda da ġaba) olarak ge�en oğluyla aynÝ olduğu 

kanaatindedir. Ona g�re, Yang-su Tegin Buhara vahasÝnda kendi oğlu Ni-li (Arap�a kaynaklarda Yel-

Tegin, Fars�a kaynaklarda Parmuda)‟yi vali olarak bÝrakmÝĢtÝr. Ni-li de 603 yÝlÝnda �l�nce yerine 

biraderi P‟o-shih T‟e-le (Tegin) ge�miĢtir.97 630 yÝllarÝnda ise y�netimde T‟ong Yabgu‟nun oğlu Ni-

chou K‟a-na-che (ġad) bulunmuĢtur ki, L. Gumilev, onu NerĢehi‟de Buhara h�k�mdarÝ sÝfatiyle ge�en 

Kana Buharhudat ile aynÝ sayar.98 Nitekim, Tardu‟nun soyundan olan prenslerin Buhara‟da mÝ, yoksa 

ona yakÝn herhangi bir Ģehirde mi bulunduğuna dair kaynaklarda tam bir bilgi olmamasÝna rağmen, 

onlarÝn karargahÝ Buhara Ģehrinde değil, b�lgede o d�nemin en n�fuzlu Ģehri olan Paykend‟de 

olabileceği kuvvetle muhtemeldir. ��nk�, bu d�nemde Buhara‟da onlarÝn tabisi olan “Tchao-wu” 
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hanedanÝ vardÝ. 670 yÝllarÝna yakÝn tarihte ise bu “Tchao-wu” hanedanÝ son bulmuĢ gibi 

g�z�kmektedir. ArtÝk, �in yÝllÝklarÝ da bu tarihten sonra Buhara‟yÝ y�netenleri “Tchao-wu” olarak 

tanÝtmÝyor. B�y�k ihtimalle, Paykent‟teki ġer-i KiĢver‟in s�lalesi 7. y�zyÝlÝn son �eyreğinde Buhara‟ya 

taĢÝnmÝĢtÝr, diyebiliriz. ��nk�, b�lgenin G�kt�rk asÝllÝ y�neticileri bu tarihlerde hep Buhara Ģehrinde 

faaliyet g�stermiĢlerdir. NerĢehi, Araplar 673 yÝlÝnda Buhara‟ya saldÝrdÝklarÝ zaman buranÝn 

h�k�mdarÝnÝn Bidun Buharhudat olduğunu yazar. Arap�a kaynaklarda zikredilen Bidun‟un T�rk 

olduğu belli oluyorsa da, onun adÝnÝn T�rk�e bir kelime olduğu bilinmiyor. YalnÝz, Bidun‟u bir isim 

değil, Tudun‟la alakalÝ bir unvan saymak da m�mk�n. Yani, Arap kaynaklarÝnda harflerin noktalarÝ 

d�Ģmesi ya da yer değiĢtirmesiyle Tudun kelimesi Bidun‟a d�n�Ģm�Ģ olabilir. ġ. Adilov‟a g�re, 

Bidun‟un soyu ġer-i KiĢver‟e dayanmaktadÝr.99 680 yÝllarÝna geldiğinde zikredilen Bidun Araplar 

tarafÝndan �ld�r�l�nce, yerine hanÝmÝ Kabac Hatun100 ge�miĢtir. Kabac Hatun 695 yÝlÝna kadar 

Buhara‟yÝ idare ettikten sonra y�netimi oğlu TuğĢada ele almÝĢtÝr.101 P. Chuvin, TuğĢada isminin ilk 

kÝsmÝnÝn T�rk�e “tuğ” (bayrak) ikinci kÝsmÝnÝn da ġad unvanÝ olduğunu a�ÝklamaktadÝr.102 Mezkur 

TuğĢada 720 yÝlÝna kadar h�k�mdarlÝk yaptÝktan sonra oğlu tahta ge�miĢtir. Onun adÝ da kaynaklarda 

TuğĢada (T‟ang-Shu yÝllÝğÝnda Tou-sa-po-t‟i) olarak bilinir. Mezkur TuğĢada 726 yÝlÝnda biraderi A-si-

lan (Arslan) ta-fou tan-fa-li‟yi �in‟e el�i g�ndermiĢtir.103 

Bu �ağda Buhara h�k�mdarlarÝ NerĢehi‟den anlaĢÝldÝğÝ �zere Hudat unvanÝnÝ kullanmÝĢlardÝr. 

Sogd�a yazÝlÝ Buhara paralarÝnda bu unvan gwtw (hvatav) Ģeklinde g�z�k�r. B�lgenin G�kt�rk asÝllÝ 

h�k�mdarlarÝ Tegin, ġad gibi unvanlarÝ da taĢÝmÝĢlardÝr. 

Bu �ağa ait Sogd�a yazÝlÝ bazÝ Buhara paralarÝna bakÝlÝrsa onlarÝ buranÝn T�rk h�k�mdarlarÝnÝn 

bastÝrdÝğÝ anlaĢÝlÝr. ParalarÝn �zerinde T�rk-Runik bi�imindeki tamgalar ve bgy g‟g‟n pny (anlamÝ; 

“h�k�mdar Kağan parasÝ”) ibaresi, ayrÝmlarÝnda ise bir tarafÝnda T�rk tipli h�k�mdar ve onun zevcesi, 

ters tarafÝnda yazÝ bulunur. ĠĢbu yazÝnÝn yarÝsÝ yÝprandÝğÝndan okunmuyor, yarÝsÝ da g‟ttwnh (Hatun) 

olarak okunmaktadÝr.104 Belki, bu paralar yukarÝda s�z� ge�en Bidun ve onun zevcesi Kabac Hatun 

y�netimi �ağÝnda bastÝrÝlmÝĢ olabilir. O. Smirnova, onlarÝn Buhara b�lgesinin T�rk asÝllÝ y�neticilerine 

ait olduğunu belirtiyor.105 

Buhara b�lgesinin G�kt�rk asÝllÝ s�lalesi KağanlÝğÝn batÝ hudutlarÝndaki faaliyetlerde �nemli yer 

tutmuĢtur. �zellikle, Sasanilerle savaĢlarda onlarÝn b�y�k katkÝlarÝ olmuĢtur. 

Toharistan 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn bu b�lgeye ayrÝ bir �nem vermesi gerekmiĢtir. ��nk�, Toharistan ve ona 

bitiĢik olan �lkeler KağanlÝğÝn g�neybatÝdaki en kenar hudutlarÝydÝ. Bunun gibi sebeplerden olsa 

gerek, burasÝ Yabgular aracÝlÝğÝyla y�netilmiĢtir. Toharistan‟Ýn baĢ h�k�mdarlarÝna Yabgu denildiği 

�in ve Arap kaynaklarÝnda kayÝtlÝdÝr.106 �in seyyahi Hs�an-tsang 629-645 yÝllarÝ arasÝndaki seyahatÝ 

esnasÝnda Toharistan‟da 27 eyaletin mevcudiyetini ve bunlarÝn hepsinin T�rklerin tasarrufunda 

(y�netminde) olduğunu g�rm�Ģt�.107 6-8. y�zyÝllara ait Toharistan paralarÝndan da belli oluyorki, 

buradaki Ģehirlerin y�neticileri T�rklerdi.108 ĠĢbu paralarda T�rk damgalarÝ da bulunmaktadÝr. 
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T‟ang-Shu yÝllÝğÝnda Toharistan‟in YabgularÝnÝn AĢina kabilesinden olduğu kayÝtlÝdÝr.109 Bizce, 

onlarÝ Ġstemi Yabgu‟nun nesilleri saymak i�in esas vardÝr. Yani, Ġstemi‟nin oğlu Tardu Kağan 6. 

y�zyÝlÝn sonlarÝna doğru Tegin unvanlÝ oğlunu buranÝn idaresine g�revlendirmiĢti.110 �in 

kaynaklarÝndan Toharistan‟da bu �ağda Te-le (Tegin; 6. y�zyÝl son �eyreği), Tardu ġad (Tong 

Yabgu‟nun oğlu; 630‟lu yÝllar), Cha-po-lo che-hu (ĠĢbara Yabgu; 645‟li yÝllar), A-che-na Ou-che-po 

(653), Na-tou-ni-li (705), Kou-tou-lou Toen Ta-tou (Kutlug Ton  

Tardu; 720-730) gibi YabgularÝn bulunduğu belli oluyor.111 Toharistan YabgularÝndan Na-tou-

ni-li 706, 718 tarihlerinde kardeĢi A-che-na Te-le Pou-lo (AĢina Tegin Buğra)‟yu �in‟e el�i olarak 

yollamÝĢtÝ.112 Ancak, Arap�a kaynaklardan g�r�ld�ğ� �zere, 8. y�zyÝlÝn ikinci �eyreğine doğru 

Toharistan Yabguluğunun KarluklarÝn eline ge�tiği bilinmektedir.113 

Toharistan‟Ýn �eĢitli vilayetlerinin y�netiminin de T�rklere ait olduğu g�r�lmektedir. Mesela, �inli 

seyyah Yuan Chwang‟Ýn kaydettiğine g�re, 644 yÝlÝnda Toharistan‟Ýn �ağanÝyan vilayetine T�rk asÝllÝ 

bir prens h�kmediyordu.114 Sogd�a yazÝlÝ freskten de belli oluyor ki, 7. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda 

burada Twr‟nt{ (TurantaĢ) isimli vali vardÝ.115 Yine, Ġslam kaynaklarÝnda g�r�ld�ğ� �zere, 710 

yÝllarÝnda �aganÝyan‟Ý ġad unvanlÝ vali y�netiyordu.116 719 yÝlÝnda �aganiyan‟Ýn T�rk valisi Ti-che 

(Taberi‟de TiĢ) �in‟e el�i g�ndermiĢtir.117 AyrÝca, b�lgenin en �nemli vilayetlerinden biri olan Huttal 

y�neticilerinin de T�rk olduğu kaynaklarda ge�er. �in ve Ġslam kaynaklarÝna bakÝlÝrsa, buranÝn 

idaresinde Se-kin (Erkin) unvanlÝ eĢ-ġabal (ĠĢbara; 699-727), Hie-li-fa (Elteber) unvanlÝ Ġbn es-Saici 

(eĢ-ġabal‟Ýn oğlu; 727-737), Tudun Tarhan (737), AlucinĢ Yabgu (750-752)larÝn bulunduğu bilinir.118 

Huttal valilerinden Se-kin (Erkin) es-Sabal 730 yÝlÝnda ġad (Kou-tou-che-Huttal ġad*) unvanlÝ oğlunu, 

Elteber Ġbn es-Saici ise 733 yÝlÝnda To-po-le Da-gan (Tarhan) isimli memurunu �in‟e el�i 

yollamÝĢlardÝ.119 Nitekim, Toharistan‟Ýn diğer bir vilayeti Kumed‟de T‟ang-Shu yÝllÝğÝndan belli olduğu 

�zere 642-643 yÝllarÝnda TarduĢ T�rklerinden olan bir vali vardÝ. Yine, burada 740 tarihlerinde A-si-lan 

He-ou-kin (Arslan) vali olarak bulunuyordu.120 B�lgenin Vahan vilayetinde ise 656-660 yÝllarÝnda 

Cha-po-lo hie-li-fa (ĠĢbara Elteber), 720-730 yÝllarÝnda ise Kou-tou-lou Te-pi-le Mo-ho-tou (Kutlug 

Bagatur) isimli vali vardÝ ve Ou-hou Ta-kan (Tarhan)‟Ý �in‟e el�i g�nderiyordu.121 Nitekim, Ya‟kubi, 

Toharistan b�lgesinin g�neyindeki Belh‟i bu d�nemde h�k�mdar Tarhan‟Ýn y�nettiğini yazar.122 

AyrÝca, Arap�a kaynaklarda Toharistan Yabgusu varisinin adÝ Sul, unvanÝ da Tarhan olarak 

ge�mektedir.123 �in kaynaklarÝndan Toharistan‟Ýn ġuman, Aharun, Kubadiyan, VahĢ gibi 

vilayetlerinin valilerinin de T�rk asÝllÝ olduklarÝ bilinmektedir.124 

Harezm 

�oğu araĢtÝrmacÝlar G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn Harezm‟i BatÝ T�rkistan‟Ýn diğer b�lgelerinden daha 

erken, 557 yÝllarÝnda ele ge�irdiğini vurguluyorlarsa da KağanlÝğÝn buradaki y�netimde ne gibi rol� 

olduğu konusunu a�Ýk bÝrakmÝĢlardÝr. Tarih�iler BatÝ T�rkistan‟Ýn baĢka yerlerinde olduğu gibi burada 

da KağanlÝğÝn sadece vergi almakla yetindiğini yazmaktadÝrlar. Kaynaklarda ise bu �ağa ait bilgiler 

azdÝr. O y�zden Harezm h�k�mdarlarÝnÝn menĢei konusunda kesin sonuca varmak olduk�a zor. 
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Z. V. Togan‟a g�re, kendilerini ĠranlÝ addeden Ġslamiyet‟ten evvelki zamanlarda h�k�m s�ren 

HarezmĢahlar s�lalesinin aslÝ Abdal (Eftalit)lar neslindendir.125 �in kaynaklarÝndan sadece T‟ang-

Shu yÝllÝğÝnda Ho-siun (Harezm) b�lgesinin y�neticilerinin “Tchao-wu” s�lalesinden olduğu 

kayÝtlÝdÝr.126 Buna karĢÝlÝk, Ebu Reyhan Biruni Harezm‟in 22 h�k�mdarÝnÝn listesini getirmiĢtir ve 

onlarÝn soyunun Ġran ĢahlarÝndan Keyh�srev‟in oğlu SiyavuĢ‟a dayandÝğÝnÝ kaydetmiĢtir.127 Buna 

rağmen, bu listedeki h�k�mdarlarÝn hepsini aynÝ soydan saymak m�nakaĢalÝdÝr. Mesela, onlarÝn 

arasÝnda iki prensin adÝ Aska Camuk olarak ge�iyor ki, herhalde onlarÝn “Tchao-wu” (Ġslam 

kaynaklarÝnda Camuk) hanedanÝndan olmasÝ pek muhtemeldir.128 Bununla birlikte, S. Tolstov, Biruni 

listesindeki T�rkasabas (ya da T�rksabas)‟Ý 567 yÝlÝnda G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn BatÝ (Aral G�l� b�lgesi) 

�lkelerinde h�k�m s�ren prenslerden biri, Bizans kaynaklarÝnda T�rksanth olarak ge�en ĢahÝsla aynÝ 

olduğunu belirtmektedir.129 BazÝ araĢtÝrmacÝlar bu T�rksanth adÝnÝn aslÝnÝn T�rk ġad olduğu ve onun 

da Ġstemi‟nin oğlu olabileceğini s�yl�yorlar.130 O. Smirnova, T�rkasbas isminin anlamÝnÝn “T�rk 

ordusunun sahibi” olabileceğini ileri s�r�yor.131 Bunun gibi Biruni‟de Askacvar Ģeklinde verilen 

h�k�mdarÝn, b�lgeden bulunan Harezmce yazÝlÝ paralarda wzk‟n{w‟r (Azka�var) olarak ge�tiğini ve 

onun Ġslam kaynaklarÝnda 712 yÝlÝnda Harezm h�k�mdarÝ sÝfatÝyla zikredilen �agan ile aynÝ olduğunu 

vurgulayan B. Vaynberg, bu h�k�mdarÝn Toharistan (�aganiyan)‟dan buraya geldiğini 

yazmaktadÝr.132 Bizce o, T�rk asÝllÝ bir h�k�mdar olmalÝdÝr. Eğer, Azka�var ismine dikkat edilirse bu 

ismin iki kÝsÝmdan, Azka ve �var kelimelerinden oluĢtuğu g�ze �arpar. �var ise �or unvanÝnÝn diğer 

bir Ģekli olabilir. ġu da var ki, Sogd kaynaklarÝnda �or unvanÝ “cwr” Ģeklinde yazÝlmÝĢtÝr. Harezmce 

yazÝlÝ paralarda ise wzk‟n{w‟r (Azka�var) isminin ikinci kÝsmÝ “�var”, aslÝ “Ģvar” olarak yazÝlmÝĢtÝr. 

Ancak, araĢtÝrÝcÝlar onu “�var” Ģeklinde okuyorlar. ��nk�, Harezm yazÝsÝndaki -Ģ �ns�z� -� olarak da 

okunur.133 AyrÝca, mezkur Azka�var (Biruni‟de Azkacvar) �agan‟Ýn Toharistan gibi T�rk h�k�mdarlarÝ 

bulunan bir ortamdan gelmesi de onun T�rk olduğunu kanÝtlar. Gene, Biruni listesinde bulunan 

Hangiri, Bağra (Buğra), Buzgar, ġavuĢ (�avuĢ) isimleri de T�rk�e asÝllÝ olabilir. Buna Harezm 

paralarÝndaki twtwhas (Tutuhas=Tutuk? +as), k‟nyk (KanÝk)134 isimlerini de katmak m�mk�n. 

G�r�l�yor ki, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn merkezi y�netiminde y�r�rl�kte olan unvanlarÝn �oğunluğu 

BatÝ T�rkistan‟da da kullanÝlmÝĢtÝr. YukarÝda g�r�ld�ğ� gibi ġaĢ‟ta Tudun, Tegin, Tarhan, Tutuk; 

Fergana‟da Tegin, Tutuk, �or, Tarhan; Sogd‟da Tarhan, �or, Buğra, Tutuk; UsruĢana‟da Buğra, �or; 

Buhara‟da Tegin, ġad, Hatun; Toharistan‟da Yabgu, ġad, Tarhan, Erkin, Elteber, Tegin unvanlarÝna 

sahip h�k�mdar ve memurlar bulunmuĢlardÝr. 

Demek ki, G�kt�rk KağanlÝğÝ d�neminde BatÝ T�rkistan‟daki idari sistem hakkÝnda Ģ�yle 

sonu�lara varmak m�mk�n oluyor. Evvela, bu �ağlarda BatÝ T�rkistan‟Ýn baĢlÝca vilayet ve Ģehirleri 

olan ġaĢ (TaĢkent), Fergana, Sogd, Buhara, UsruĢana ve Toharistan y�neticileri T�rk asÝllÝydÝlar. 

Onlar, menĢei itibariyle G�kt�rk kağanlarÝna ve KağanlÝkta n�fuzlu AĢina, Camuk, T�rgeĢ, TarduĢ, 

Karluk gibi kabilelere mensuptular. Bu c�mleden, Buharhudatlar ve Toharistan YabgularÝ KağanlÝğÝn 

kurucularÝndan Ġstemi Yabgu‟ya bağlanmaktaydÝlar. ġaĢ TudunlarÝ da yukarÝda belirttiğimiz gibi b�y�k 

ihtimalle Kağan soyundan geliyordu. Bilhassa, BatÝ T�rkistan‟da Tegin, ġad unvanlarÝnÝn bulunmasÝ 

da değer verilecek bir husustur. Malum ki, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda kağanÝn oğullarÝ ve yeğenlerine 
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Tegin (Ģehzade) denilirdi. Teginler ordu baĢÝnda bir b�lgenin idaresine memur edilince ġad unvanÝnÝ 

alÝrlardÝ. Bu unvanlarÝn BatÝ T�rkistan‟da da bulunmasÝnÝ Ģ�yle izah etmek m�mk�n: G�kt�rkler BatÝ 

T�rkistan‟Ý ele ge�irince, Kağanlar buradaki bazÝ vilayet ve Ģehirlerin y�netimine kendi hanedanÝndan 

olan ĢahÝslarÝ tayin etmiĢtir. B�lgede T�rk asÝllÝ h�k�mdarlar ve T�rk�e unvanlarÝn bulunmasÝ sadece 

bir tesad�f eseri olmadan muayyen bir y�netim, belirli bir merkez tarafÝndan atandÝğÝnÝ 

g�stermektedir. Gene, burada dikkati �eken husus, idari sistemde T�rklerin kitle halinde iĢtirak etmesi 

de ilk orta �ağlarda BatÝ T�rkistan‟da onlarÝn oranÝnÝn ne derecede olduğunu g�stermesidir. 

Bununla birlikte, KağanlÝk buraya sadece vergi �deyen yabancÝ bir �lke değil, belki, kendisinin 

terkibi, bir kÝsmÝ olarak bakmÝĢtÝr. �zellikle, BatÝ T�rkistan G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn i�timai-siyasi ve 

k�lt�rel hayatÝnda �nemli yer tutmuĢtur. Buna yukarÝda imkan derecesinde incelediğimiz bilgiler de 

Ģahitlik etmektedir. 

Biz bu konunun yine de teferruatlÝ incelenerek aydÝnlatÝlmasÝnÝ daha sonra yapacak ilmi 

�alÝĢmalarÝmÝza ve uzmanlarÝn araĢtÝrmalarÝna bÝrakarak, Ģunu s�yleyebiliriz: 

Bu konu b�y�k ve �nemli bir d�nemi i�erdiği i�in k���k bir makalede tam olarak aydÝnlatmak 

imkansÝzdÝr. Ancak, bu �ağa ait �eĢitli dillerdeki mevcut kaynaklarÝ daha derin inceleyerek muayyen 

bir sonuca varmak m�mk�n olacaktÝr. 
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Orhun Türklerinin Aslı / Karim Kabulov [s.118-126]  

AraĢtÝrmacÝ / �zbekistan 

 

AsÝrlar boyu “T�rk” kelimesi farklÝ anlamlar taĢÝmÝĢtÝr. “T�rk”, kelimesi etnolojik, etnopolitik ve 

siyas� bir anlam taĢÝyordu. FarklÝ kaynaklarda etnolojik anlam taĢÝyan “T�rk” kavramÝ, bir �ok etnik 

toplumun isimlerini yansÝtmaktadÝr. Bundan dolayÝ etnolojik anlam taĢÝyan “T�rk” kelimesi ilim 

adamlarÝ tarafÝndan farklÝ yorumlanmaktadÝr. Bu makalede “T�rk” kavramÝnÝn, etnoloji ve semantik 

anlamÝ, etnolojinin temeli olan halk ve onun asÝl sorunu, mantÝk bağlantÝsÝ �er�evesinde incelenmiĢtir. 

T�rkler Orta Asya devletlerinin, Birinci ve Ġkinci G�kt�rk KağanlÝklarÝnÝn kurucularÝ olarak Orhon 

T�rkleri adÝyla tanÝnmÝĢtÝr. Orhon T�rkleriyle akraba olan, dilleri ve asÝllarÝ bir olan boylar (halklarÝ), 

Oğuzlar veya T�rkler olarak adlandÝrÝlmaktadÝr. 

“T�rk” Etnonimi 

Etimoloji: “T�rk” s�z� etimolojik a�Ýdan �ok �nceleri T�rkleri tanÝmlayan bir kavramdÝ ve onlar bu 

kavramÝ komĢularÝndan almÝĢlardÝ. YalnÝz T�rklerin �evresinde onlara akraba olan, Oğuzlar, KÝrgÝzlar, 

T�rgiĢler ve diğer kabileler “T�rk” etnolojisinin sorununun kaynağÝ s�zkonusu olduğunda ikilem 

akt�elliğini kaybeder. Bu kavram bug�n �n-T�rk�e diye bilinen, eski dillere aittir. Bu dilleri ve �ağdaĢ 

T�rk leh�elerini akraba diller olarak tanÝmlayabiliriz. Bu unsur, bizlere “T�rk” s�z�n�n manasÝnÝ tespit 

etmeye yardÝmcÝ olur. Bu manayÝ herhangi bir �ağdaĢ T�rk dilinin, �rneğin �zbek dilinin kelime 

hazinesinden yararlanarak �ğrenebiliriz. 

YalnÝz “T�rk” etnoniminin anlamÝ hakkÝnda konuĢurken, �nce Orhon abidelerindeki yazÝlarÝn 

okunuĢunu incelemek gerekir. R. Giraud bu kavramÝ “t�rk”, “t�rk�”, G. Clauson ise “T�rk�” olarak 

okuyorlardÝ. Eski yazÝtlara g�re “T�rk” iki Ģekilde yazÝlmaktaydÝ: S�z�n sonunda “©” harfi ve “Ø” (onun 

diğer versiyonu “®”) yazÝlmaktadÝr. 

Birinci sessiz “K”, ikinci durumda (“T�rk”) s�z�nde, yalnÝz “K” olarak okunmuyor, “�k” ve “k�” 

hece birleĢmesi olarak ifade edilmektedir. �zbek dilcileri Abdurahmanov ve A. Rustamov, “T�rk” 

kavramÝnÝn okunuĢ Ģeklini bu harflere g�re d�zenlemiĢlerdir. S�z�n sonunda “Ø” olunca “T�rk”, ® 

harfiyle bitince T�r�k” olarak okunmaktaydÝ.1 

YalnÝz burada �nemli neden “T�rk” kavramÝnÝn okunuĢ, Ģekil se�imi değil, bu kavramÝn eski 

yazÝtlarda imla farklÝlÝklarÝnÝ ortaya �Ýkarabilmektir. 

Herhalde Orhon abidelerinde yazÝlan “T�rk” kavramÝnÝn ikili yazÝ tarzÝ Ģu nedenlere bağlÝdÝr: 

1) YazÝtlarda, edebi yazÝ Ģeklinin haricinde, bir de “T�rk” kavramÝnÝn (s�z�n�n) g�nl�k konuĢma 

Ģekli g�sterilmektedir; 
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2) YazÝtlarda iki yakÝn akraba leh�e verilmiĢtir, bundan dolayÝ “T�rk” kavramÝnÝn (s�z�) yazÝlÝĢ 

Ģekli farklÝdÝr. 

Peki, bunlarÝn hangi versiyonu ger�eğe yakÝndÝr? Bu sorunun cevabÝnÝ sadece yazÝtlarÝn kendisi 

verebilir. K�l-tigin‟i anlatan, muhafaza edilmiĢ yazÝtlarÝn bir kÝsmÝnda, “T�rk” kavramÝna, genel olarak 

31 kere rastlanÝr. T�m durumlarda kelimeler “Ø” ile bitmektedir. 

Bilindiği gibi, “B�y�k yazÝt” ismini taĢÝyan bu abidenin ilk otuz satÝrÝ Bilge Kağan yazÝtlarÝnda 

tekrarlanmaktadÝr. Bu abidenin �zerindeki yazÝtlardan bu par�ayÝ �ÝkarÝrsak, Bilge Kağan yazÝtlarÝnda 

“T�rk” kavramÝ sonu (“Ø”) biterek 17 kere tekrarlanmaktadÝr. 

Zarara uğramamÝĢ Ongin adÝnÝ taĢÝyan yazÝtlarÝn bu kÝsmÝnda, “T�rk” kavramÝ sonu (“©”) ile 

biterek �� kere rastlanÝr. Bundan dolayÝ, s�z edilen her �� abide de, karakteristik olarak kullanÝlan 

yalnÝz bir imla versiyonu doğrudur. 

MeĢhur Tonyukuk yazÝtlarÝnÝn metin incelemesinde, karĢÝlaĢtÝğÝmÝz “T�rk” kavramÝ 20 kere ifade 

edilmiĢtir. Onbir olayda, Ģekil olarak sonu “©”, diğer dokuz versiyonda ise sonu “®” ile bitmektedir. 

Sonu “©” harfiyle biten yazÝnÝn birinci kÝsmÝnda sÝk kullanÝlmaktadÝr (1-22 satÝrlar), abidenin 

ikinci kÝsmÝ ise “®” ile bitiyordu (46-62 satÝrlar).2 

Bir halkÝn adlandÝrÝlmasÝnÝ oluĢturan Tonyukuk yazÝtÝnda anahtar kelimenin ikili yazÝ Ģekli nasÝl 

izah edilebilirdi? Bu soruya b�yle bir a�Ýklama getiriyorlardÝ; taĢ �zerinde oyma usul�yle yazan yazar, 

Tonyukuk‟un kendisinin diktesi altÝnda bu yazÝlarÝ yazmÝĢtÝr. YazÝlarÝ iki ġahÝs yazmÝĢtÝr. 

YazÝtlarÝ yazanlardan biri T�rklere akraba olan bir kabileden gelmekteydi ve bundan dolayÝ 

“T�rk” kelimesini bulunduğu ortamÝn ifadesiyle yazÝyordu. 

Profesyonel yazarlar tarafÝndan yazÝlmÝĢ olan metinlerde d�zeltme yapÝlmÝyordu.3 Bundan 

dolayÝ Tonyukuk abidesinde bir etnik k�kenli kelimenin iki leh�eli yazÝ Ģekli meydana �ÝkmÝĢtÝr. Bu 

unsur, “T�rk” kelimesinin iki Ģeklinin meydana gelme sebeplerini ortaya �ÝkarmaktadÝr. AynÝ zaman 

sonu “Ø” (“®”) bu kelimenin doğru olan okunuĢ Ģeklini tespit etmeğe yardÝmcÝ oluyordu. G�rd�ğ�m�z 

gibi K�l-tigin ve Bilge Kağan yazÝtlarÝnda, “T�rk” kelimesi yalnÝz sonu “Ø” harfli olarak 

g�sterilmektedir. Bu yazÝlarÝn yazarÝ, T�rk olan Yollug Tigin olmuĢtur. Buna dayanarak “T�rk” 

kelimesinin, sonu “Ø” ile biten imla versiyonunu, kuĢkusuz T�rk kelimesi olarak tanÝmlayabiliriz. 

Sonu “©” biten “T�rk” kelimesi ise, T�rklere akraba olan kabilelerin diline yakÝndÝr. Bu akraba 

kabileler Oğuzlar, daha doğrusu Uygurlar olmuĢlardÝ. Bu kabileler Oğuz kabile birliklerine dahildiler. 

�oy yazÝtÝ Ġl-teriĢ Kağan‟Ýn yaĢadÝğÝ d�nemde yazÝlmÝĢtÝr. Ġl-teriĢ Kağan, ikinci T�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝn kurucusu idi, bu yazÝtta Tonyukuk siyasi misyonla, KağanlÝğÝna yeni bağÝmlÝ olan 

Oğuzlara g�nderilmiĢtir. Bu tesad�f değildi. Oğuz kabileleri T�rklerle mukayesede �ok sayÝlÝ yalnÝz 

birliği olmayan ordu oluĢturmaktaydÝlar. 
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Oğuzlar, Tang imparatorluğuna karĢÝ yapÝlan savaĢta KağanlÝğÝn �nemli b�l�m�n� 

oluĢturmaktaydÝ.4 

OğuzlarÝn kabilelerinden biri olan Uygurlar ikinci T�rk kağanlÝğÝ d�neminde devlette y�ksek 

g�revlerde yer alÝyorlardÝ. Bunu ispatlayan ise, Ongin abideleri olmuĢtur. 

IĢbar yazÝtÝnÝn yazarÝ, EletmiĢ yabgunun oğlu kendi babasÝnÝn hayatÝnÝ anlatarak, bunlarÝ 

s�yl�yordu: “Oğuzlar, T�rklerin hakimiyetine ge�tiği zaman, O (babasÝ) kuzeyde Ġl-teriĢ KağanÝnÝ5 

destekleyerek, aktif faaliyetlerde bulunmuĢ ve bundan dolayÝ “Ģad”6 r�tbesini almÝĢtÝr.” 

Zamanla, T�rk KağanlarÝn sarayÝnda, EletmiĢ “yabgu” g�revine y�kseldi. Mahmud KaĢgari‟ye ve 

diğer araĢtÝrmacÝlara g�re, “yabgu” g�revi, eski T�rk devletlerinin �nemli r�tbelerinden biri olmuĢtur. 

Bu r�tbe kağan ve veliaht r�tbesindeki teginlerden7 sonra gelen bir r�tbedir. 

Yabgu r�tbesini taĢÝyan ĢahÝs, �ağdaĢ terminolojiye g�re T�rk devlet y�netiminde icracÝ g�revini 

taĢÝyordu, yalnÝz tahta �Ýkma hakkÝ yoktur. 

EletmiĢ ve onun yakÝnlarÝnÝn kağanlÝk i�in yaptÝklarÝ �alÝĢmalar b�y�kt�r. Bundan dolayÝ onlar 

hak ettikleri r�tbelere ve g�revlere layÝk g�r�lm�Ģlerdir ve devlete vergi vermemiĢlerdir.8 Onlar, 

y�netici s�lalelerin g�venini kazanmÝĢlardÝ. EletmiĢ‟in b�y�k oğlu Tamgan-�or yabgu, babasÝnÝn 

g�revine getirilerek kağanlÝğÝn y�ksek derecelerine y�kselmiĢtir.9 YalnÝz G�kt�rk s�lalesinin Oğuz ve 

Uygurlara uyguladÝğÝ fedakarlÝklar, siyasi anlam taĢÝmaktaydÝ. 

Bu tanÝmlama Oğuz ve �zellikle UygurlarÝn G�kt�rk KağanlÝğÝ y�netiminde rol�n� hi�bir Ģekilde 

etkilemiyordu. Bundan dolayÝ da ikinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn y�netiminde Uygur-Oğuz �evresinden 

bahsedebiliriz. 

Tonyukuk‟un yanÝnda bulunan Uygur yazarÝ hakkÝndaki bilgiler rivayet değil, ger�ektir. Tonyukuk 

kariyerinin baĢlarÝnda, kağan tarafÝndan Oğuz iĢleri temsilcisi olarak g�revlendirilmiĢtir. Tonyukuk, 

aynÝ zamanda m�teakip �� kağanÝn danÝĢmanÝ olarak da �alÝĢmÝĢtÝr. 

T�m bu araĢtÝrmalarÝmÝzÝn sonucunu belirtelim; “T�rk” kelimesinin imla etimolojisini netleĢtirelim. 

Belirttiğimiz gibi sonu “Ø” harfiyle biten birinci �rnek Eski T�rk leh�esini temsil etmektedir. Ġkinci 

�rnek, “©” harfiyle bitiyor ve Eski Uygur (Oğuz) leh�esini oluĢturmaktadÝr. YalnÝz, Orhon alfabesinde 

ayrÝ harflerin grafiğinde yazÝlÝĢ Ģeklinde leh�e farklÝlÝklarÝ vardÝr. �rneğin, �nceleri “®” ve “Ø” bir harfin 

iki se�eneği olarak d�Ģ�n�l�rd�. YalnÝz Ģimdiki araĢtÝrmalara g�re, bu Ģekillerin birisi Uygur-Oğuz, 

diğeri ise T�rk olarak belirlenmiĢtir. ġimdi de “T�rk” kelimesinin okunuĢ ve leh�e sorununu 

inceleyelim. Ongin yazÝtlarÝnda, abidenin Tonyukuk‟a adanmÝĢ birinci kÝsmÝnda, “T�rk” kelimesi, bir 

anlamlÝdÝr ve “T�rk” leh�e �rneğini oluĢturan “T�rk”, “T�r�k” ve “T�rk�”, Uygur-Oğuz fakt�r� aynÝ 

anlama denk gelmiyor. ��nk�, ortada ortak alfabeye rağmen, imla ve leh�e farklÝlÝğÝ vardÝr. 
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Bundan dolayÝ, T�rk �rneğini okuduğumuz (seslendirdiğimiz) zaman, sadece “T�r�k” ve “T�rk�” 

kelimeleri arasÝnda bir se�im yapmamÝz gerekir. Bu kelimelerin birinci �rneği Uygur-Oğuzlara daha 

yakÝn, bundan dolayÝ kelime Uygur-Oğuz �rneği olarak, sesli harfleri sessiz harflerin aralarÝna 

eklenerek incelenebilirdi. YalnÝz, bug�n edebi olan “T�rk” kelimesi, �zbek konuĢma dilinde, zayÝf sesli 

harfle “T�r�k” olarak s�ylenmektedir. 

YalnÝz bu �rneklere farklÝ a�Ýdan da bakmak m�mk�n: Uygur-Oğuz �rneğinin ikinci sesli harfinin 

d�Ģ�Ģ� sonucu “T�r�k” kelimesi meydana gelmiĢtir. “T�r�k” kelimesine karĢÝlÝk olarak Uygur-Oğuz 

kelimesi “T�rk” fonetik yakÝn okunuĢ Ģeklinin iki yolu tespit olunmuĢtur: �nce, “T�rk” kelimesinin 

okunuĢunu “hakiki” T�rk olarak belirlemek, “T�rk�” kelimesini fonetik anlamÝna ve Uygur-Oğuz 

�rneğinden uzak oluĢundan dolayÝ dilden uzaklaĢtÝrmak gereklidir. 

Bu basit ve kolay g�z�ken ��z�m yolu yanÝltÝcÝ da olabilir, bundan dolayÝ kuĢkulara son vererek 

ger�ek kaynaklar aramamÝz lazÝm. Bu kaynaklar, “T�rk” kelimesinin T�rk dilinin ger�ek fonetik okunuĢ 

�rneğini ispatlamalÝdÝr. �in kaynaklarÝnda T�rkler “Tutsz�e” olarak adlandÝrÝlÝrlardÝ. Moğol dili 

C�cenlerin dilinde bu kelime-“T�rk�z” olarak ge�iyordu. 

C�cenlerin y�netim etkisi, ikinci G�kt�rk KağanlÝğÝndan beri T�rk dilinde derin izler bÝrakmayÝ 

baĢarmÝĢtÝr. Bunlara bir �ok kelimeyi dahil etmek m�mk�nd�r. Moğol dilinin �oğu sayÝ alametini 

belirten kelimeler �rneğin “Tarkat-Tarhanlar”, “Tegit-kağan oğullarÝ”, “Eret-askerler” bundan dolayÝ bu 

kelimelerin sonunda kullanÝlan “t” harfi ile Avar “T�rk�t” rekonstruksiyonu “T�rk�” kelimesinden 

farklÝdÝr. 

“T�rk�” kelimesi �rneği morfoloji planÝ a�ÝsÝndan Eski T�rk dilinin gramer sistemine yakÝndÝr. 

Bundan dolayÝ, halktan oluĢturduklarÝ (topladÝklarÝ) b�y�k aileyi, T�rkler, “T�rk�” olarak 

adlandÝrÝyorlardÝ. 

Semantik 

“T�rk” kelimesinin morfoloji bakÝmÝndan son Ģekli, iki morfemden oluĢuyordu: “T�r” k�k�nden ve 

“k�” ekinden. Eski T�rk dilinde isim temelinde soyut semantik kelimeler oluĢuyordu. 

MÝsÝrda, XIII. asÝrda yapÝlan KÝp�ak-Arap s�zl�ğ�ne g�re “T�r” kelimesi “�eĢit” (tip) anlamÝnÝ 

taĢÝmaktaydÝ.10 

Bug�n de bu kelime �ağdaĢ �zbek dilinde kendi anlamÝnÝ muhafaza etmektedir. 

�zbek dilinde bulunan “t�r”, “boy” kelimeleri, bu dilin kelime hazinesinde eĢit anlam taĢÝyan 

Arap, Fars-Tacik dilinden ge�miĢ “hil”, “hav” kelimeleriyle birlikte kullanÝlÝyor. 

“T�rk�” s�z�n�n t�remiĢ versiyonu, tek veya karÝĢÝk yeni bileĢimlere yol a�maktadÝr. 

(* “T�rk�”) kelimesi karÝĢÝk bileĢim ve farklÝ asÝllÝ T�rk boy ve kabile birleĢimleri g�steriyordu. 
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T�rklerin AslÝ 

“T�rk” kelimesinin anlamÝ T�rklerin aslÝnÝ belirlediğinden dolayÝ L.M. Gumilev‟in hipotezini 

(tahminini) g�z �n�ne almak gerekir. 

�in kaynağÝna g�re birinci G�kt�rk KağanlÝğÝnÝ oluĢturanlar AĢina s�lalesinin mensup olduğu 

kabileden gelmektedir. Bu yorum 1950‟li yÝllardan sonra kendisine bir�ok taraftar bulmuĢtur. 

Ger�ekten, “a”-�in isimlerinde kullanÝlan ek harftir, bu ek asillik belirtisini ifade ediyordu. “ġino” 

kelimesi Eski Moğol (Sien-pi) dilinde “Kurt” demektir. “AĢina” kelimesi ise-“Asil kurt” manasÝnÝ taĢÝyor. 

11 

YazarÝn hipotezine g�re, AĢÝna ismi altÝnda birleĢen “beĢ y�z aile”, farklÝ asÝllarÝna bakmayarak, 

kendi aralarÝnda Moğolca konuĢuyorlardÝ. YalnÝz, �in‟den Altay‟a g�� eden beĢy�z Moğol ailesi 

T�rklerin i�ine d�Ģ�nce, VI. AsrÝn ortasÝnda t�mden T�rkleĢmek mecburiyetinde kalmÝĢlardÝr. OnlarÝn 

konuĢtuklarÝ Moğol dilinden artÝk hi�bir al�met kalmamÝĢ, sadece hatÝra olarak r�tbe isimleri muhafaza 

edilmiĢtir. 12 

L.M. Gumilev‟in hipotezi hakkÝnda ne demek gerekir? Diğer hipotezler gibi onun da zayÝf 

taraflarÝ vardÝr. �rneğin, Moğol r�tbelerin isimleriyle onlarÝ sadece Moğol dilinde konuĢan MoğollarÝn 

taĢÝdÝğÝ kanÝsÝ yanlÝĢ olur. Bu r�tbeleri T�rkler C�cenlerden de alabilirlerdi. Eskiden bu tarz 

benimsemelere de �ok sÝk rastlanmaktaydÝ. Bu konuda emin olmak i�in, herhangi bir �ağdaĢ dilin 

etimoloji s�zl�ğ�ne bakmak yeterli olacaktÝr. 

L.M. Gumilev‟Ýn “Ahillesova pyata” adlÝ hipotezinin son b�l�m�nde, araĢtÝrmacÝ AĢina s�lalesinin 

Moğol isimlerinin onun Moğol aslÝnÝn ispatÝ, g�stergesi olduğu s�ylenir. YalnÝz bu L.M. Gumilev‟in 

hipotezinin �nemli kÝsmÝnÝ oluĢturan bu fikrin delilli ispata ihtiyacÝ vardÝr!  Etnosun ismi veya 

isimlendirilmesi yabancÝ k�kenli olabilir. Buna dahil �rnekler g�sterelim. XIX. asÝr Fergana kaynaklarÝ, 

92 tane �zbek kabilesini, Kereit13 kabilesi olarak adlandÝrÝrlar. Boy ve kabile birlikleri değiĢerek 

yaĢadÝğÝ halde g��ebe boylarÝn isimleri sabittir. 

YazÝlÝ kaynaklardan g�rd�ğ�m�z gibi, bazÝ kabilelerin tarihini izlemek i�in b�y�k zaman s�reci 

gerekir. Kereit kabilesi, XIX. asÝrda b�y�k bir kÝsmÝ T�rk�e konuĢan BatÝ T�rkistan halkÝ arasÝna 

karÝĢmÝĢtÝr. 

Yedi asÝr �nce Kereit kabilesi, Kidank Lao Ġmparatorluğunun devletleri arasÝnda �nemli yer 

alÝyordu. Kereitler, ��r�enlere karĢÝ savaĢta, �in Ġmparatorluğunun hakimiyetinden kurtulup kendi 

�zg�rl�klerine kavuĢmuĢlardÝr. 

Timu�in Van Han‟Ýn Kereit sarayÝnda yetiĢmiĢtir. Timu�in ilerde Cengiz Han ismi altÝnda kurduğu 

imparatorluğuna Kereitler tarafÝndan zarar geleceğini d�Ģ�nerek, onlarÝ dağÝtmÝĢtÝr. 

Kereitlerin isimlerinden bir sonu� �Ýkarmak m�mk�nd�r, onlar BatÝ T�rkistan‟da yaĢayan Moğol 

kabileleriydiler, zamanla T�rkleĢmiĢlerdir. YalnÝz bu d�Ģ�nce bazÝ kaynaklara g�re yanlÝĢtÝr. �in 
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kaynaklarÝ, X. asÝrda B�y�k �in seddinin doğusunda, Huanhe b�lgesinde yaĢayan ġato-T�rkleri 

hakkÝnda bilgi veriyordu. 

�nl� Moğol tarihi araĢtÝrmacÝsÝ L. Viktorova‟ya g�re: “ġato T�rklerinin y�netici neslini �in 

yazarlarÝ �ok iyi biliyorlardÝ. �in dilinden �evirirken, bu y�netici neslin adÝ “voron” olarak isimlendirildi. 

Bu kabilenin Moğol versiyonu “Hereittir.”14 Bundan dolayÝ, herhalde ġato T�rkleri Kuzey Huanhe 

b�lgesinde yerleĢen T�rk kabile birliklerinin, kurucularÝ olmuĢlardÝr. Bu birliğe Moğollar, y�netici 

kabilenin ismini vermiĢlerdir. “Hereit”. Daha sonralarÝ “Hereit” adÝ T�rk kabilelerinin genel ismi olarak 

belirlenmiĢtir. 

“Nayman” Moğol ismini, diğer T�rk kabileleri de taĢÝyordu. 

Cengiz d�nya devletinin kuruluĢu uğruna bu kabilelerle de savaĢmÝĢtÝr. “Nayman”, Moğolca 

“sekiz” demektir. XIX. asÝrda s�z konusu kabilenin i�inde bir �ok k���k boy vardÝ, bunlar “segizur” 

olarak adlandÝrÝlÝrdÝ ve ger�ek manada “sekiz” kabile oluĢtururdu. Bundan dolayÝ XI-XII. asÝrlarda 

“segizur” kabile grubu �nemli organizasyon merkezi olarak etrafÝnda farklÝ T�rk kabileleri 

toplanmaktaydÝ. Bu T�rk kabileleri, zamanla Kitan ve Moğollar tarafÝndan kendi topraklarÝndan BatÝ 

Moğolistan‟a doğru s�rd�r�lm�Ģt�r. 

“Nayman” Moğol ismini taĢÝyan kabile, kÝsaca T�rk dilinde “segizur” demektir. Bundan dolayÝ, bu 

adlandÝrma, taĢÝyÝcÝnÝn etnik kimliğini, etnik olan herhangi bir dil kapsamÝnda incelenmesi her zaman 

halledici unsur olmayabilirdi. AsÝl sorunumuza d�nelim, T�rklerin aslÝnÝ araĢtÝralÝm. 

“Ġkinci Kabile” 

B�ylece “T�rk” anlamÝ, halkÝn karÝĢÝk asÝldan geldiğini belirtmektedir. YalnÝz bir halkÝn karÝĢÝk 

asÝldan gelmesi, iki ve fazla halklarÝn karÝĢÝklÝğÝndan yeni etnik toplum oluĢturmuyordu. �rneğin, 

�zbek milletinin i�ine dahil olan “ġurama” (qurama) olarak adlandÝrÝlan etnik grubun adÝndan onun 

karÝĢÝk aslÝnÝ �Ýkarmak m�mk�nd�r.15 Bu grup, TaĢkent b�lgesinin Ahangaran nehri civarlarÝnda 

yerleĢmiĢtir. Eskilerde farklÝ T�rk kabilelerine dahil olan bu grup beĢ boydan oluĢmaktadÝr. Bu boylar 

coğrafya ĢartlarÝndan dolayÝ birleĢmek mecburiyetinde kalmÝĢlardÝr. 

Yeni oluĢumlardan biri de (�nceleri farklÝ T�rk kabilelerine dahil olan, boy birleĢimlerinden) 

“ġuralaĢ” (quralash) 16 kabilesi olmuĢtur. Bu kabile 92 “�zbek kabilesi” i�inde anÝlmaktaydÝ.17 

XI. asÝr �ncesi, “yabaĢu (yabaqu) etnik boyu anÝlmaktadÝr. Bu ismin manasÝnÝ �Ýkarmak zor 

değildir: “yabaĢu” ke�e ismiydi ve aynÝ zamanda dolaĢmÝĢ sa� manasÝnÝ taĢÝyordu.18 

Eski T�rk halkÝnÝn ismi geniĢ yerleĢim alanlarÝ, onun birka� kabilenin karÝĢÝmÝ sonucu bir etnik 

toplum oluĢturduğunu ispatlÝyordu. 
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YukarÝda s�ylediklerimizi toparlayarak “ġurama”, “ġuralaĢ” ve bunlara benzer isimlerin, karÝĢÝk 

boy ve kabile birliklerin adlarÝ olduklarÝnÝ s�yleyebiliriz. Eski d�nemin “klasik” kabilelerinden farklÝ olan 

bu birlikleri “ikinci” kabileler olarak adlandÝrmak m�mk�nd�r. 

“T�rk” etnik ismi de manasÝ itibariyle “ġurama” ve “ġuralaĢ” grubuna dahildir. Birka� boydan 

oluĢan, �nceleri diğer etnik akraba kabilelerine dahil olan Orhon T�rkleri, ikinci kabile olarak 

tanÝnmÝĢlardÝr. 

“Ġkinci” kabile birliklerinin oluĢu,”birinci” kabilelerin dağÝlmasÝ veya o kabilelerin i� birliğinin 

zayÝflamasÝ sonucu meydana gelmiĢtir. Bu tarz kriz anlamÝ taĢÝyan olaylara, g��ebe kabilelerin 

hayatÝnda rastlanabilirdi, �rneğin, onlarÝn yeni topraklara g�� etmesi esnasÝnda �Ýkabilirdi… 

Kabileler toplu muhaceret zamanÝnda, sÝk-sÝk birbirinden ayrÝ gruplar Ģeklinde farklÝ b�lgelere 

dağÝlmak zorunda kalÝyorlardÝ. Kabilelerle boylarÝ ayrÝ ayrÝ yerlere yerleĢtiriliyorlardÝ. 

Daha sonra, g��ebe toplumlarÝn değiĢik durumlara, adaptasyon reaksiyonu ortaya �ÝkÝyordu, o 

zaman yeni boy ve kabile gruplarÝ oluĢuyordu. Bu iĢlem, farklÝ boylardan oluĢan ve ortak topraklarda 

yaĢayan birlikler oluĢtururdu. Bu t�r s�re� Moğol iĢgalinden kurtulmuĢ BatÝ T�rkistan‟da a�Ýk ve net 

olarak yaĢanmaktaydÝ. 

T�rklerin tarihi meydana �ÝktÝğÝ andan “kargaĢalÝ g�nler”le belirlenmiĢtir. 

Hun devletinin dağÝlmasÝ, Orta Asya‟nÝn i�ine kadar baskÝn yapan �in ordusu ve HunlarÝn, 

Siyen-pilerle uzayan savaĢlarÝ da baĢarÝsÝzlÝklarÝ, Hun birliğine dahil olan T�rk g��ebe kabilelerin 

toplu muhaceretini oluĢtururdu. 

Bu kabilelerin bir haylisi kendi topraklarÝnÝ kaybederek, Altay ve BatÝ T�rkistan‟a g�� etmek 

zorunda kalmÝĢlardÝr. Bu kabilelerin yeniden kurulmasÝ i�in uzun s�reli siyasi sabit bir ortam gerekirdi. 

Bu arada Orta Asya‟nÝn doğusuna yerleĢen T�rk asÝllÝ Altay, Orhun ve Selenga kabilelerinin durumu 

pek de iyi değildir. 

HunlarÝ yenmeyi baĢaran Siyen-pilerin devleti de kÝsa bir s�re i�inde dağÝlmÝĢtÝr. 

Siyen-piler devletinin dağÝlmasÝndan sonra onun yerinde C�cen KağanlÝğÝ oluĢmuĢtur.19 

IV-V. asÝrlarda ortaya �Ýkan olaylar, Doğu Asya halkÝnÝn yeni g��lerine sebep olmuĢtur. Bu 

b�lgenin T�rk�e konuĢan halklarÝnÝn durumlarÝnÝ pekiĢtirmeleri uzun zaman almÝĢtÝr. Hun devletinin 

dağÝlmasÝ ve Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kurulmasÝ, HunlarÝn uzak s�lalesinden gelen T�rklerin Orta 

Asya‟da kendi egemenliğini yeniden kazanma s�reci d�rt asÝr boyu s�rm�Ģt�r. 

IV-V. asÝrda Doğu Asya‟da, etnik s�reci etkileyen siyasi durumu g�z �n�ne alarak bir sonuca 

varÝlabilirdi. D�nya‟da T�rk adÝyla tanÝnan “Ġkinci” kabile, ge�ici olarak C�cenler tarafÝndan y�netilen, 

barÝĢ ve istikrar ortamÝnda V. asÝrda meydana �ÝkmÝĢtÝr. 
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“T�rk” Kabilesinin Terkibi 

YazÝlÝ kaynaklara dayalÝ olarak, bizler yeni kabileyi oluĢturan iki boyun ismini s�yleyebiliriz. 

Bunlar, bir zamanlar T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn y�netici boyu olarak bilinmekte olan AĢina ve AĢite boylarÝdÝr. 

S. G. KlaĢtornÝy, bu boylar arasÝndaki iliĢkileri inceleyerek b�yle bir kanaate varmÝĢtÝr: “AĢina ve 

AĢide boylarÝ �nceleri birlikte d�alist (ikicilik) yani yalnÝz bir kabile i�inde evlenme sistemini 

(endogomi) oluĢturuyorlardÝ…”20 Ancak bir kabile i�inde evlenme sistemi �ok eskilerde kalmÝĢtÝr, yeni 

halkÝn artÝk bir kabilesi vardÝr! 

Bunlardan dolayÝ S. G. KlaĢtornÝy‟nin g�zlemleri, T�rklerin “ikinci” kabileden geldiklerini 

kanÝtlamaktadÝr. 

Ne yazÝk ki, bizler bu kabileyle birlikte hangi boylarÝn yer aldÝğÝnÝ hi�bir zaman 

�ğrenemeyeceğiz. �rneğin, Dulo (Dulu) boyu, bu boy Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ d�neminde, y�netici 

AĢina boyuyla hakimiyeti uğruna savaĢmÝĢtÝr. YalnÝz bu �rnekler hi�bir kaynağa dayanmayan, 

uydurmalardÝr. Bundan dolayÝ da diğer kaynağÝ olan sorunlarÝ inceleyelim. 

T�rk HalkÝ -“T�rk� Bodun”- ve Onun Terkibi 

Orhon yazÝtlarÝ, o d�nemin siyasi durumlarÝnÝ ve VIII. asÝrda Orta Asya‟nÝn doğusunda etnik 

toplumlar hakkÝnda bilgiler veriyordu. YazÝtlardan, Eski Moğol Otuz-Tatar, Kidan, Tatab kabilelerinden 

oluĢan etnik toplumlar hakkÝnda bilgiler alabiliriz. 

Oğuz, T�rgiĢ, KÝrgÝz etnik siyasi birlikler hakkÝnda net bilgiler var. Bu yazÝtlarda ve T�rkler 

hakkÝnda ayrÝ halklar gibi-“bodun” isimlendirilerek bahsedilirdi. 

Eski Moğol ve T�rk etnik topluluklar, yakÝn kabile akrabalÝğÝ olan birka� boy birleĢimi sonucunda 

oluĢmuĢtur. Bunu onlarÝn taĢÝdÝğÝ isimler ispatlÝyor. Her isimde mutlaka bir sayÝ iĢareti var, “Otuz”, 

“tokuz” (dokuz) ve diğer �rnekler gibi �in kaynaklarÝna g�re, Kidanlar sekiz kabileye b�l�nm�Ģledir. O 

zaman “T�rk� bodun”-T�rk halkÝnÝn terkibi nasÝldÝr? 

K�l-tigin anÝsÝna yapÝlan yazÝtta Bilge Kağan anlatÝyor: O, devlet tahtÝna �ÝktÝğÝ zaman morali 

bozuk ve �zg�nd�. Halk a� ve sefalet i�inde kÝvranÝrdÝ. Bu sefalet onlarÝ azgÝnlaĢtÝrmÝĢtÝ. K�l-tigin, 

T�rk halkÝnÝ bu sefaletten kurtarmak i�in gece g�nd�z �alÝĢtÝ. 

O, kendi hayatÝnÝ iki ġadla birlikte acÝmadan feda etti ve sonu�ta baĢarÝya kavuĢtu.21 Bu 

par�ada dikkati �eken iki isimsiz Ģad oldu. ġadÝn manasÝ, T�rk kabilelerde devlet kuruluĢundan �nceki 

d�nemine intikal ediyordu. ġad, kabilenin y�ksek kumandanÝ anlamÝnÝ taĢÝyordu.22 

KağanlÝk d�neminde, bu isim devlet g�revi olarak belirlenirdi ve KağanÝn kendisi tarafÝndan 

verilirdi.23 
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Clauson bu g�revi, vali, baĢkumandan gibi �ağdaĢ g�revlerle kÝyaslar. Bu kÝyaslama �ok da 

doğru değildir, baĢkumandan g�revini “s� baĢÝ” Ģad sorumluluğunu taĢÝyabilirdi yalnÝz son g�revin 

ayrÝcalÝğÝnÝ teĢkil etmiyordu.24 

Clauson araĢtÝrmasÝnda bir orduda iki baĢkumandan olamazdÝ. 

Bilge Kağan y�netimi d�neminde, T�rklerin iki Ģad-komutanÝ vardÝr. 

B�y�k beyliklere bağlÝ k���k beylikler ordusu sefer zamanÝ kendi y�neticileri komutasÝnda 

toplanÝyorlardÝ ve kağan tarafÝndan belirlenen baĢkumandana tabi oluyorlardÝ. Bilge Kağan 

d�neminde iki Ģad, komutan g�revini taĢÝyorlardÝ. OnlarÝn komutanlÝğÝnda T�rk ordusu b�l�n�rd�. 

Ordu, boy ve kabile �zelliklerine g�re organize ediliyordu. 

Bundan dolayÝ, her iki Ģad herhalde bir kabileden oluĢan askerleri y�netmekteydi. “T�rk” kabilesi 

Ģad y�netimine dahil değildir. Bundan dolayÝ, bizler b�yle bir kanaate gelmiĢ oluyoruz, “T�rk halkÝnÝn” 

terkibinde, etnik “T�rk” grubu haricinde iki kabile daha bulunmaktaydÝ. 

Orhun yazÝtlarÝnÝn incelenmesi bu kabilelerin isimlerini belirtmeye yardÝmcÝ oluyordu. K�ltekin 

anÝsÝna yapÝlan abide de, Bilge Kağan‟Ýn �zg�rl�k savaĢÝnÝn ilk g�nleri hakkÝnda hik�ye anlatÝyor. Bu 

savaĢÝn baĢÝnda Ġl-teriĢ Kağan bulunuyordu. 

ĠsyancÝlarÝn b�y�k g�c�n� anlatan,25 Bilge Kağan Ģ�yle s�yler: “TanrÝ onlara g�� vermiĢtir, 

bundan dolayÝ da babamÝn (KağanÝn) ordusu bir kurdu, onun d�ĢmanlarÝ ise koyunu anÝmsatÝyorlardÝ. 

O, orduyu toplayÝp, onlarÝ ayaklarÝ �zerine sağlam basmayÝ �ğretip, Doğu ve BatÝ y�n�ne doğru 

g�nderiyordu. Toplam yediy�z kiĢi topladÝ. Bu yediy�z kiĢiden, o bir halk oluĢturdu ve bu halkÝ kendi 

y�neterek onlara atalarÝmÝzdan bizlere kalan kurallarÝ ve adet ananelerimizi uyguladÝ.”26 

Bu s�zlerin arkasÝndan, T�l�s ve TarduĢ kabilelerinin isimleri anÝlÝr. O zaman bir soru ortaya 

�ÝkÝyor. YukarÝda adÝ ge�en kabilelerin, G�kt�rklerin yeni oluĢumuyla bağlantÝsÝ nedir? 

Tonyukuk‟un yazÝlarÝnÝ inceleyelim: 

“… Yery�z�nde birleĢmiĢ T�rk halkÝ arasÝnda hi�bir tane tam boy kalmamÝĢtÝr. Sadece dağlarda 

yaĢayan ve ayrÝlmÝĢ boylar toplanmÝĢlardÝ. Onlar yediy�z kiĢiden oluĢuyorlardÝ. Ġki kÝsmÝ atlÝ, bir kÝsmi 

ise piyade” idiler.27 

S�z konusu par�adan bir sonu� �ÝkÝyordu. Yediy�z asker T�rk boyunun kalÝntÝlarÝnÝ 

oluĢturuyorlardÝ, bunlar “T�rk” adÝnÝ taĢÝyan kabilelerdir. 

Tonyukuk, T�rklere karĢÝ d�Ģmanca niyetlenen komĢularÝ hakkÝnda bilgi veriyordu. O, Ģ�yle der: 

“�inin doğu ve g�neyinde yerleĢen Kitanlardan, BatÝda Sirlerden ve Kuzeyde Oğuzlardan korunmak 

i�in bizim iki bin �� bin askerimiz vardÝr.”28 
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T�rklerde, ordu sayÝsÝnÝn artmasÝ, Ġl-teriĢ-Kağan‟Ýn ordusuna T�l�s ve TarduĢ kabilelerinin dahil 

olmasÝna bağlÝdÝr. Herhalde, zarara uğramÝĢ K�l-tigin abidesinde izah edilen bu konu olmuĢtur. Bu 

olay, Tonyukuk‟un Kağana verdiği soruda da ge�iyordu: “Kimler daha bize dahil olabilir? ”29 

T�l�s ve TarduĢ kabilelerinin kendi istekleriyle AĢin kabilesiyle birleĢmesi, Yeni G�kt�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝn oluĢmasÝna neden oldu. 

Kelime: “O, zaman Ġl-teriĢ Yabgu ve ġad g�revlerini belirtti.”30 

Bilindiği gibi 687 yÝlÝnda �t�ken savaĢÝndan sonra Dokuz-Oğuz kabileleri tarafÝndan iĢgal 

edilmiĢtir. 

Oğuzlara karĢÝ y�r�y�Ģe Tonyukuk �nderlik ediyordu. KağanÝn bizzat birka� bin T�rk askerinin 

yanÝnda bulunmasÝ, Tonyukuk kumandanlÝğÝnda olan ordu T�l�s ve TarduĢ kabilelerinden 

oluĢmaktaydÝ. 

Tonyukuk demektedir. “Biz iki bin kiĢi idik, iki orduyduk.”31 

Belirttiğimiz gibi g��ebenin asker� g�c� boy ve kabile unsurlarÝna g�re kuruluyordu. Buradan 

belli oluyor ki, Tonyukuk‟un “iki ordusu”, iki kabile ordusundan oluĢuyordu. 

G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn siyasi hayatÝ, dÝĢ d�Ģmanlarla ve bağlÝ beyliklerin ayrÝlmasÝndan �Ýkan 

savaĢlardan oluĢuyordu. 

Orhun yazÝtlarÝnda, T�rklerin yaptÝklarÝ binlerce y�r�y�Ģ ve savaĢlardan bahsediliyor. YalnÝz bu 

yazÝlarda T�rklerin, “T�l�s” ve “TarduĢ” kabileleriyle herhangi bir �arpÝĢmasÝndan bahsediliyor. 

En ilgin� alanda, tespitlere g�re adÝ ge�en kabileler T�rk halkÝnÝn i�ine dahildir. 

Sonu� olarak, T�l�s ve TarduĢ kabilelerinin “T�rk� bodun”a dahil olmasÝnÝ Bilge Kağan‟Ýn 

abidesi bir par�a ispatlÝyor: 

“… T�rklerin �nceki beyleri… sonra TarduĢ beyleri ve sonu�ta K�li-�or baĢ�ÝlÝğÝnda ġadapÝt 

beylerinin �n�nde T�l�s beyleri yer almaktaydÝ…”32 

TarduĢ kabilesinin, ikinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn siyasi sisteminde �nemli yeri vardÝr. 

Bilge Kağan, T�rk geleneğine g�re, babasÝ Kapağan KağanÝn kardeĢinin, kendi amcasÝnÝn 

v�risi oluyor ve TarduĢ halkÝnÝn ġadÝ olarak bilinmekteydi.33 

Diğer �rnek ise, Tonyukuk belirttiği haberde, T�rgiĢlerin h�cumuna hazÝrlanarak Kağan “s� 

baĢÝ”, baĢ 

kumandan g�revine TarduĢ ġadÝ Ġnal KağanÝ tayin etmiĢtir.34 



 205 

S�z� ge�en ĢahsÝn “Kağan” r�tbesini taĢÝmasÝ, bizlere onun (ġadÝn) bir y�netici soydan 

gelmesini ve taht varisi olduğunu ispatlÝyor.35 

Orhun abidelerinde T�rk halkÝ adÝyla ge�en, boy ve kabile birimlerine dahil olanlar, bunlardÝr: 

-“Ġkinci” kabile “T�rkler”, bir zamanlar AĢina ve AĢite boyunun birleĢmesinden oluĢmuĢlardÝ. 

-T�l�s ve TarduĢ kabilesi, bu halkÝn b�y�k kÝsmÝnÝ oluĢturuyordu.36 

AraĢtÝrma i�inde ilgin� tarihi paraleller ortaya �ÝkÝyor. Orhun yazÝlarÝnÝn incelenmesi sonucu, 

bizler bir kanaate varmÝĢ olduk. Ġkinci G�kt�rk KağanlÝğÝ bir devlet olarak, T�l�s ve TarduĢ 

kabilelerinin Ġl-teriĢ-Kağan‟la birleĢmesi sonucu meydana gelmiĢ. Bu olay tam olarak, Birinci 

KağanlÝğÝn siyasi tarihinin baĢlangÝcÝnÝ tekrarlÝyordu. Tiele (Orhun abidelerine g�re T�l�s ve TarduĢ 

kabilelerinin, T�rk h�k�mdarÝ Bumin KağanÝn y�netiminde birleĢmesi, bu olaylarÝn benzerliğinin 

g�stergesi olmuĢtur. 

T�l�s ve TarduĢ kabileleri “komĢu” kabile olarak sadece iki T�rk KağanlÝklarÝnÝn tarihi 

sayfalarÝnda yer almakla yetinmemiĢlerdi. �in Suy s�lalesinin (581-618), kaynaklarÝna g�re, Tiele 

(T�les) kabileleri Hangay dağlÝk b�lgesinde yerleĢmiĢlerdi ve TarduĢlarÝn yakÝnÝnda yaĢÝyorlardÝ. 

Ġlgin� olan Ģu ki, G�ney Hangay b�lgesinde yaĢayan AĢide kabilesinin daha ge� kaynaklarda adÝ 

ge�iyordu. AdÝ ge�en tarih VIII. asÝr, “Tang kaynağÝdÝr.”37 

YukarÝda s�z konusu olan deliller, “T�rk�” kabilesinin, T�l�s ve TarduĢ kabileleriyle sÝkÝ bağlarÝ 

olduğunu s�yl�yorlardÝ. Bu bağlantÝlarÝn karakteri “t�rk� bodun” iliĢkileri �er�evesinde ve g��ebe 

halkÝn etnik Ģuur bilinci �zelliklerinin kapsamÝnda incelenmelidir. 

Erken ilkellik �ağÝnda kabileler �zg�r etnik birimler oluĢtururdu. Etnik bilin�, belli olan bir 

kabilenin mensubiyet Ģuuru gibi oluĢuyordu. 

OluĢumun sonunda, ilkelliğin Ģekillenmesi d�neminde, belli “akraba” olan kabilelerin gruplarÝn 

kendi topluluğu hakkÝnda belli bir d�Ģ�nce tarzÝ ortaya �ÝkÝyordu. 

Objektif olarak, bu oluĢumlar kabileler arasÝ etnik topluluklarda belli olmaktadÝr. Bu topluluklar 

genetik a�Ýdan, akraba olanlarla kabile toplamÝnÝ oluĢturuyordu. Bu tarz topluluklarÝn kaynaĢmasÝ 

�ağdaĢ milletin ortaya �ÝkmasÝnÝ sağlamÝĢtÝr. 

Boy ve kabile toplum organizasyonu g��ebe ekonomisine uygun geliyordu ve bundan dolayÝ 

T�rk kavimleri yerleĢik hayat tarzÝna ge�erek aynÝ hayat tarzÝnÝ tercih etmiĢlerdi. Bu unsur milletin 

etnik-siyasi toplum haline gelmesini engelliyordu. S�bjektif bakÝmdan kabile Ģuuru, etnik-siyasi 

Ģuurdan daha g��l�yd�.38 
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Oğuz, KÝrgÝz ve diğer T�rkler, dil G�kt�rklerden ayrÝlÝyor ve onlarÝ “yabancÝlar” kabilesi olarak 

g�r�yorlardÝ. G�kt�rklerin y�netimi altÝnda yaĢayan bu kabileler, s�rekli onlarÝn y�netimine karĢÝ 

isyanlar �ÝkarÝyorlardÝ. 

Tam ters bir durumu T�rklerle birleĢen T�l�s ve TarduĢ kabileleri sergiliyorlardÝ. Bu kabileler Ġl-

teriĢ KağanÝn y�netimi altÝnda birleĢmiĢlerdi ve kendi y�neticilerini destekliyorlardÝ. Bu olay, onlarÝn 

T�rkleri kendilerine yakÝn “�z” olarak bulmasÝndan kaynaklanÝyordu. 

Diğer bir s�zle, T�rkleri ve s�z konusu olan kabileleri sadece siyasi ama�lar birleĢtirmiyordu, 

onlarÝn arasÝnda �nemli genetik bağlar vardÝr. 

�� birleĢim arasÝnda genetik bağlantÝ ve “T�rk� bodun”un anlamÝ b�yleydi: AĢina ve AĢite 

“T�rkleri” “Ġkinci” kabileye dahil olmalarÝndan �nce, T�l�s ve TarduĢ kabilelerine dahil olmuĢtur. 

�in kaynaklarÝna g�re yukarÝda belirtilen TarduĢ ve AĢide kabilesinin yaĢadÝğÝ arazi benzerlikleri 

bizleri bir sonuca g�t�rd�. AĢite kabilesi TarduĢ aslÝna dahil olmuĢtur. Bundan dolayÝ, AĢite ilk 

�nceleri T�l�s kabilesine dahildir. 

Boylar ve “T�rk� bodun” kabileleri arasÝnda olan genetik bağlarÝn T�rklerin siyasi tarihinde 

b�y�k rol� vardÝr. 

“Ġkinci” “T�rk�” kabilesinin oluĢu, daha �nceleri s�ylediğimiz gibi V. asÝra intikal ediyor. 

Kronolojik s�reci netleĢtirmek i�in, farklÝ yazarlarÝn bildirileri bu konuda yardÝmcÝ oluyordu: 439 

yÝlÝnda son Hun hanÝ Mugan �inliler tarafÝndan darmadağÝn edilmiĢtir. (Kuzey �in) Altay‟a g�� 

ediyorlardÝ. 490 yÝlÝ Tiele kabileleri Avarlardan uzaklaĢmÝĢlardÝ, kendi memleketleri Huanhe‟yi 

terketmiĢlerdi ve Altaya doğru g��etmiĢlerdi. Huanhe b�lgesi (NanĢan dağlarÝ) civarÝnda 

yerleĢmiĢlerdi. Kuzeye doğru g�� eden, benzer arazilerde yaĢayan AĢina ve Tiele boylarÝ bizim 

versiyonu ispatlÝyordu. AĢina Tiele boyunun kabilesidir. YalnÝz Ģimdi bizler i�in iĢin kronoloji boyutu 

�nem taĢÝmaktadÝr. 

439 yÝlda AĢina boyu, Altay b�lgesine yerleĢiyor ve ona dahil olan t�m kabilelerle iliĢkisini 

bitiriyordu. Bu yÝllarda, AĢina boyu AĢite boyundan gelen TarduĢ kabilesiyle komĢuluk iliĢkilerini 

sÝkÝlaĢtÝrÝyordu. 

Bu iliĢkilerin geliĢmesi, yeni oluĢumlara neden oldu, bu oluĢum “T�rk�” kendi komĢularÝndan 

almÝĢtÝr. Bu birliklerin y�netici rol�, AĢin boyuna aittir. Bu tahminin bir delili vardÝr. Birinci G�kt�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝn y�netici nesli, AĢina boyundan oluĢmuĢtur. 

Ġki boyun simbiyozu (ortak yaĢamÝ), ilk �nce ikili sistem Ģeklinde geliĢiyordu. 1940 yÝlÝna kadar 

Altay‟da kalan Tiele kabilesinin boylarÝ muhaceret etmekteydiler. OlaylarÝn gidiĢatÝ g�steriyor ki, AĢina 

boyunun desteklenmesi, “baba yurdu” olan T�l�s kabilesinde onlarÝn �nemli bir yere l�yÝk 

g�r�lmesiydi. 
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TarduĢlarÝn birleĢmesi kolaylaĢmÝĢtÝr. ��nk� “T�rklerin” ikinci yarÝsÝnÝ TarduĢ boyundan gelen 

AĢide oluĢturuyordu. Bundan dolayÝ T�l�s ve TarduĢ kabilesinin her ikisi birbirinden ayrÝ olarak 

�zerlerinde hissediyor ve kendilerini “anasÝndan babasÝndan y�z �evirmiĢ evlat” olarak 

g�rmekteydiler. 

YalnÝz sonu�ta “kansÝz” olarak T�l�s ve TarduĢ kabileleri, “Ġkinci” kabile olan ve bu kabilelerin 

kendi boyundan oluĢan “T�rk�” devlet birliğine dahil olmuĢlardÝ. 

Birinci T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢunda T�l�s ve TarduĢ kabileleri “Altay T�rkleri” y�netiminde 

zorla birleĢmemiĢlerdi. T�rk devleti, T�rk kabilelerinin siyasi ama�lÝ birleĢmesi sonucunda ortaya 

�ÝkmÝĢtÝr. Bu siyasi birliğin �nemi ise, AvarlarÝ savaĢta yenilgiye uğratmak ve m�stakilliği elde 

etmektir. 

Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢu, T�l�s ve TarduĢ kabilelerinin oluĢturduğu birliği 

temelinde yeni etnik topluluğun oluĢmasÝna yol a�tÝ. 

Diğer taraftan AĢina ve AĢite boylarÝnÝn “anababa” kabileleriyle kurduğu bağlantÝlar, “Ġkinci”, 

“T�rk�” kabilesinin temeli altÝnda kurulan, �zg�r etnik topluluklarÝn oluĢumunu engelledi. 

Devletin temelini oluĢturan “T�rk�” birliği, “Ġkinci” kabile belirtilerini kaybederek, normal y�netici 

elit haline geliyordu. 

Ananeye g�re, AĢina ve AĢite boylarÝndan gelen varlÝklÝ kesim, diğer (“TarduĢ” ve “T�l�s” 

beylerinden) farklÝ olarak, “T�rk beyleri” olarak adlandÝrÝlÝrdÝ. 

Bu karĢÝlaĢtÝrma, AĢina ve AĢide boylarÝnÝn, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn siyasi sisteminde ne kadar 

�nemli (y�ksek d�zeyli) yeri olduğunu g�steriyordu. B�ylece, Birinci T�rk devletinin oluĢundan sonra, 

“T�rk�” olarak adlandÝrÝlan “Ġkinci” kabile bir boy ve kabile birliği gibi kayboluyordu. T�l�s ve TarduĢ 

kabileleri esasÝnda birleĢerek, sadece kendi ismini bir etnik topluluk Orhun yazÝtlarÝnda “T�rk� bodun” 

(“T�rk halkÝyla”) adlandÝrÝlÝrdÝ. 

“T�rk� bodun”un bir etnik topluluk oluĢu Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn d�Ģ�Ģ� sonucu 

durdurulmuĢtur. 

Kaynaklarda Tiele (T�l�s) ve TarduĢ kabileleri ayrÝ olarak belirtiliyordu, yalnÝz t�m s�ylenenlere 

g�re bu kabileler kendi aralarÝnda g�revlerini değiĢtiriyorlardÝ. 

B�y�k Tang d�nemi araĢtÝrmacÝsÝ Prof. E. H. ġefer yazÝyor: “Ġki T�rk devletine karĢÝ davranÝĢ 

g�z �n�ndedir: 642 yÝlÝnda T�l�s T�rkleri, imparatorluktan nikah anlaĢmasÝ isteğinde bulunmuĢ ve 

bundan dolayÝ saraya �� bin at g�ndermiĢtir. YalnÝz uzun tartÝĢmalar sonucu, Tang sarayÝ, onlarÝ 

tahkir eden bu anlaĢmayÝ reddetmiĢtir. Bir sonraki yÝlda bu anlaĢmayÝ Tang sarayÝ T�rk SirtarduĢlarla 

yapmÝĢlardÝ. T�rkler saraya imparator oğluyla birlikte beĢ bin at, deve, ke�i ve boğa getirmiĢlerdir.”39 
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Herhalde, T�l�s T�rklerin ve Sir-TarduĢlarÝn (“TarduĢ birleĢmelerin”), Tang sarayÝna getirdikleri 

hediyelerden dolayÝ anlaĢma sağlanmamÝĢtÝr. Burada g�r�ld�ğ� gibi �inlilerin bu iki kabileye farklÝ 

bakÝĢ a�ÝsÝ ortaya �ÝkÝyordu. 

Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn �zellikle 630 yÝlÝnda onun Doğu b�lgesinin dağÝlmasÝ, T�l�s 

T�rkleri i�in siyasi moral a�ÝsÝndan b�y�k kayÝplara neden oldu. OnlarÝn meĢhur AĢina boyu Avrasya 

��llerine dağÝlmÝĢtÝr. 

T�rklerin bir kÝsmÝ, AĢina SÝmo �nderliğinde Tang Ġmparatorluğuna teba olmuĢ ve Doğu Ordos 

b�lgesine yerleĢmiĢlerdi. 

HazarlarÝn tarihi ve k�lt�r�n� araĢtÝran S. A. Pletneva Ģ�yle der: “Bir zamanlar T�rklerin g��l� 

AĢina boyunun kalÝntÝlarÝ, HazarlarÝn y�netici neslini oluĢturmuĢlardÝ.”40 

Doğal olarak bu durumda, TarduĢlar siyasi arenada ilk sÝralara �ÝkmÝĢlardÝ. Bu durum ve 

�inlilerin iki “T�rk halkÝ” arasÝnda ihtilaf oluĢtumu niyeti, Tang sarayÝnÝ TarduĢlarla evlilik anlaĢmasÝna 

itmiĢtir. 

TarduĢlarÝn AĢite boyu h�k�mdarlÝğÝnda g��lenmesi, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn yeniden 

kurulmasÝna neden oldu. 

AĢite boyu baĢ�ÝlÝğÝnda, �zg�rl�k uğruna baĢlatÝlan savaĢ sonucu ikinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn 

siyasi yapÝsÝnÝ TarduĢ kabilesi oluĢturuyordu. Bunun a�ÝklamasÝnÝ �zellikle bir fakt�r ispatlÝyordu, 

TarduĢlarÝn taht varisi bir ġad (y�ksek komutan) olmuĢtur. 

T�rk devletlerinin s�rekliliği olmamasÝna rağmen, onlarÝn meydana gelmesi, varlÝğÝ T�l�s ve 

TarduĢ kabilelerinin etnik sağlamlaĢtÝrmasÝnÝ oluĢturmaktaydÝ. 

T�rk halkÝnÝn “T�rk bodun” mensubiyeti ve onun etnik Ģuur geliĢimi hakkÝnda en doğru bilgiyi 

Orhun abideleri veriyordu. 

Ġkinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn dağÝlmasÝndan sonra, Tarihi kaynaklarÝn sayfalarÝndan T�l�s ve 

TarduĢ kabilelerin isimleri de kaybolmuĢtur.41 

 

 

1 Abdurahmanov ve Rustamov A. “Kadimgi T�rkiy Til”, TaĢkent, 1982, s. 80, not-14. 

2 Bu sayÝlar yazÝtlarÝn metinleri esasÝnda hazÝrlanmÝĢ ve Abdurahmanov ve Rustanov A. 

“ġadimgi T�rkiy Til” adlÝ kitabÝnda yayÝnlanmÝĢ, TaĢkent, 1982, s. 87-91, 95-114, 121-134, 141-144. 
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4 KlaĢtornÝy S. G. “Drevnet�rkskaya nadpis na kamennom izvayanii iz �oyrena.”-v sobranii 

“StranÝ i narodÝ Vostoka”, vÝpusk zz, knigaz, Moskva, 1980, str. 100. (“�oyran b�lgesinden, Eski T�rk 

yazÝtlarÝ. ”-“Doğu �lkeleri ve halklarÝ” toplusu, �ÝkÝĢ zz, kitap z, Moskova, 1980, s. 100”). 

5 Onginsk yazÝtÝ, satÝr 5. 

6 AynÝ kaynak, satÝr 6. 

7 Mahmud KoĢgariy “Turkiy s�zlar devoni” (Devonu Lu g atit turk), III-cilt, TaĢkent 196, s. 
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8 Onginsk yazÝtÝ, satÝr 4. 

9 AynÝ kaynak. 

10 Attuhfatuz zakoyatu fillu g atit Turkiya, TaĢkent, 1963, s. 266. 

11 L. Soldadze. “Ġbn Sina (Avisenna) ” TaĢkent, 1983, s. 38. 

12 L. M. G�milevÝn hipotez esasÝ. Masimhon RahmanÝn “Turk HoĢonligi” kitabÝnda 

g�sterilmiĢtir, TaĢkent, 1993, s. 44-45. 

13 “KÝrgÝz ve KÝrgÝzlar hakkÝnda tarihi materialler”, 1-�ÝkÝĢ, Mokova, 1973, s. 211. 

14 L. Viktorova, “Moğollar, HalkÝn aslÝ ve k�lt�r kaynağÝ”, Moskova, 1980, s. 197. 

15 �ağdaĢ �zbek dilinde “ġurama” kelimesinin �nemli anlamÝ vardÝ. “KarÝĢÝm, karÝĢÝk”, 

bunun haricinde, o bir k�kl� “quroq” kelimesi olarak, “par�alanmÝĢ, -ay, oe,” manasÝnÝ taĢÝyordu. 

16 “ġuralaĢ” kelimesi “ġurama” kelimesiyle ortak k�ke sahipler, �ağdaĢ �zbek dilinde 

“aralaĢ-ġuralaĢ” olarak kullanÝlÝr. BunlarÝn manasÝ “karÝĢÝk, karÝĢtÝrÝlmÝĢ” demektir. 

17 “KÝrgÝzlar ve KÝrgÝz halkÝn tarihi hakkÝnda materialler”, I-�ÝkÝĢ, Moskova, 1973, s. 212. 

18 Mahmud KoĢ g ariy “Turkiy s�zlar devoni” (Devonu Lu g atit Turk), Tom-III, TaĢkent, 1961, 

s. 43. 

19 Bu makalede “Ġkinci” kabile durumu, JujanlarÝn aslÝ hakkÝnda bazÝ a�ÝklÝklar getirecek. 

Jujanlar, “Ġkinci” kabileden gelmiĢlerdi. Onlar Moğol dilli Uhuan veya Sanbiyslerin dağÝlmÝĢ boy 

birleĢimlerinden meydana gelmiĢlerdi. Bunu �in-Juan-Juan (“koalÝsyon kabile”) adÝ ispatlamaktadÝr. 
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21 Kul-Tekin anÝsÝna abide, B�y�k yazÝ, satÝr 26-27. 
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23 Kul-Tegin anÝsÝna abide, B�y�k yazÝ, satÝr 14. 

24 Tonyukuk yazÝsÝ, satÝr 31. 

25 Tonyukuk yazÝsÝ, satÝr 31. 

26 Kul-Tegin anÝsÝna abide, satÝr 12-13, Terc�mesi metinden yapÝlmÝĢ: Abdurahmanov, A. 

Rustamov, 1982, s. 104-105. 

27 Tonyukuk yazÝsÝ, satÝr 3-4. Metinden terc�me: Abdurahmanov., A. Rustamov, 1982, s. 

105. 

28 Tonyukuk yazÝsÝ, satÝr 3-4. Metinden terc�me: Abdurahmanov., A. Rustamov, 1982, s. 

105. 

29 A.g.e., 

30 Kul-Tekin anÝsÝna abide 14: Abdurahmanov., A. Rustamov, 1982, s. 105. 

31 Tonyukuk yazÝsÝ, satÝr 18, Abdurahmanov., A. Rustamov, 1982, s. 73. 

32 Bilge-Kağan anÝsÝna abide, satÝr 13, metinden terc�me: Abdurahmanov., A. Rustamov, 

1982, s. 132. 

33 Kul-Tegin anÝsÝna abide, B�y�k yazÝ, satÝr 17. 

34 Tonyukukun yazÝsÝ, satÝr 31. 

35 713 yÝlÝnÝn baharÝnda Ġnal-Kağan, Kuteyboy baĢ�ÝlÝğÝnda Arap kuvvetleriyle karĢÝ karĢÝya 
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39 E. Sefer. “ZolotÝye persiki Samarkanda” (“Semerğendin altÝn Ģeftalileri”) Moskova, 1981, s. 

88. 

40 S. A. Pletneva. “Hezerler”, baskÝ-Moskova, 1986 yÝl, s. 21. 
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olmayan kabile grubu T�l�s hatÝrlanÝrdÝ. Bk. Bununla igili: “MaterialÝ po istorii Kirgizov i Kirgizi i”, 

(“KÝrgÝzÝstan ve KÝrgÝz halkÝnÝn tarihi hakkÝnda materialler”), Moskova, 1873, s. 233. 
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Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti / Prof. Dr. Irina F. 

Popova [s.127-132]   

Rusya Bilimler Akademisi Petersburg ġarkiyat Enstit�s� / Rusya 

 

Tang hanedanÝ d�nemi (618-904) �in Ġmparatorluğu'nun ekonomik ve politik y�kseliĢ d�nemi 

olmuĢ ve bu d�nemdeki Asya'nÝn devlet ve halklarÝnÝn b�y�k �oğunluğunun sonraki tarihi �zerinde 

b�y�k ve �ok y�nl� bir etkisi olmuĢtur. �in Ġmparatorluğu �zellikle bu d�nemde jeopolitik imkanlarÝnÝ 

hayata ge�irebilmiĢ ve Kore'den Ġran'a, Vietnam'dan TiyenĢan'a kadar b�y�k bir alanÝ siyasi etkisi 

altÝna almÝĢtÝr. 

�in'in uluslararasÝ iliĢkilerini ve dÝĢ politika doktrinini, t�m kainatÝ, baĢÝnda d�nya imparatorunun 

durduğu tek bir politik b�t�n olarak g�ren geleneksel �in ideolojisi �in'in uluslararasÝ iliĢkiler ve dÝĢ 

politika doktrinini oluĢturmuĢtur. Bir araya gelmenin nedenleri k�lt�r�n yayÝlmasÝ ve �in h�k�mdarÝnÝn 

ĢahsÝnda kendilerine dayanak arayan komĢu halklarÝn korunmasÝ d�Ģ�nceleri idi. Geleneksel �in 

ideolojisi, mek�n i�inde dağÝtÝm ve d�zene iliĢkin temel iĢlevleri d�nya h�k�mdarÝnÝn doğa�st� 

bireysel g�c�ne -De'ye bağlÝyordu. Bu De'nin g�c�n�n olumlu etkisini sadece HanlÝlar değil, kendileri 

itaat eden ve saraya hara� �deyen "uzak" halklar da hissediyordu. Buna bağlÝ olarak, �in'den farklÝ 

uzaklÝkta bulunan t�m halklar ve kabileler �in devletinin ya ger�ek, ya da potansiyel vassalÝ olarak 

g�r�l�yordu. Ġmparatorluğun yeni topraklarÝn ilhakÝna y�nelik giriĢimleri ise, resmi ideoloji tarafÝndan 

ya etnik eyaletlerin denetimi, ya da vassal y�k�ml�l�klerinin yerine getirilmemesine g�re 

cezalandÝrma olarak a�ÝklanmaktaydÝ. 

Bununla birlikte, Tang d�neminde politik k�lt�rlerin daha �nce g�r�lmemiĢ sentezine ulaĢÝldÝ. Bu 

da �in toplumunun istikrara kavuĢturulmasÝnÝn temeli oldu ve devletin batÝya doğru bir hayli 

geniĢlemesini sağladÝ. ġ�yle ki, onun topraklarÝ Han Ġmparatorluğu'nun (M.�. 206-M.S. 220) 

sÝnÝrlarÝnÝ aĢmÝĢtÝr. Modern sinolojide bir �ok araĢtÝrmacÝnÝn �alÝĢmalarÝnda (T.J. Barfield.D. Twitchett, 

A. Eizenberg, Chen Sanping) Tang Ġmparatorluğu'nun y�netim Ģeklinin �zelliklerinin �oğunun AltÝ 

HanedanlÝk D�nemi'nde (220-581) Kuzey �in'de birbirini izleyen �in k�kenli olmayan devletlerin 

politik deneyiminin etkisi altÝnda ĢekillenmiĢ olduğuna ve Orta Asya Hun-Siyenpi-T�rk geleneklerinden 

alÝndÝğÝna iliĢkin fikirler yer almaktadÝr. Tang D�nemine ait politik alandaki değerlerin bir araya 

getirilmesi sorunu kapsamlÝ bir araĢtÝrmayÝ gerektirmektedir. Bunun kÝsa zaman i�inde ��z�me 

kavuĢturulmasÝ da zor g�z�kmektedir. ġ�phesiz Tang politikasÝ sadece sosyal ve grup �ÝkarlarÝnÝn 

etkileĢiminin bir sonucu değil, aynÝ zamanda uygarlÝklar ve k�lt�rler arasÝnda bir gerilim alanÝ ve 

diyalog olmuĢtur. Kaynaklardan da g�r�ld�ğ� gibi, Tang HanedanÝ D�nemi'nde ilk kez �in politik 

doktrininde �ok uluslu devlet d�Ģ�ncesi harekete ge�irilmiĢtir. 

SÝm Guan'Ýn (1019-1086) verdiği bilgilere g�re, 648 yÝlÝnda Ġmparator Tay-tszun (Li ġi-min, 627-

649), "(d�nyanÝn d�rt bir) tarafÝndan barbarlarÝn liderlerinin devamlÝ Ģekilde saraya geldiği 
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d�nemlerde, tantanalÝ g�steriyi izleyerek memnunluk i�inde ayanlarÝna Ģ�yle demiĢtir: "Han 

hanedanÝndan olan U-di otuz yÝldan fazla kahramanca savaĢ�ÝlÝğÝnÝ sergilemiĢtir. Fakat �ok az zafer 

kazanmÝĢtÝr. (Onun baĢarÝlarÝnÝ) barbarlarÝn De'nin fazileti sayesinde sakinleĢtirildiği ve verimsiz 

topraklarÝn (halkÝnÝn) itaatkar bir z�mreye d�n�Ģt�r�ld�ğ� g�n�m�zle kÝyaslamak m�mk�n m�?" (tsz. 

198, s. 6253). Bunun dÝĢÝnda, bir defasÝnda Tay-tszun kendi dÝĢ politikasÝnÝn baĢarÝlarÝnÝn nedenlerini 

belirlemeye �alÝĢmÝĢtÝ. 647 yÝlÝnda o, yakÝnlarÝna hitaben Ģ�yle demiĢtir: "Eskiden beri �in'de istikrarÝ 

sağlayan h�k�mdarlar junlarÝ (rong) ve dularÝ (di) yenmeği baĢaramamÝĢlar... Ben hi� de kendimi 

eskilerle bir sÝraya koymuyorum; fakat (bazÝ) hizmetlerimle (Ben) onlarÝ geride bÝrakmÝĢÝm ve bunun 

nedenini kendim bile bilmiyorum. Baylar, sizlerden kim bunu mantÝklÝ Ģekilde a�Ýklamak ister? " T�m 

ayanlar cevap verdiler: "EkselanslarÝnÝn hizmetleri ve erdemi Yer ve Sema kadardÝr, (muhteĢem). 

D�nyada (bunlar hakkÝnda) (her Ģeyi) anlatacak hi�kimse bulunamaz." O zaman h�k�mdar Ģ�yle 

dedi: "Bu doğru değildir! Benim baĢarÝlarÝmÝn nedenleri beĢ Ģeyindir (ger�ekleĢmesinde): (Birincisi), 

eski d�nemlerden beri bir �ok h�k�mdar onlar �zerinde zafer kazanmÝĢ ĢahÝslardan nefret ederlerdi. 

Ben ise baĢkalarÝnÝn baĢarÝlarÝnÝ kendi baĢarÝlarÝm gibi g�r�yorum. (Ġkincisi), m�kemmel olan insan, iĢ 

ve yetenek yoktur. Ben de (tebaamÝn) eksikliklerini g�rmezlikten geliyorum ve onlarÝn yeteneklerinden 

faydalanÝyorum. (���nc�s�), h�k�mdarlar genelde bilginleri kendi �evrelerine topluyor ve (onlarÝn) 

t�m d�Ģ�ncelerini benimsemeye �alÝĢÝyorlar. Yeteneği olmayanlardan ise uzak duruyorlar ve (onlarÝn) 

hepsini (doğrudan) u�uruma itmek istiyorlar. Ben ise (adamÝn) bilgin olduğunu g�rd�ğ�mde ona değer 

veriyorum. (AdamÝn) yeteneksiz olduğunu g�rd�ğ�mde ise ona acÝyorum. Gerek bilginlerin, gerekse 

de yeteneksizlerin toplumda uygun konumda bulunmalarÝ (gerekir). (D�rd�nc�s�), h�k�mdarlarÝn 

�oğu a�Ýk s�zl� insanlarÝ sevmez, (onlarÝ) gizli Ģekilde cezalandÝrÝr ve a�Ýk Ģekilde idam ederlerdi. 

Bunun b�yle olmadÝğÝ hi� bir d�nem yoktur. Ben tahta �ÝktÝktan sonra sarayda �ok sayÝda namuslu 

memur bulunmuĢtur. (Onlardan) hi� birisi aĢağÝlanmamÝĢ ve azarlanmamÝĢtÝr. (BeĢincisi) eski 

d�nemlerde herkes �in'i sevmiĢ ve (barbarlarÝ)-JunlarÝ (Rong) ve DularÝ (Di) hor g�rm�Ģler. Ben (ise) 

(herkese) eĢit Ģekilde sevgi g�steriyorum. Buna g�re de onlarÝn t�m kabileleri beni bir anne ve baba 

gibi kendilerine destek olarak g�r�yorlar. Bu beĢ (Ģeyin) (ger�ekleĢtirilmesi) sayesinde ben bug�nk� 

baĢarÝma ulaĢmÝĢÝm" (8, tsz. 198, s. 6247) 

Tay-tszun, Tang Ġmparatorluğuna uygar bir �in-T�rk merkezi stat�s� kazandÝrma y�n�ndeki 

ciddi iddiasÝnÝ bir dizi politik giriĢimlerle ger�ekleĢtirmeye �alÝĢÝyordu. 630 yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda doğu ve 

batÝ T�rklerin kabile konfederasyonu temsilcilerinin katÝlÝmÝyla Tay-tszun Sema KağanÝ (Tian-kehan) 

unvanÝnÝ aldÝ. Bu �in Ġmparatorunun T�rkler (Tukue) �zerinde s�zde egemenliği anlamÝna geliyordu. 

Tay-tszu'ya Kağan unvanÝnÝn verilmesi g��ebe T�rk halklarÝnÝn yaĢadÝklarÝ b�y�k topraklarÝn 

aĢamalarla ele ge�irilmesi ve onun hakimiyeti altÝnda birleĢtirilmesine iliĢkin b�y�k politik projenin 

baĢlangÝcÝ olmalÝydÝ. Kaynaklara g�re, bu topraklarda 100 000'in �zerinde insan yaĢÝyordu. (8, tsz. 

198, s. 6075). 

�in Ġmparatorluğunun jeopolitik yapÝsÝ bir ka� d�zeydeki topraklardan oluĢuyordu: 1) Eskiden 

HanlÝlarÝn yaĢadÝğÝ i� b�lgeler (Guanney); 2) D�nya Ġmparatoruna itaat eden halklarÝn ve kabilelerin 

yaĢadÝğÝ civar b�lgeler. Bu b�lgelerde "gemleri elde tutmak ve y�netmek amacÝyla (oluĢturulan) 
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vilayetler ve b�lgeler" (jimi-fuzhou) olarak adlandÝrÝlan idari-arazi birimleri mevcuttu; 3) DÝĢ topraklar 

(wai). Bu topraklar gelecekte i� imparatorluğun b�nyesine dahil edilebilirdi. Jimi adlandÝrÝlan idari-arazi 

birimleri i� imparatorluğun sÝnÝrlarÝ boyunca veya Han hanedanÝ d�neminden beri "barbarlarÝn" 

yaĢadÝğÝ yerlerde oluĢturuluyordu (�oğu zaman bunlar sadece formalite olarak oluĢturuluyordu). Bu 

t�r birimlerin oluĢturulmasÝ b�lgenin benimsenmesinde ve orada g��l� bir �in etkisinin yayÝlmasÝnda 

�nemli bir aĢama olmuĢtur. 

"Tang HanedanÝnÝn Yeni Tarihi"nin (Xin Tang shu)"�oğrafi Tasvir" (Dili zhi) kÝsmÝnda tamamen 

jimi vilayetlerinden bahseden ayrÝ bir b�l�m vardÝr. Orada �zellikle Ģunlar belirtilmektedir: "Tang 

(Ġmparatorluğu) ortaya �ÝktÝğÝnda, �nceleri o, (d�nyanÝn d�rt bir tarafÝndan) barbarlarla iliĢkilerinde 

huzursuzdu. Ancak Tay-tszun'un T�rkleri (Tukue), bastÝrmasÝndan sonra kuzey ve batÝ Faniler (Fan), 

ayrÝca (g�ney) Maniler (Man) ve doğudaki Ġler (Yi) tedricen (�in devletinin) i� (idari-arazi yapÝsÝna) 

dahil edilmiĢler. �zellikle onlarÝn yaĢadÝklarÝ yerlerde vilayetler ve il�eler oluĢturulmuĢtur.  

K���k kabilelerin (topraklarÝnda) vilayetler (dudufu) kurulmuĢ, kabile reisleri ise vali ve b�lgenin 

reisi olarak atanmÝĢlar. T�m bu (g�revler) babadan oğluna ge�iyordu. Vergilerin (belirlendiği) n�fus 

sayÝmÝ listelerinin Maliye bakanlÝğÝna teslim edilmemesine rağmen, (�in h�k�mdarÝnÝn) doğrudan 

hakimiyeti altÝnda bulunan b�t�n (topraklar) ve valilerle beyler tarafÝndan y�netilen t�m civar b�lgeler 

i�in d�zenlemeler ve kurallar hazÝrlanmÝĢtÝ... Sonu�ta, (diğer soylardan olanlarÝn kabileleri) ya vassal 

olarak kalÝyor, ya da ihanet ediyorlardÝ. D�zenlemeler ve kurallar (onlar i�in) aynÝ değildi. Bu y�zden 

detaylÝ Ģekilde araĢtÝrÝlamamaktadÝr. <...> Jimi adlanan toplam 856 b�lge ve vilayet vardÝ" (6, 

tsz.43.33, s. 1119-1203). 

Tang devletinin �inli olmayan halklarÝn topraklarÝnda �zel idari-arazi birimleri oluĢturma 

�abalarÝ, �inlilerin ve onlarla komĢu halklarÝn yaĢam tarzÝ ve ekonomik geliĢmiĢlik d�zeyindeki temel 

farklÝlÝklarÝ anlamaya dayanÝyordu ve �in sarayÝnda bu t�r bir birleĢtirmenin amaca uygun olmasÝ 

konusunda sÝk sÝk tartÝĢmalara neden oluyordu. Jimi Ģeklinde idari arazi birimlerinin oluĢturulmasÝ 

Tang devleti i�in, �zellikle ilk d�nemlerde her Ģeyden �nce politik stratejik ama� taĢÝyordu. Zira, daha 

sonraki geniĢleme i�in b�y�k bir temel oluĢturuyordu. 

Tang Ġmparatorluğu ideolojik kozmopolitizmi koyu devlet gelenekleriyle biraraya getirmiĢti. Doğu 

T�rk KağanlÝğÝ �zerindeki zaferden sonra sarayda yeni topraklarÝn y�netimi konusunda alevlenen 

tartÝĢmalar resmi dÝĢ politika stratejisindeki temel eğilimleri ortaya �ÝkardÝ. AyanlarÝn �oğunluğu 

T�rklerin �in'in civar b�lgelerine g�� ettirilmesine taraftardÝ. SÝm Guan'Ýn verdiği bilgilere g�re, saray 

ayanlarÝnÝn �oğunluğu Ģ�yle diyordu: "Kuzey barbarlarÝ Diler eski zamanlardan beri �in i�in bir bela 

olmuĢlar. ġimdi ise olaylarÝn olumlu geliĢimi sonucu (biz) onlarÝ yendik. OnlarÝn hepsini, (Huag)he'nin 

g�neyindeki Yan'dan (ġandun) ve Yuy'a (Henan) kadar olan topraklara yerleĢtirmek, (onlarÝn) 

kabilelerini par�alamak ve �eĢitli vilayetlerle il�elere serpiĢtirmek suretiyle (eskiden beri yaĢadÝklarÝ 

yerlerden) s�rmek gerekir. Ancak �ift�iliği ve dokumacÝlÝğÝ �ğreterek kuzey barbarlarÝnÝ tarÝmcÝlara 

d�n�Ģt�rmek ve (onlarÝn yardÝmÝyla) kuzeydeki geniĢ ve boĢ topraklarÝn savunmasÝnÝ artÝrmak da 

m�mk�nd�r" (8, tsz. 193, s. 6075). 
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O zaman T�rkleri-Tukueleri �in'in, doğuda Yu�jou b�lgesinden (Hebey) batÝda ise Lin�jaou 

b�lgesine dek (ġensi) uzayan sÝnÝr topraklarÝna g�� ettirilmesi konusunda karara varÝldÝ. Hi�bir zaman 

Tuli-KağanÝn egemenliği altÝnda olmamÝĢ topraklarda ġun�jou, Yu�jou, Hua�jou, �jan�jou 

b�lgelerinden oluĢan ġun�jou vilayeti (6, 43.33, s. 1125; 8, tsz.193, s. 6077); �nceleri Seli'nin 

h�k�mdarlÝğÝ altÝnda bulunmuĢ topraklarda Ade�jou (Ashide kabilelerinin topraklarÝ), �jiĢi�jou (Zhishi 

kabilelerinin topraklarÝ), Sunun�jou (Sunong kabilesinin topraklarÝ) ve Batin�jou b�lgelerinden oluĢan 

Dinsyan vilayeti (6, tsz.43.33, s.1120), ayrÝca iki b�lgeden oluĢan Yun�jun vilayeti oluĢturulmuĢtu (8, 

tsz.193, s. 6077). Eski Doğu T�rk KağanlÝğÝ'nÝn topraklarÝnda b�lgelerin oluĢturulmasÝ Tang sarayÝnÝn, 

KağanlÝğÝn yÝkÝlmasÝndan sonra g��ebe kabilelerin d�zensiz hareketlerini belli bir nizama sokmak ve 

�in devletinin �nderlik yeteneğini sergilemek y�n�ndeki �abalarÝnÝ yansÝtan s�zde bir uygulama idi (3, 

s. 111). AynÝ anda birka� bin T�rk ailesi �anan'a g�� ettirilmiĢ, itaatini beyan etmek i�in gelen kabile 

reislerine ise Ġmparator tarafÝndan Tang ordusunun generali ve saray muhafÝz birliğinin kumandanÝ 

r�tbesi verilmiĢtir. 

Yeniden oluĢturulmuĢ idari arazi birimlerinde vali ve b�lge reisi g�revlerine itaat eden kabilelerin 

reisleri atanmÝĢtÝr. Tuli-Kağan ġun�jou valisi g�revine atanmÝĢtÝ. Bu konuda onu bilgilendiren 

h�k�mdar Tay-tszun Ģ�yle demiĢtir: "Senin ulu baban Tsimin Suy (ailesi) tarafÝna ge�mekten 

korkmadÝ ve Suy (ailesi) (onun) h�k�mdarlÝğÝnÝ kuzey civarÝna kadar yayarak (onu) B�y�k Kağan 

yaptÝ. Senin baban ġibi, aksine, Suy (ailesi) i�in bir bela oldu. Sema Dao'nun yoluna engel olmak 

imkansÝzdÝr. ġimdi b�yle anlaĢÝlÝyor ki, sen de (bize) h�sran getirmiĢsin. Bu sebepten, �nceleri 

Tsimin'le yaĢananlardan ibret alarak, Ben seni Kağan yapmÝyorum. ġimdi (Ben) sana vali olmanÝ 

emrediyorum. Sen, soygunculuk yapmamalÝ, i� devletin yasalarÝna gerektiği gibi uymalÝsÝn. (Ben) 

sadece �in'in s�rekli istikrarÝnÝ istemiyorum. AynÝ zamanda senin neslinin de ebedi ve g�venilir bir 

korunma edinebilmesi i�in �alÝĢacağÝm!" (8, tsz. 193, s. 6077). 

T�rk feodallerinin �oğu �in devletinin y�ksek unvan ve g�revlerini aldÝğÝnda Tulli-Kağan'a 

Beypin-Tszyunvan unvanÝ verildi ve saray muhafazasÝnÝn sağ tugayÝna (you wei da jiangjun) b�y�k 

general, ayrÝca ġan�jou'nun valisi olarak atandÝ. AĢina SuniĢi, Huayde-tszyunvan unvanÝ verilerek 

Beynin�jou valisi g�revine, AĢina SÝmo da, Huayhya-tszyunvan unvanÝ verilerek Beykay�jou valisi 

g�revine atandÝ. Bir ka� bin T�rk-Tukue �anan'a, bazÝ kabileler ise Huanhe'den g�neye Ordus'a g�� 

ettirilmiĢtir. Jimiler aynÝ zamanda g�ney Manilerin (Man), UygurlarÝn, kuzey Dilerin vs. bulunduklarÝ 

topraklarda da oluĢturulmuĢtur. �in'in kuzeydoğusunda KidanlÝlarÝn yaĢadÝklarÝ topraklarda 630 

yÝlÝnda ġi�jou b�lgesi, 637 yÝlÝnda ise Day�jou b�lgesi oluĢturuldu (8, tsz. 43.33, s. 1127). �in 

Ġmparatoru tarafÝndan atanan h�k�mdarlar, ordunun ve �inli memurlarÝn desteği ile askeri ve sivil 

y�netimi ger�ekleĢtiriyorlardÝ. 

Tang devleti sÝnÝr topraklarÝnda b�lgeler ve vilayetleri (jimi) oluĢturarak Ġmparatorluk sÝnÝrlarÝ 

i�inde yaĢayan �inli olmayan kabilelerin koruma iĢlevini �stlendi. �rneğin 634 yÝlÝnÝn altÝncÝ ayÝnda 

TarÝm HavzasÝnÝn sÝnÝrlarÝnda yaĢayan Tuyuhunlar, Qibilerin ve DangxianglarÝn yaĢadÝklarÝ b�lgeye 

saldÝrdÝklarÝnda �in Ġmparatoru acil bir Ģekilde onlara karĢÝ ordu g�ndermek emrini vermiĢti (8, tsz. 

104, s. 6107). �in h�k�mdarlarÝnÝn bir �ok askeri harekatlarÝ devamlÝ �in ordusu birlikleriyle değil, 
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 Tang'a sadakatini bildiren kabileler aracÝlÝğÝyla ger�ekleĢtirilmiĢtir. �in ordusunda �inlilerle 

birlikte Tang'Ýn hakimiyeti altÝnda bulunan yabancÝ kabilelerin birliklerinden oluĢan s�varileri de geniĢ 

Ģekilde kullanmÝĢlardÝr. Doğu T�rklerin-Tukuelerin birlikleri Suy d�neminin sonlarÝ ve Tang d�neminin 

baĢlarÝnda beylikler arasÝndaki savaĢlara faal Ģekilde katÝlmÝĢlardÝr. Tang Devletinin askeri faaliyetinin 

artmasÝyla paralÝ askerler-mubing sistemi de yaygÝn bir Ģekilde uygulanmaya baĢladÝ: Tay-tszun'un 

ordusunda sayÝlarÝ y�z bin civarÝndaydÝ (4, s. 131). �nemli seferlerde ordu kumandanÝ olarak T�rkler 

atanÝyordu. Tang iĢgalleri zamanÝ defalarca "k���k savaĢ" taktiği uygulanmÝĢtÝr. 

Daha sonralar Gao-tszu (618-626) adÝyla Tang hanedanÝnÝn kurucusu olan Li Yuan h�k�mdar 

Tayyuan'a hizmet ettiği d�nemlerde o, Ġmparatorluğun kuzey sÝnÝrlarÝnÝ korumakla ve ġansi 

isyancÝlarÝna karĢÝ savaĢmakla g�revlendirilmiĢtir. "Hin Tang shu"nun verdiği bilgilere g�re, Gao-tszu 

616 yÝlÝnda �evik saldÝrÝ timine asker alÝrken onlarÝ "T�rkler-Tukueler gibi otlaklarda yaĢamak ve 

beslenmeye, ayrÝca, (T�rkler) gibi boĢ zamanlarÝnÝ at �st�nde avlanmakla ge�irmeye" mecbur 

etmiĢtir. (Daha sonra en) yetenekli ok�ular �n birliğe alÝnmÝĢlar (6, tsz. 1.1, s. 2). Gao-tszu bu 

birliklerle �in sÝnÝrlarÝna saldÝran T�rklerin ordusunu bozguna uğratmÝĢtÝr. 617 yÝlÝnda Gao-tszu, 

kendisinden ��-d�rt defa g��l� ordusu olan �jen Di-era'ya karĢÝ �ÝkmÝĢtÝr. Zafer elde etmek i�in Gao-

tszu taktik tuzak uyguladÝ: O, "ordusunu iki yere ayÝrdÝ. (Daha) zayÝf askerleri merkezde yerleĢtirdi. 

Birliklerin (sÝralarÝnÝ) olabildiğince geniĢ (alana) yaydÝ. T�m arabalarÝ (ordunun) arkasÝna yerleĢtirdi... 

B�y�k bir ordu g�r�nt�s� yarattÝ" (5, tsz. 1, s. 2). D�ĢmanÝn dikkatini merkeze �ekerek birka� y�z 

se�me s�variden oluĢan iki birlikle kanatlardan d�Ģmana aniden saldÝrdÝ ve ka�maya mecbur etti. 

T�rklerin savaĢ deneyiminin kullanÝlmasÝ olanaklarÝ Tang askeri-siyasi d�Ģ�ncelerinin 

konusuydu. �nl� kumandan Li Tszin (571-649) Ģ�yle diyordu: "Sun-tszÝ yetenekli bir kumandanÝn, 

(kumandasÝ altÝnda bulunan) asker (sayÝsÝna) bakÝlmaksÝzÝn her bir durumdan yarar sağlayacağÝnÝ 

d�Ģ�n�yordu. Bu y�zden (d�zg�n) tercih yapabilenler her t�rl� durumdan yarar sağlayabilir. Orduya 

asker alÝnmasÝ zamanÝ barbarlarÝn ve �inlilerin savaĢtaki �st�nl�klerinin mutlaka dikkate alÝnmasÝ 

gerekiyor. BarbarlarÝn avantajÝ onlarÝn s�varilerindedir. S�variler kÝsa s�reli savaĢlarda �ok etkilidir. 

�in (ordusunun) avantajÝ ise silahlarÝndadÝr. Bu da uzun s�reli savaĢ i�in elveriĢlidir. Bu, (yetenekleri) 

dikkate alarak her bir durumdan kolaylÝkla yarar sağlamak m�mk�nd�r" (7, tsz. 40, s. 14b) 

�in askeri "YedikitaplarÝna" dahil olan "Tai-zong Li Wei-Gong wen dui" kitabÝnda fethedilen 

kabilelerin ordu kumandanlarÝnÝn yeteneklerinden faydalanÝlmasÝ olanaklarÝ araĢtÝrÝlmÝĢtÝr. Bu konu 

�zerine kitapta �zellikle aĢağÝdakiler s�ylenmektedir: "Tay-tszun Ģ�yle dedi: "Son d�nemlerde 

Kidanlar ve Hiler (bizim) tebaamÝz olmuĢlar. (Onlar i�in) Sunmo ve Jaoyue'de Anbey beyine bağlÝ vali 

makamlarÝ oluĢturulmuĢtur. Ben Syue Van-�e'yi (orduda) kullanmayÝ (d�Ģ�n�yorum). (Siz Vey-hun) 

bu konuda ne d�Ģ�n�yorsunuz?" (Li) Tszin Ģ�yle cevap verdi: "(Syue) Van-�e askeri iĢten anlayan 

yabancÝ kabilelerden tebaalarÝmÝz olan ġeru AĢinadan, �jiĢi SÝ-li ve Tsibi He-li'den daha zayÝftÝr. 

Kulunuz onlarla Sunmo ve Jaoyue (vilayetlerinde) toprak kullanÝmÝ ile yollarÝn durumunu ve karĢÝ 

�Ýkmaya mÝ yoksa itaat etmeye mi meyilli olduklarÝnÝ g�r�Ģt�. (ġu an) Siyuy devletine kadar olan 

topraklarda yaĢayan ondan fazla kabile g�veni hak ediyor. Ben (bu �� kumandana) savaĢ taktiklerini 

�ğrettim ve (onlar) her zaman benim �ğ�tlerimi itaatle kabul ettiler. H�k�mdarÝmÝzÝn da onlarÝ hi�bir 
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kuĢku duymadan kullanacağÝnÝ umuyorum. (Syue) Van-�e'ye gelince, (o) yiğit birisi olsa da stratejiler 

hazÝrlayamÝyor. Bir tek onun atanmasÝyla ilgili kuĢkularÝm var." Tay-tszun g�lerek Ģ�yle cevap verdi: 

"YabancÝlar bize, sizin denetiminiz altÝnda hizmet ediyorlar. AtalarÝmÝz Ģ�yle demiĢler: "BarbarlarÝ 

barbarlarÝn yardÝmÝyla yenmek m�mk�nd�r." Ġ� devletin g�c� de bundadÝr. Siz bu hikmete ermiĢsiniz" 

(7, tsz. 40, s. 15a-15b). 

Tang devletinin kuzeydeki ve batÝdaki komĢularÝna y�nelik askeri giriĢimleri kendini savunma ve 

b�lgede askeri a�Ýdan g��l� bir devletin ortaya �ÝkmasÝnÝ engelleme isteği ile a�ÝklanmaktadÝr. Doğu 

T�rk KağanlÝğÝnÝn yÝkÝlmasÝndan sonra �in'in emperyalist politikasÝnÝn en �nemli hedefi, TarÝm nehri 

havzasÝndaki vaha devletleri olan Gao�an (Karakoya), Yantsi, Ġu (Hami), GuytsÝ (Ku�a, KuĢa), ġule 

(KaĢgar), Yuytyan (Hotan) ve ġa�e'den (Yarkend) ge�en B�y�k Ġpek Yolu �zerinde denetimi ele 

ge�irmek olmuĢtur. 

Doğuda Ģimdiki Gansu vilayetinden batÝda Ġran Sasani Devleti'ne, g�neyde KeĢmir'den kuzeyde 

Altay DağlarÝ'na kadar geniĢ topraklara sahip olan BatÝ T�rk KağanlÝğÝ 634 yÝlÝnda Ġli nehrinin doğu ve 

batÝ topraklarÝnda yerleĢen iki kabile ittifakÝna par�alandÝ. �nce batÝ, daha sonra ise doğu ittifakÝnÝn 

h�k�mdarÝnÝ kendi vassalÝ olarak tanÝyan Tay-tszun KağanlÝğa dahil olan kabilelerin b�l�nmesini 

sağladÝ. Sonu�ta, BatÝ T�rk KağanlÝğÝ Tay-tszun'un yardÝmÝyla �in'e itaatini beyan etmiĢ kabile ittifakÝ 

reislerinden birinin �nderliğinde birleĢtirildi. 639-640 yÝllarÝnda Ģimdiki Sintszyan'Ýn kuzeydoğusundaki 

Gao�an (Karakoya) devleti �in ordusu tarafÝndan mağlup edildi, 644 yÝlÝnda Turfan ovasÝnÝn 

g�neybatÝsÝndaki Yantsi (KaraĢar) Devleti ile batÝdaki GuytsÝ (Ku�a) devleti iĢgal edildi. ġule (KaĢgar), 

Yuytyan (Hotan), ġa�e (Yarkent) Devletleri de imparatora itaatlerini beyan ettiler. 645-646 yÝllarÝnda 

�in'in topraklarÝ kuzeyde Selenga ve Orhun nehirlerine, batÝda ise TiyanĢan'a kadar geniĢlemiĢti. 648 

yÝlÝnda �in'in baĢkentine, topraklarÝnÝn Ġmparatorluğun bir b�l�m� olduğu ilan edilen KÝrgÝzlarÝn (jiegu) 

el�ileri gelmiĢti (8, tsz. 198, s. 6252-6253). 

Tang Ġmparatorluğu barÝĢ�Ýl diplomatik ara�larla iĢgal savaĢlarÝnÝ bir arada y�r�tmeye 

�alÝĢÝyordu. SavaĢlarÝn zorunluluğu ve ka�ÝnÝlmazlÝğÝ �in'in uygarlaĢtÝrÝcÝ, yani g��ebe n�fusu itaatk�r 

yerleĢik bir z�mreye �evirme ve "barbarlara" iyi ahlak aĢÝlama rol�yle a�ÝklanmaktaydÝ. Tang 

Devletinin kapsamlÝ askeri stratejisinin ger�ekleĢtirilmesindeki temel yol "cezalandÝrÝcÝ seferler" idi. U 

Tszin'in (670-749) "�jenguanlar D�nemi Y�nteminin Temelleri" (Zheng Guan Zheng Yao) isimli 

�alÝĢmasÝnda �in Devletinin t�m dÝĢ politik giriĢimleri iki grupta toplanmÝĢtÝr: "CezalandÝrÝcÝ seferler" 

(zheng fa) ve "civar b�lgelerin bastÝrÝlmasÝ" (an bian). "CezalandÝrÝcÝ seferler" grubuna "dÝĢarÝda" 

(Wai), �inin sÝnÝrlarÝ dÝĢÝndaki topraklarda yerleĢen kabilelere ve �lkelere karĢÝ iĢgalcilik savaĢlarÝ, 

ayrÝca daha �nce topraklarÝnda vilayetler ve b�lgeler (jimi-fuzhou) oluĢturulmuĢ asi halklarÝn 

bastÝrÝlmasÝ i�in yapÝlan seferler ait edilmiĢtir. "CezalandÝrÝcÝ seferlere" Doğu T�rk KağanlÝğÝna ve 

Koguryo'ya karĢÝ savaĢlar, ayrÝca Linnani'de 627 yÝlÝnda yerli Fen Ana ve Tan Dyanya kabilelerinin 

reislerinin isyanÝ da ait edilmiĢtir. "Civar b�lgelerinin bastÝrÝlmasÝ" grubuna ise iĢgal edilmiĢ topraklarÝn 

benimsenmesine y�nelik �nlemler, Vilayet ve b�lgelerin oluĢturulmasÝ, makamlarÝn oluĢturulmasÝ ve 

kabile reislerinin bu makamlara atanmasÝ ve iĢgal edilmiĢ b�lgelerin halklarÝnÝn sÝnÝr topraklarÝndan 

�lkenin i�erilerine g�� ettirilmesidir. 



 219 

"CezalandÝrÝcÝ seferlere" yol a�abilecek nedenler Fan Syuan-lin (578-648) tarafÝndan 648 yÝlÝnda 

a�Ýk bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Bunlardan birincisi, bu veya diğer devletin d�nya imparatorunun tebaasÝ 

(vassalÝ) i�in belirlenmiĢ t�ren kurallarÝnÝn ihlali; ikincisi "�in halkÝnÝn huzurunu bozmak", yani sÝnÝr 

b�lgelere yapÝlan baskÝnlar; ���nc�s� ise "uzun bir s�re �in i�in tehlike kaynağÝ olma"dÝr (9, tsz. 9.35, 

s. 716). "CezalandÝrma" (tao) dÝĢÝnda iĢgal savaĢlarÝnÝn hedefi olarak bazen �in'e yeni topraklar 

katmak veya eski topraklarÝnÝ geri almak g�steriliyordu. 644 yÝlÝnda Koguryo'ya d�zenlenen ilk sefer 

�ncesinde Tay-tszun bu savaĢÝn nedenlerini Ģ�yle a�ÝklamÝĢtÝr: "Lyaodun eskiden �in toprağÝ olmuĢ, 

fakat buranÝn ordu komutanÝ (molizhi, mannizhi) (Tsyuan Gesuven) h�k�mdarÝnÝ katletmiĢtir. Bu 

y�zden de Ben Ģahsen bu topraklar �zerine sefer yapmaya karar verdim" (6, tsz. 220.145, s. 6189). 

Erken Tanq h�k�mdarlarÝ tarafÝndan �inli olmayan halkalara mensup kiĢilerin sarayda veya 

orduda �st d�zey g�revlere atanmasÝ bazÝ �inli ayanlarÝn eleĢtirilerine neden oluyordu. Bu y�zden 

�ok sayÝda kabilenin yaĢadÝğÝ b�y�k topraklarÝ kendi egemenliği altÝnda birleĢtiren Tay-tszun 

d�neminde geleneksel jeopolitik d�Ģ�ncelere yeni yaklaĢÝmlar geliĢtirildi. Bu a�Ýdan Tay-tszun'un 

Yao�i (Sincan-Uygur �zerk b�lgesi) beyliğindeki �inli ve barbar ordusunun d�zenine iliĢkin sorusuna 

Li-tsizin'in verdiği cevap �ok ilgi �ekicidir. "Li (Tszin) Ģ�yle dedi: "Sema insanlarÝ yarattÝğÝnda, 

baĢlangÝ�ta onlarÝ �inliler ve diğerleri olarak ayÝrmaz. Ancak topraklar geniĢ, vahĢi ve ��l olduğundan 

ve (sadece) avlanarak beslenme m�mk�n olduğundan (bozkÝrlarda yaĢayan) insanlar s�rekli savaĢ 

i�indedirler. Bizim (h�k�mdarÝn) merhameti ve g�veni onlarÝ sakinleĢtiriyor. Bizim giysilerimiz ve 

yiyeceklerimiz bir �inliymiĢler gibi onlarÝ da kurtarÝyor. Siz EkselanslarÝ (Yao�i) beyliğini kurdunuz. 

Ben, sizin kulunuz oradaki �inli savaĢ�ÝlarÝ geri �ağÝrmanÝzÝ ve onlarÝ i� topraklarda yerleĢtirmenizi 

rica ediyorum. (B�ylece Siz) kaynaklardan tasarruf etmiĢ olursunuz. Askeri filozoflar bunu g��lerin 

dengelenmesi usul� (zhi li zhi fa) olarak adlandÝrÝyorlar. Ancak bununla birlikte bu (beyliğe) gayri 

�inlilerin geleneklerini �ok iyi bilen �inli memurlar atamanÝzÝ ve her yerde (sÝnÝr) kaleleri 

(yaptÝrmanÝzÝ) rica ediyorum. Bu, (onlarÝ) uzun s�re y�netmek i�in yeterli olacaktÝr. Eğer gergin bir 

durum ortaya �Ýkarsa o zaman (oraya) �in ordularÝnÝ g�ndermek (gerekecek)" (7, tsz. 41, s. 2a). 

Tang Devleti'nin VII. y�zyÝlÝn ortalarÝna doğru oluĢan �lke sÝnÝrlarÝ batÝda BatÝ T�rk KağanlÝğÝ'nÝn 

eski topraklarÝnÝ tamamen kapsÝyordu ve TiyanĢan DağlarÝnÝn kuzey yama�larÝna, Ģimdiki Urum�i 

Ģehrinin doğusuna kadar uzanÝyordu. Ġmparator Gao-tszun'un (650-683) bu b�lgelerin batÝsÝndaki 

geniĢ topraklarda yeni idari-arazi birimleri oluĢturmaya y�nelik 659 ve 661 yÝllarÝndaki giriĢimleri 

sadece kibirli ve s�zde bir nitelik taĢÝyordu. Bu aynÝ zamanda �in tarafÝnÝn bu t�r birimlerin, kendi 

etkisini yaymanÝn bir unsuru olarak �nemini anladÝğÝnÝ g�stermektedir. Muhtemelen, �in dÝĢ politika 

stratejisinin mantÝğÝ gereğince Tang Ġmparatorluğu'nun Orta Asya topraklarÝ �zerinde s�zde 

protektorasÝnÝn ilan edilmesi faal askeri giriĢimlerle sonu�lanabilirdi. Ancak VIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝna 

doğru Tang Ġmparatorluğu askeri kaynaklarÝnÝ tamamen t�ketmiĢti. Askeri yapÝda reform �abalarÝ ise 

beklenen sonu�larÝ vermedi. 

�in ĠmparatorlarÝnÝn adÝ ge�en b�lgeler �zerinde ger�ek egemenliğinin bulunmamasÝnÝn yanÝ 

sÝra Orta Asya halklarÝ ve devletleriyle iliĢkiler �in kaynaklarÝndan da g�r�ld�ğ� �zere �ok hÝzlÝ bir 

Ģekilde geliĢmekteydi. Hanedan tarihinin "Biyografi" (Le zhuan) kÝsmÝnda verilen gayri �in halkalara 
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iliĢkin bilgiler genelde h�k�mdarÝn bulunduğu yerin tasvirini, �in baĢkentinden uzaklÝğÝ, n�fusun ve 

ordunun sayÝsÝna iliĢkin, bazen de tarihi ve etnografik bilgileri i�eriyordu. Bunlar, yerli halkÝn ve 

b�lgenin etkin bir Ģekilde y�netilebilmesi i�in gereken verilerdi. Hanedan tarihinin b�l�mlerinde �inli 

olmayan halklara iliĢkin verilen bilgilerin "karmaĢÝklÝğÝ" devlet tarihinin memurlarÝn Ġmparatora 

sunduklarÝ rapor nitelikli yazÝlÝ kayÝtlara dayanarak yazÝlmasÝndan kaynaklanmaktadÝr. Tarihi 

kaynaklarda �inli olmayan halklar konusunda �in adlarÝ kullanÝlmÝĢ; devletlerin isimleri ise bazen yerli 

h�k�mdarÝn adÝndan t�retilmiĢ; bazen �ince, bazen yerli halkÝn dilinde, bazen ise ���nc� halklarÝn 

dilinde kullanÝlmÝĢtÝr. Orta Asya'ya iliĢkin araĢtÝrmalar i�in �in kaynaklarÝnÝn �nemini ilk kez N. Y. 

Bi�urin (1777-1853) anlamÝĢ ve hanedanlar tarihindeki ilgili kÝsÝmlarÝn t�m�n�n Rus�aya �evirisini 

yapmÝĢtÝr (1). Bu �eviriler bug�n de �nemini kaybetmemiĢtir ve araĢtÝrmacÝlar tarafÝndan 

kullanÝlmaktadÝr. Daha sonralar E. Chavannes (8) ve S. Julien (10) tarafÝndan yapÝlmÝĢ FransÝzca 

�eviriler ortaya �ÝkmÝĢtÝr. AynÝ Ģekilde, A. Hulsewe ve M. Loewe'nin (9), L.A. Borovski'nin (2), A.G. 

Malyavkin'in (3) �alÝĢmalarÝnda b�lgelerin ve yerleĢim birimlerinin g�n�m�zdekilerle coğrafi a�Ýdan 

kÝyaslamasÝ yapÝlmÝĢtÝr. 

Tang �in Devletinin geniĢ topraklardaki T�rk d�nyasÝyla faal askeri siyasi iliĢkileri sÝkÝ sosyal 

k�lt�rel iliĢkilerin ortaya �ÝkmasÝna neden olmamÝĢtÝr (Oysa T�rklerin �in'in i� b�lgelerine 

g���r�lmesine y�nelik baĢarÝsÝz birka� giriĢim �zellikle bunu ama�lamaktaydÝ). Bu sebepten, Orta 

Asya �zerinde �in'in politik etkisinin yayÝlmasÝ bu b�lgenin tamamen Tang Ġmparatorluğu'nun 

egemenliği altÝna girmesiyle sonu�lanmadÝ. 
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Eski Çağ Türk Döneminde Altaylar / Prof. Dr. Vasıly Soyonov [s.133-

141]   

Gorno-Altaisk Devlet �niversitesi / Rusya 

 

Eski D�nya‟nÝn diğer uluslarÝnÝn tarihi ile karĢÝlaĢtÝrÝldÝğÝnda, Sibirya‟nÝn eski �ağ uluslarÝnÝn 

tarihi, d�nya bilimi a�ÝsÝndan iyi bir Ģekilde �alÝĢÝlmamÝĢtÝr. Bunda ĢaĢÝlacak bir durum yoktur. 

Sibirya‟nÝn yerel halklarÝnÝn tarihi, XVI. ve XVII. y�zyÝldan beri �alÝĢÝlmaktadÝr. XVIII. ve hatta XIX. 

y�zyÝlda, bir �ok araĢtÝrmacÝ, burada yaĢayanlarÝn “tarihsiz bir halk” olduğuna inanÝyordu. Kuzlasov L. 

R., Sibirya‟nÝn bu inanÝĢlar y�z�nden donmuĢ bir durum i�inde olduğunu ve sadece Rus hareketi ve 

birleĢiminden sonra kendi tarihsel geliĢimine sahip olabildiğini s�yler.1 Bu zamandan baĢlayarak, bu 

kolonici d�Ģ�nce, d�nya biliminde s�rd�r�lmektedir. Bu d�Ģ�nceye g�re, AltaylarÝ da kapsayan 

Sibirya uluslarÝ, d�nya tarihine hi� katkÝlarÝ olmamÝĢ gibi “barbar” olarak g�r�lmektedir. Potapov L. 

P.‟nin, �nl� �alÝĢmasÝ “Altay Tarihi Makaleleri”nde, Altay DağlarÝ‟ndaki “Ekim Devrimi‟nden �nce 

(Rusya‟da 1917‟de-V.S.) yarÝ g��ebe olarak yaĢayan halklarÝn”, “Sovyet Devlet sistemi ve Lenin-

Stalin politikalarÝ” sayesinde y�ksek bir k�lt�r seviyesine eriĢtiklerini yazar.2 

Halbuki, ilk arkeolojik araĢtÝrmalardan baĢlayarak, binlerce yÝldÝr bu b�lgede yaĢayan Altaylar‟Ýn 

eski sakinlerinin tarihsel olaylarla dolu olduğu ve arkeolojik anÝtlarÝn bi�imi i�ersinde ifade edilen 

kalÝntÝlar sayesinde hatÝrÝ sayÝlÝr k�lt�rel değerler yaratabildiği g�r�nen bir ger�ektir. “Eski G�kt�rk 

T�rk D�nemi” (VI. ve VII. y�zyÝl) olarak adlandÝrÝlan tarihsel d�nem, Altaylar‟Ýn tarihi i�ersinde k���k, 

ama �ok �nemli bir d�nemdir, ��nk� Erken ve Orta �ağ d�neminde Altay‟Ýn T�rk�e konuĢan n�fusu, 

modern Altay T�rklerinin ve diğer T�rk�e konuĢan uluslarÝn etnogenezinin ana unsurlarÝndan birini 

oluĢturmaktadÝr. 

Kesin bir Ģekilde, Altay n�fusunun k�lt�rel araĢtÝrmalarÝ, Oorta �ağ‟daki arkeolojik anÝtlarla 

sÝnÝrlandÝrÝlmamÝĢtÝr. Ancak, aynÝ zamanda bunlar Eski �ağ T�rk tarihi �alÝĢmalarÝnÝn �ok �nemli 

kaynaklarÝdÝr. G�kt�rk D�nemi‟nin arkeolojik k�lt�r� i�ersinde, ��z�lmeyi bekleyen �ok sayÝda sorun 

vardÝr. Birinci sÝrada, k�lt�r�n k�ken sorunu gelmektedir. T�rk-Tugo k�kenli ve hatta onlarÝn Doğu 

T�rkistan ve G�ney Altay d�nemlerindeki yaĢamlarÝ hakkÝndaki efsaneler, KuzeybatÝ Moğolistan ve 

Sincan anÝtlarÝndaki sÝnÝrlÝ �alÝĢmalar y�z�nden, arkeolojik malzemelerle hen�z tanÝmlanmamÝĢtÝr. 

Ama Altay b�lgesine dair s�ylenenler, Eski �ağ T�rk etnogenezi‟nin bir �ok yeterliliği i�ersinde bize 

bir kesinlik kazandÝrÝr.3 Ġskit d�nemi PazÝrÝk k�lt�r�n�n sÝnÝrlarÝ ve batÝ, kuzey4 ve g�neybatÝ5 n�fusu, 

Altay n�fusunun unsurlarÝdÝr. M.�. 1000‟de ve M.S. 1000‟in ilk yarÝsÝndaki Altaylar‟Ýn Saka D�nemi, 

PazÝrÝk arkeolojik k�lt�r� i�ersinde yapÝlmÝĢ her iki b�lgenin (KuzeybatÝ Moğolistan ve Sincan, �.N.) 

anÝtlarÝ ile ger�ek anlamda iliĢkilendirilmiĢtir. 

Bir�ok araĢtÝrmacÝ, PazÝrÝklÝlarÝ Y�e�iler ile �zdeĢleĢtirerek ve bularÝnda Doğu‟ya doğru olan 

Hun hareketi y�z�nden g�neybatÝya g�� ettiklerine inanarak M.�. VI ve II. y�zyÝlÝn PazÝrÝk halkÝnÝn 
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Altay T�rklerinin etnogenezi i�ersinde ele alÝnmalarÝnÝ kabul etmeyi istememektedirler. AltaylarÝn Hun-

Sarmat d�neminin arkeolojik malzemeleri, bir diğer g�r�Ģ a�ÝsÝnÝ ispatlamaktadÝr. Son zamanlara 

kadar, bu zamanÝn anÝtlarÝ hemen hemen bilinmemekteydi. Ama son 15 yÝldÝr, M.�. II-M.S. V. y�zyÝl 

olarak tarihlenen yirmi anÝt keĢfedilip �alÝĢÝlmÝĢtÝr. Bunlar; g�m� tepeleri: �st-Edigan,6 �endek, Vyerk-

Uymon,7 SarÝ-Bel,8 Kuraika,9 Bulan-Koby IV,10 Bely-Bome II,11 AyrÝdaĢ I,12 Bikeh I,13 Dyalyan14 

ve yerleĢmeler gibi diğer yerler: Maima I, Cheposh II ve daha k���k yerleĢimler olduğu 

�eremĢanka15 ve �alÝĢma merkezi Yustyd,16 dinsel alanlar Bertek III.-IV.17 ve Kou�yerla I,18 

Petroglitler.19 Bulunan malzemeler, AltaylarÝn PazÝrÝk k�lt�r�n�n bir iz bÝrakmaksÝzÝn yok olduğuna, 

ya da g�m� tepelerinin birinden sonra “Bulan-Kobi”20 k�lt�r� olarak isimlendirilen Hun tipi k�lt�r 

i�ersinde değiĢime uğradÝğÝ ger�eğine dair kanÝtlar verir. G�m� ayininin ardÝllÝğÝ ve nesnelerin t�m 

kategori serileri, ama antropolojik ger�eklerde,21 daha sonraki n�fusun temelini bi�imlendiren PazÝrÝk 

arkeolojik k�lt�r�n�n taĢÝmacÝlÝklarÝnÝ ispatlar. 

“Bulan-Kobiler”, sÝrayla AltaylarÝn eski T�rk D�nemi‟nin n�fusunu bi�imlendirdiler. Hun-Sarmat 

d�neminin k�lt�rel yapÝsÝndan Eski �ağ T�rk D�nemi‟nin k�lt�rel yapÝsÝna yumuĢak bir hareket, M.S. 

birinci y�zyÝlÝn ortalarÝnda g�r�l�r. HÝzlÝ bir değiĢimin olmayÝĢÝ, bir “Kudyrgin k�lt�r�”n�n (VII. 

y�zyÝldan �nce) varolduğu fikrini olasÝ kÝlar.22 Ancak, Ģimdiye kadar bu ger�ek, bulunan verilerle 

tespit edilemediğinden ve olumsuz bir tepki uyandÝrmÝĢtÝr.23 Arkeolojik malzemeler, AltaylarÝn 

tarihindeki iki d�nem arasÝnda bir�ok iliĢkinin olduğunu g�sterir: Hun-Sarmat ve G�kt�rk,24 eski �ağ 

T�rk ve PazÝrÝk d�nemleri de denilir,25 birbirleriyle konuĢabilmekteydiler. 

Bizim, detaylÝ olarak, eski �ağ T�rk k�lt�rel elemanlarÝnÝn k�keni, bunlarÝn doğuĢu ve AltaylarÝn 

T�rk k�lt�r taĢÝyÝcÝlarÝnÝn tarihsel yaĢamlarÝ ile iliĢkili olan farklÝ sorunlarla ilgilenmeye fÝrsatÝmÝz 

yoktur. Bu nedenle, biz sadece kaynak alanÝmÝzÝ belirleyerek G�kt�rk D�nemi‟nin arkeolojik anÝtlarÝnÝ 

sorgulayacağÝz. VI. ve X. y�zyÝllardaki, geleneksel olarak Rus ve Avrupa bilimlerinde sadece G��ebe-

Barbarlar olarak d�Ģ�n�len, Altay T�rk K�lt�r�‟n�n seviyesini nesnel bir Ģekilde değerlendirmeye 

�alÝĢacağÝz. 

*** 

AltaylarÝn eski T�rk D�nemine ait bir anÝtÝnÝ inceleyen ilk k�Ģif, olan, Derpsky �niversitesi 

profes�rlerinden Lebedur K. P., 1826‟da �aruĢ vadisinde arkeolojik araĢtÝrmalar yaparak IX. ve XI. 

y�zyÝllara tarihlenen bir mezar yapÝsÝnÝ a�tÝ.26 

Lebedur K. P.‟nin araĢtÝrmalarÝndan sonra, bir�ok ilgin� araĢtÝrma yapÝldÝ. KaĢifler, eski T�rk 

D�nemi‟nin kazÝlan g�m� tepelerini, Koudergeh tipinin anÝtlarÝ ve Kourai arkeolojik k�lt�r� olarak 

tanÝmladÝlar. 

Gavrilova A. A, Koudergeh‟in erken d�nem g�m�lerini Koudergeh tipi ve g�m� alanlarÝnÝ 

Katanda II, Kurota I, Tye�ta olarak da tanÝmlamÝĢtÝr. Bu d�nemden bilinen �teki kurganlarÝ da, 

Katanda ve Srostay tipleri olarak tanÝmlar.27 Daha sonra Savinov D. G., bu tanÝmlamadan Srosta 

k�lt�r�n�n anÝtlarÝnÝ baĢka bir yere koyarak, Kourai arkeolojik k�lt�r�n� ayÝrmÝĢtÝr. VI. ve X. y�zyÝllara 
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tarihlenen t�m anÝtlarÝ, Kourai k�lt�r� olarak tanÝmlamÝĢtÝr, ama Koudergeh tipini kendi durumu 

i�ersinde korumuĢtur.28 

AtlarÝn g�m� alanlarÝ ile birlikte bulunan g�ney y�nelimli toprak pitler i�indeki �l� g�mme 

geleneği, T�rk D�nemi‟nin Koudergeh anÝtlarÝnÝn �zelliğidir. Koudergeh anÝtlarÝndaki atlar, insanlarla 

aynÝ y�ne y�nlendirilmiĢlerdir (Levha 1-1). Bu �zellik, AltaylarÝn T�rk D�nemi‟nden �nceki 

mezarlarÝyla Koudergeh tipi mezarlarÝnÝ iliĢkilendirir.29 

Kourai k�lt�r�n�, Sovinov D.G. �� devreye ayÝrÝr: 1- Katanda devresi VII.-VIII. y�zyÝllar 

(Katanda tipi, Gavrilova A. A. tarafÝndan); 2- Tuekta devresi VIII-IX. y�zyÝllar (Strosta tipi ve Tuekta, 

Kourai, Uzuntal‟Ýn bazÝ toprak pitleri i�ine Gavrilova A. A. tarafÝndan sokulan Katanda 2 ve Yakonur‟un 

�ok sayÝdaki mezarÝ); 3- Ge� D�nem IX-X. y�zyÝllar (Kourai‟Ý �ok sayÝda mezarÝ).30 

Kourai k�lt�r�n�n g�m� tepelerinde, g�r�n�Ģte k�le olabilecek bir insanÝn bedeni ile birlikte 

bulunan insan kalÝntÝlarÝ ve �� tane �ld�r�lm�Ģ at bedeni bulunmuĢtur. KoudergeĢ tipi mezarlarla 

karĢÝlaĢtÝrÝldÝğÝnda, atlar, insanlara g�re karĢÝ y�ne y�nlendirilmiĢtir (Levha 1-2). AtlarÝn g�m� alanlarÝ 

ile birlikte bulunmasÝ, Demir �ağÝ‟nÝn baĢlangÝcÝndan beri bilinmektedir.31 M.�. birinci y�zyÝlÝn ikinci 

yarÝsÝ ve M.S. birinci y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝ boyunca g�m� anÝtlarÝnda yoğunlaĢmÝĢtÝr.32 

AtlÝ g�m�ler, Bulan-Koby‟den PazÝrÝk ve Maiamirz‟e kadar gelen Eski �ağ T�rk k�lt�r�n�n yerel 

�zelliğinin g�stergeleridir.33 T�rk anÝtlarÝnÝn bir diğer kayda değer tipi-taĢ �evre duvarlarÝ, balballar ve 

aĢÝnmÝĢ iri kaya par�alarÝndan heykeller, g�m� ve anma ayinleri ile iliĢkilendirilmiĢtir.34 ġimdiye 

kadar, �evre duvarlarÝnÝn tespiti ile ilgili �ok sayÝda g�r�Ģ vardÝr. BazÝ kaĢifler, bu anÝtlarÝn g�m� 

olduğuna inanmaktadÝrlar. OnlarÝn g�r�Ģ�ne g�re, �evre duvarlarÝ, �l� yakmanÝn dinsel t�reni ile 

iliĢkilendirilir. �teki kaĢifler,35 ise �evre duvarlarÝnÝn anma �zelliği ile ilgili anÝtlar olduğuna 

inanmaktadÝrlar. Bu g�r�Ģlerden Ġkinci g�r�Ģ onaylanmÝĢtÝr; Altaylardaki 200‟den fazla �evre duvarÝnÝn 

incelenmesi, sonucu, Mendur-Sokkon I36 ve Kara-Koba I‟in37 g�m� tepelerindeki g�m�lerde at ve 

�l� yakma ile iliĢkili olmayan bir insanÝn ayrÝ kemikleri dÝĢÝnda, herhangi bir g�m�y� bulamamÝĢtÝr.38 

DolayÝsÝyla bu durum Altay‟daki Eski �ağ T�rk �evre duvarlarÝnÝn, anma amacÝna sahipolduğu ortaya 

�ÝkmÝĢtÝr. 

�evre duvarlarÝnÝn g�r�n�m�, k�Ģelerine konan taĢ dilimlerin kare ya da dikd�rtgen yapÝlarÝ 

Ģeklindedir (Levha 1-3,4). �evre duvarlarÝnÝn i� b�l�m�, ya dilim ve iri kaya par�alarÝ ile, ayrÝlmÝĢ 

taĢlarla ya da �ay taĢÝ ile d�ĢenmiĢtir. �l�n�n koyulduğu yerdeki, kalÝntÝlar ise, bu yapÝlarÝ tarihlemeye 

olanak sağlayan sonu b�k�lm�Ģ Ģekilli yaylar, silahlar, aletler ve at bezemeleridir. 

Altay �evre duvarlarÝ, yapÝ �zellikleri ile tanÝmlanan iki tiptedir (Gavrilova A. A.): Koudergeh tipi, 

ortak yakÝn �evre duvarlarÝ; Yakonur tipi,39 her biri �tekine yakÝn heykeller ve steller koyulan �evre 

duvarlarÝdÝr. YaylarÝn alt b�l�m�nden tarihleme ise Ģu Ģekilde yapÝlmÝĢtÝr: Koudergeh tipi -V.-VI. 

y�zyÝllar, Yakonur tipi- VII-VIII. y�zyÝllar.40 
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Daha sonra, temel olarak �evre duvarÝna Gavrilova‟nin tipolojisini alan, Kubarev V. D., yeni 

ger�ekler temelinde daha geniĢ bir tipolojiyi �nermiĢ ve �� yeni tipi eklemiĢtir: 1) Yustyd tipi, bir kural 

olarak, merkezde bir ağacÝn g�vdesinin kalÝntÝlarÝ ile su kabağÝ dilimleri (gourd slabs) ile inĢa edilen 

bireysel bir �evre duvarÝ (Levha 1-3); 2) Ulandryk tipi, merkezde bir stel ya da bir iri kaya par�alÝ �evre 

duvarlarÝ; 3) Ajutin tipi, bir tepe ya da bir hendek41 ile �evrilmiĢ �evre duvarlarÝ (Levha 1-4). Yustyd, 

Ulandryk, Ajutin �evre duvarlarÝ, VII. ve X. y�zyÝllara tarihlenir ve Koudergeh tipi i�in �nerilen daha 

�nceki tarih, V. ve VI. y�zyÝllara bÝrakÝlmÝĢtÝr. Kubarev V. D., Ulandryk �evre duvarlarÝnÝ Koudergeh 

�evre duvarlarÝna yakÝn olarak d�Ģ�nm�Ģt�r. 

Vasutin A. S., kaynak temelinin tam olmadÝğÝnÝ a�Ýklamak i�in, �nerilen tipolojinin eksikliklerini 

belirtmiĢtir.42 Ulandryk �evre duvarlarÝ, Tal-Tury ve Ker-Ke�i temelinde, IX. ve X. y�zyÝllara 

tarihlenir.43 Daha sonra, Vasutin, yeniden ele alarak Koudergeh �evre duvarlarÝnÝn tarihini VII. ve VIII. 

y�zyÝllar �ncesine tarihler.44 Ancak, t�m araĢtÝrmacÝlar bu �neriyi kabul etmemiĢtir.45 

Savinov D. G., t�m olarak Kubarev tipolojisini inceledi ve �� tipin zamandizinini yeniden ele aldÝ. 

Ajustin �evre duvarlarÝ, VII. ve VIII. y�zyÝllara, Yustyd VII. ve VIII. y�zyÝllara, Yakonur IX. ve X. 

y�zyÝllara tarihlenir.46 Savinov D. G., b�yle bir tarihlemenin “biri diğerini izleyen tipler, anlamÝnda 

olmadÝğÝ” �ÝkarÝmÝnda bulunur. Savinov, Altay �evre duvarlarÝnÝn ��z�mlenmelerinin, Altay‟Ýn ne 

Uygur ne de KÝrgÝz yayÝlÝmÝnÝn, Altay T�rk n�fusunun kendi b�lgesinin dÝĢÝnda g�� kullandÝğÝna dair 

bir sonuca ulaĢmaya imkan tanÝmamasÝ hakkÝnda Kubarev V. D.‟in yapmÝĢ olduğu ana sonucu 

desteklemiĢtir. Altay T�rk n�fusu, V. ve X. y�zyÝl d�nemleri i�in, at ile geleneksel g�m�lerini ve anÝtsal 

�evre duvarÝ seremonisini korumuĢlardÝr.47 

TaĢ heykeller, Eski �ağ T�rk D�nemi‟nin �ok sayÝdaki anÝtlarÝ arasÝnda �zel bir yere sahiptir. Bu 

heykeller, G�ney Sibirya ve Orta Asya‟da olduk�a yaygÝndÝr. Altay heykelleri, diğer bir�oğu gibi, y�z�n 

usta bir tanÝmlamasÝnÝ, sakalÝ ve bÝyÝğÝ i�eren korkun� bir savaĢ�Ý Ģeklinde yapÝlmÝĢtÝr (Levha 1-5). 

Biz, savas�ÝyÝ, baĢlÝklÝ, sağ elinde bir kap, bir kemer, silahlar ve kaptyrghah bilinen bir �anta ile de 

g�rebiliriz. 

TaĢ heykeller, uzaktan a�Ýk�a g�r�lebilir. Bu �zellikleri ile, t�m zamanlarÝn �ok sayÝda kaĢifini 

etkilemiĢlerdir. �zel bir monografiyi de48 kapsayan �ok sayÝda makale, bu heykellere ayrÝlmÝĢtÝr. 

Bu anÝtlarÝn �oğunluğu, KoĢ-Aga� ve Ongudai b�lgelerindedir (Kubarev V. D.). �ok sayÝda 

heykel, Moğolistan, Tuva ve Kazakistan‟a giden eski �ağÝn ana yollarÝ boyunca yoğunlaĢmaktadÝr. 

TaĢ heykellere, Kuzey ve G�ney Altay‟Ýn ormanlÝk dağlarÝnda rastlanmaz. 

FarklÝ resimler ve balballÝ taĢ �evre duvarlarÝ, Altay‟daki Eski �ağ T�rk heykellerini tarihlemek 

i�in ana kaynaktÝr.49 Ancak, biz kesin bir tarih veremiyoruz.50 

AraĢtÝrmalarÝn, Eski �ağ‟da her �evre duvar i�in heykellerin ve stellerin taĢÝndÝğÝnÝ g�stermesine 

rağmen, Ģu ana kadar Altaylarda, yaklaĢÝk 300 heykel bilinmektedir. TaĢ heykellerin, gelecek d�nyada 

onlara hizmet edecek51 olan d�ĢmanlarÝnÝn değil, �lm�Ģ T�rklerin kendi tasvirleri52 olduğu 



 226 

kanÝtlanmÝĢtÝr. Eski �ağ T�rk heykelciliğinde, insanlarÝn oturarak tasvir edilmiĢ53 olmasÝ da 

doğrulanmÝĢtÝr. Budist sanatÝnÝn suretleri, Eski �ağ T�rk heykellerinin geliĢimini etkilemiĢtir.54 

Dchgana-Mudra pozunda, ellerinde bir kap ve bir lotus ile oturan Buda‟nin erken bir sureti, Eski �ağ 

T�rk heykellerine benzerdir. 

Balballar, taĢ zincirler, Eski �ağ T�rk D�nemi‟nin anÝtsal yapÝlarÝnÝn ���nc� elemanÝdÝr. KaĢifler 

arasÝnda, h�l� bu balballara dair ortak bir fikir yoktur. “Balbal” terimi, araĢtÝrmacÝlar tarafÝndan farklÝ 

farklÝ yorumlanmÝĢtÝr. BazÝlarÝ, “balballarÝ” antromorfoz resimleri de kapsayan dik olarak yerleĢtirilmiĢ 

k���k taĢlar serisi ile iliĢkilendirir.55 Diğerleri, ise sadece, �zel bir bi�im olmaksÝzÝn olağan bir taĢ 

s�tun olduğunu d�Ģ�n�rler.56 

�in tarihsel kaynaklarÝnda ve eski �ağ T�rk runlarÝnda karĢÝlaĢÝlmasÝna rağmen, balballarÝn 

dikiliĢinin ger�ek nedenini belirlemek zordur. �in yazÝlÝ kaynaklarÝ, balballarÝn sayÝsÝnÝn, �len kiĢinin 

�ld�rd�ğ� d�ĢmanlarÝnÝn sayÝsÝna eĢit olduğunu s�yler. Bunun yanÝnda, anÝ niteliğinde dikilen 

balballar, bu ger�ek i�inde �ok sayÝda Ģ�pheyi de barÝndÝrÝr. �len bir kiĢinin y�zlerce ve hatta binlerce 

d�Ģman savaĢ�ÝyÝ �ld�rm�Ģ olmasÝna inanmak zordur.57 “Balbal” terimine, runlarda yukardaki tanÝma 

yakÝn bir bağlamda sekiz kez karĢÝlaĢÝlÝr.58 BalballarÝn dikilme nedenlerine dair diğer tanÝmlamalarda, 

bunlarÝn �ld�r�lm�Ģ ya da yakalanmÝĢ d�ĢmanlarÝn simgeleri, hayvan bağlamak i�in kazÝk s�tunlar ya 

da hayvanÝ kurban etmek i�in destek,59 anÝsal iĢaretler,60 insan yaĢamÝnÝn d�nemleri,61 kurbanlarÝn 

iĢaretleri,62 vd. olduğu s�ylenmektedir. 

TaĢ, balbal dikme geleneği, Altaylarda PazÝrÝk D�nemi kadar eskiye tarihlenir. PazÝrÝk g�m� 

tepelerinde, �evre duvarÝnÝn doğu b�l�m�nde balballar63 vardÝ. Eski �ağ T�rk D�nemi ile 

karĢÝlaĢtÝrÝldÝğÝnda, PazÝrÝk balballarÝnÝn sayÝsÝ �ok değildir. Ancak, bu farklÝlÝğa rağmen, T�rk ve 

PazÝrÝk D�nemlerinin balballarÝ, kendi anlamlarÝ ve nedenleri i�inde benzerdir. 

Altay tarihindeki G�kt�rk D�nemi‟nin tepe kaleleri, ger�ek anlamda �alÝĢÝlmamÝĢtÝr.64 BunlarÝn 

arasÝnda en fazla tanÝnanÝ, BolĢoy Yaloman vadisindeki tepe kaledir.65 Her iki tarafÝ ve ���nc� taban 

seviyesinden derin u�urumlara sahip olan BolĢoy Yaloman ve Katun nehirleri ile bi�imlendirilen burun 

�zerine kurulmuĢ ve 5-6 metre geniĢliğinde, yÝğma ve hendek ile korunmaktadÝr. Ġki taĢ temel, 

yÝğmayÝ desteklemekte, taĢ bir duvar, Ģehri �evrelemektedir. ġehirde, iki taĢ giriĢ vardÝ: giriĢlerden 

biri, BolĢoy Yaloman tarafÝndandÝ, ikincisi ise �zel bir yapÝ eğilimine sahipti ve Katun tarafÝndandÝ. 

Kare temelli �zel kuleler, giriĢlerin savunmasÝ i�in idi. ġehirde, y�zyirmid�rt ev vardÝ. B�y�kl�klerini ve 

lokalizasyonlarÝnÝ irdelediğimizde, bu Ģehrin, y�netimsel bir merkez olarak Orta �ağ d�neminde 

�nemli bir role sahip olduğunu g�r�r�z. Bu Ģehir, Orta Asya ile G�ney Sibirya‟yÝ en kÝsa ve en uygun 

yolla birbirine bağlamaktaydÝ 

AltaylarÝn �ok sayÝdaki petroglitleri (taĢ resimler, �.n.) ve petroglitik �izimleri, G�kt�rk D�nemi‟ne 

aittir.66 Bunlar, ne u� kesim tekniği (levha 2-2) ile ne de graffiti tekniğinde (levha 2-3) yapÝlmÝĢtÝr. Eski 

�ağ T�rk petroglitlerinin en �nl�leri, Katun, �uya, Karakol, �arÝĢ vadilerinde (Kalbak-TaĢ, BoĢ-Tuu, 

Karban, Kuyus, Karakol, Bi�iktu-Bom, Mendur-Sokkon vd.) bulunmaktadÝr. Bundan baĢka, 
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hayvanlarÝn ve binicilerin, savaĢ ve avlanma sahnelerinin resimleri, �ok sayÝda kuĢ ve yÝlan vb. 

resimleri, AltaylarÝn T�rk D�nemi petrolitikleri arasÝndadÝr. Orhun Kağan stelindeki �izime benzeyen 

dağ ke�isinin sembolik fig�r�, diğerlerine g�re daha �ok g�ze �arpmaktadÝr. BazÝ araĢtÝrmacÝlar, b�yle 

�izimlerin, politik kiĢiliğin ve T�rk KağanlÝğÝ‟na ait olmayÝ se�en insanlarÝn anÝtlarÝ olduğuna 

inanÝrlar.67 

Doğu Altay‟daki Kodergeh mezarlÝğÝndan eğer b�k�m yeri ve “iri kaya-heykeller”deki boynuz 

�zerindeki �izimler, Eski �ağ T�rk D�nemi‟nin petroglitlerini tarihlemek i�in �l��tt�r. Eğer b�k�m 

yerindeki boynuz, mezar dokuzda bulunmuĢtur.68 Bu, bir avlanma sahnesidir. Sahne kazÝlmÝĢ ve 

siyah kabuk bağlamalar ile doldurulmuĢtur (levha 2-3). Kompozisyonun merkezinde, birbirine koĢan 

iki aslan vardÝr. YanlarÝnda, koĢan hayvanlarÝ: (ayÝ, Sibirya erkek geyiği, koulan ve dağ ke�isi (ibex), 

okuyla avlayan binici vardÝr. D�rt nala koĢturan ve aralarÝnda karacanÝn yaralanmÝĢ olarak g�sterildiği 

hayvanlar, yuvarlak kal�alÝ resimlenmiĢtir. Mogilnikov V. A., �izimlerin, PazÝrÝk D�nemi Altay sanatÝnÝn 

geleneğini g�sterdiği d�Ģ�ncesindedir.69 BazÝ kaĢifler, bunlarÝ, avlanma sahnesinin resimleri olarak 

tanÝmlarlar,70 diğerleri ise epik yiğit av t�reni konusunu anlattÝğÝnÝ d�Ģ�n�rler.71 

Mezar 16‟nÝn hendeği i�ersinde taĢ heykel bulunmuĢtur.72 Y�z, heykelin bir tarafÝnda g�r�l�r. 

Heykelin diğer taraflarÝnda �zellikle ibadet sÝrasÝnda g�r�len diz ��kme sahnesi yapÝlmÝĢtÝr (levha 2-

5). Heykelin �st kÝsmÝnda Ģapka taklit edilmiĢtir. Diz ��kme sahnesinde bir iri, �� k���k figur yer 

almaktadÝr. Atlardan biri insanlara yakÝn diğeri ayrÝ olarak durur. AltlarÝn eğerleri, zengin bezemelere 

sahiptir. 

Heykeldeki dÝĢ g�r�n�Ģ ve diz ��kme sahnesi, araĢtÝrmacÝlar tarafÝndan farklÝ farklÝ 

yorumlanmÝĢtÝr. Bu yorumlarÝn �oğu, Kodergeh sahnesini, ger�ek kamu iliĢkilerinin, tarihsel-politik 

t�renlerin anlatÝmÝ olarak g�rme Ģeklindedir.73 Ancak, iri fig�rlerin resimlerinin tanrÝlarla 

iliĢkilendirildiğini ve diz ��kme sahnesinin dua eden insanlarla iliĢkili olduğunu s�yleyen yorumlar da 

birden fazladÝr.74 Son farklÝ yorum, ise olduk�a ilgin� bir Ģekilde, bunu, VI. ve VII. y�zyÝllardan �nce 

yapÝlmÝĢ olarak ifade eder. T�rk insanÝ, tanrÝlarÝnÝn resimlerini yaratmamÝĢtÝr. Kuzlasov I. L.‟ye g�re, 

bu d�nemde T�rk insanÝnÝn ideolojisinde ciddi bir kÝrÝlma olmuĢ ve y�zs�z tanrÝlarÝ antromorfik bir 

a�Ýya sahip olmuĢtur. Ana T�rk tanrÝlarÝ, Tengri ve Umay‟Ýn resimleri daha sonra ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 

�izimlerin anlamÝ, kaĢifler tarafÝndan �alÝĢÝlmÝĢtÝr. Koudergeh iri kayasÝndaki at �izimleri, tipik bir 

Ģekilde erken T�rk stilistik iĢaretlerine sahiptir-“diĢli” yeleler, g�vde ve ayaklarÝn �zel par�alarÝ. 

AğÝzlÝğÝn �n�n�n vurgulanmÝĢ kÝvrÝmÝ ve alÝn �izgisine yakÝn bir g�z gibi bazÝ iĢaretler, erken d�nem 

i�in tipiktir.75 

Petroglithlerin nedeni sorununa tam bir cevap vermek m�mk�n değildir. BazÝ �izimler, b�y�k 

ihtimalle, k�lt amacÝnÝ izleyen dini yerlerdeki �zel insanlar tarafÝndan yapÝlmÝĢtÝr; bazÝ �izimler, �len bir 

insanÝn ya da bir olayÝn anÝsÝna yapÝlmÝĢtÝr; diğerleri ise bir bezeme olarak ya da sadece eğlence 

olsun diye yapÝlmÝĢtÝr. Ancak, T�rk insanÝnÝn her �izimi, d�nyaya bakÝĢ a�ÝlarÝna ve atalarÝmÝzÝn 

yaĢamÝna dair bir �ok Ģeyi bilmemize yarayan bir d�neme sahiptir. 
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Eski �ağ T�rk K�lt�r�‟n�n y�ksek baĢarÝlarÝnÝn bilinen ispatlarÝndan birisi, run anÝtlarÝdÝr (levha 

2-4). ġu ana kadar yetmiĢten fazla runik yazÝt, AltaylarÝn arkeologlarÝ tarafÝndan �alÝĢÝlmÝĢtÝr. Altaylar, 

T�rk run b�lgeleri arasÝnda birinci sÝrada gelen yerlerden birisidir. �ok �nl� run anÝtlarÝ, Ust-Kan, KoĢ-

Aga� ve Ongudai b�lgelerinde bulunan kayalar76 mezarlar ya da tesad�fen bulunmuĢ olan metal 

eĢyalar ve kemikler �zerindeki yazÝtlardÝr.77 Altaylardaki yazÝt �alÝĢmalarÝ, yerel bir toplumdaki �zellik 

belirten yazÝ okullarÝnÝn78 varlÝğÝ anlamÝna gelen paleocografik k�kenlerini g�stermiĢtir. Altay n�fusu, 

Orhun alfabesini bilmekteydi.79 YukarÝ ve G�ney Yenisey alfabelerinin Altay �eĢitleri de biliniyordu. 

Altaylar bir�ok runik yazÝtÝnÝn �z� bilinmiyor. Ancak, yazÝtlarÝn bir kÝsmÝ, rituel ama�lÝ bÝrakÝlmÝĢ 

ve ruhsal bağlama sahip olmuĢ olduğu ĢifrelenmiĢ ve a�ÝklanmÝĢtÝr.80 

FarklÝ aletler, T�rkleri, komĢulardan sağlanan demirle ve demir kaplarla usta bir metalci olarak 

tanÝmlar. Altaylarda keĢfedilmiĢ demir �alÝĢmalarÝnÝn kalÝntÝlarÝ bu duruma uygun bir kanÝttÝr. Demir 

�alÝĢmalarÝnÝn otuzdan fazla yapÝsÝ, G�neydoğu Altaylar‟da keĢfedilmiĢtir.81 BunlarÝn, diğer b�lgelerle 

bir benzerliği yoktur. YapÝlarÝn uzunluğu iki metre, y�kseklikleri bir bu�uk metredir. Bunlar, �alÝĢÝlan 

mekanÝ konik b�l�mlere b�len altÝ maden eritme ocağÝna sahiptiler. YapÝlar, d�nemleri i�in y�ksek 

derecede bir m�kemmeliğe sahipti ve �retimde erken Rus �rneklerini aĢmÝĢlardÝ.82 B�ylece, 

arkeolojik yapÝlarÝn bir�oğunun, T�rk D�nemi‟ne ait olduğu g�r�l�r. AynÝ zamanda, yapÝlarÝn ayrÝca 

yukarda belirtilen �zellikleri, mezar tepelerini andÝran �ok sayÝda taĢ dikmeler, G�ney ve Orta 

Altaylar‟daki sulama kanallarÝ, yollar, su ara�larÝ, vb.lerin bu d�neme ait olduğu belirtilmelidir.83 

Altaylarda farklÝ tarÝmsal aletler bulunmuĢtur: demir �apa,84 değirmen taĢÝ,85 oraklar,86 d�k�m 

demirden sabanlar87 ve kalÝp-pano (mould-board) (levha 5). Bunun yanÝnda taĢ tohum s�rtme aletleri 

de, Altaylarda �ok yaygÝndÝr, ��nk� Ģu ana kadar eneolit-tun�tu. 

Arkeolojik yapÝlarÝn diğer kategorileri: yollar, ge�itler, madenler vb. Ģu ana kadar �alÝĢÝlmamÝĢtÝr. 

Ancak bunlarÝn �oğu, AltayÝn T�rk D�nemi‟ne tarihlenmektedir. 

Ne yazÝik ki, makalemizde t�m yapÝlara bakma fÝrsatÝna sahip değiliz. Bu y�zden, biz sadece 

yapÝnÝn belirli elemanlarÝnÝ g�stereceğiz. 

Geleneksel olarak, Altay T�rkleri, Rus ve Avrupa biliminde, geliĢimin alt d�zeyinde olan g��ebe 

sÝğÝr yetiĢtiricileri olarak d�Ģ�n�lmektedir.88Ancak, temel kaynaklar, bu g�r�Ģ a�ÝsÝndan d�Ģ�nme 

konusunda bir değiĢimi bize verir. ġ�phesiz, Altay T�rkleri, Altay‟Ýn doğal koĢullarÝ, g��ebe sÝğÝr 

yetiĢtiriciliğine uygun olmasÝndan dolayÝ hem g��ebe hem de sÝğÝr yetiĢtiricisidir. Uygun mekanÝn 

olmayÝĢÝ geniĢ sÝğÝr yetiĢtiriciliğine imkan vermemektedir. Irmak vadileri, 92.6 bin km‟nin k���k bir 

kÝsmÝnÝ kaplamaktaydÝ.89 Dar nehir basamaklarÝ, onbeĢ-yirmi km geniĢliğindeydi. T�rk D�nemi‟ndeki 

n�fus durumu i�inde sÝğÝr yetiĢtiriciliğinin temeli olmayabilir. 

Altay T�rklerinin ekonomisi VI-X. y�zyÝllarda, tamamen doğal iklim ĢartlarÝnÝn kullanÝldÝğÝ bir 

yapÝ idi. Arkeolojik ger�ekler incelendiğinde, ticaret, sÝğÝr yetiĢtiriciliği ve tarÝmÝn, ekonominin temel 

kollarÝ olduğu g�r�l�r. KaĢifler, Altay dağlarÝndaki g��ebelerin resmi ve geleneksel kuramÝ i�inde 
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araĢtÝrmalarÝnÝn sonu�larÝnÝ ortaya koymuĢlardÝr.90 Ancak, g�n�m�ze kadar, malzemenin baĢka bir 

yorumu bulunmaktaydÝ. Orak, kalÝp-panosu, saban ve değirmen taĢÝ gibi tarÝmsal aletlerin bulunmasÝ, 

geliĢmiĢ bir tarÝmÝn varlÝğÝnÝ g�stermesine rağmen,91 aynÝ zamanda bazÝ nedenlerden �t�r� 

g��ebeydiler. Eğer alt d�zeyde bir tarÝm olmuĢ olsaydÝ, arkeologlar sadece �apa bulacaklardÝ, ama 

�yle olmadÝ. AyrÝca, ekilen alanlar, tarÝm i�in yeterli durumun olmadÝğÝ nemli alt b�lgelerde 

bulunmaktadÝr. GeniĢ s�r�lm�Ģ tarlalarÝn varlÝğÝ, Altay T�rklerinin sulama kanallarÝ inĢa etmesine 

neden olmuĢtur. Altay T�rkleri, erken ve orta olgunlukta arpa, buğday, �avdar, yulaf, kenevir, vb. 

t�rlerini yetiĢtiriyorlardÝ, Arap ve �inli yazarlar, doğrudan bunun hakkÝnda bir Ģey s�ylememiĢlerdir, 

dokuzuncu y�zyÝlda Hakas, Tuva, ve AltaylarÝ kapsayan KÝrgÝz HanlÝğÝ‟nÝn b�lgelerinde tahÝl 

yetiĢtirdiklerini anlatmaktadÝrlar.92 

SÝğÝr yetiĢtiriciliği ve avcÝlÝğÝ, Eski �ağ T�rkleri‟nin ekonomisinde �nemli rol oynamaktadÝr. 

Arkeolojik buluntular Ģunu ortaya koyuyor ki, onlar koyun, at, inek, ke�i, sarlyk yetiĢtirilmesiyle 

uğraĢmakta ve Sibirya geyiği, karaca, iri boynuzlu geyik, dağ ke�isi, ko� ve kurt vb. avlamaktaydÝlar. 

Biz, onlarÝn ticari geliĢimin �st seviyesinde olduklarÝna eminiz. Bu makalede ticaret faaliyetlerini 

tam olarak tanÝmlamak m�mk�n olmamakla birlikte, bazÝ noktalarÝna değinebiliriz. Ġlk olarak, daha 

�nce belirtildiği gibi, Altay yapÝlarÝ, d�nemi i�in m�kemmel bir d�zeye sahipti. Ġkinci olarak, yerel bir 

b�lgedeki �ok sayÝda metall�rji merkezleri, teknoloji ve aynÝ t�r ocaklar,93 bir uzmanlaĢmayÝ 

g�stermektedir. Bu durumda n�fusun sÝnÝrlÝ bir b�l�m�n�n, �zel �retim ustalÝklarÝna sahip olduğuna 

dair bir sonuca ulaĢabiliriz. UzmanlaĢmÝĢ insanlarÝn oluĢturduğu bir kurum, hem uzmanlÝk hem de 

maden �evheri araĢtÝrmak ve metalleri eritmek i�in uzmanlarÝn hazÝrlÝğÝnÝn gerekliliğini i�eren bir takÝm 

�zelliklere sahiptir. B�t�n bunlar, aletlerin, kavramlarÝn ve terimlerin �zel durumlarÝnÝn neticelendiği, 

bir �ğrenci olarak vakit ge�irilecek kuruluĢ ya da okullarÝn varlÝğÝna gereksinim duyar. 

Demirci �alÝĢmalarÝna dair aletlerle bazÝ h�k�mler verebiliriz. �rneğin, tekniğe sahip olma ve 

u�lar ile �alÝĢmadaki balistik kanunlarÝ bilme gerekliliği bulunmaktaydÝ. AyrÝca, �zg�r demircilik 

metodlarÝ ve �zel uygulamalar, ustalar tarafÝndan kullanÝlmÝĢtÝr. Bir diğer �rnek, demirci �alÝĢmalarÝ 

teknolojisinin g�r�nen d�zeyi, aletlerin, silahlarÝn, kaplarÝn ve at koĢum takÝmlarÝnÝn detaylarÝnÝn 

metallografik araĢtÝrmalarÝdÝr. 

Metallografik ger�eklere g�re, Altay‟Ýn demirci �alÝĢmalarÝnÝn ana teknolojik uygulamalarÝ: ilk 

termal uygulama �elik, sonra aletleri ezme ve a�kÝlama idi.94 

AltaylÝ ustalar tarafÝndan yapÝlmÝĢ metal aletler, yerel ve diğer b�lgelerdeki n�fus tarafÝndan 

kullanÝlÝyordu: demir cevher depozitlerine sahip olmayan modern Moğolistan, Ordos, Gobi.95 Silahlar, 

halk isteğine g�re idi: koruyucu silahlar (zÝrhlar, miğferler, koruyucu at giyecekleri (levha 4)), ok u�larÝ 

(Levha 3-1,2,3, 4) ve pitler (levha 3-8), palalar (levha 3-9), deliciler, vd. 

Diğer el iĢi kollarÝ da b�y�k bir Ģekilde geliĢtirilmiĢtir: (keskiler, kumpaslar (levha 3-4)), bÝ�aklar, 

m�cevherat, bizler vb. diğer �rnekler g�m�Ģ (levha 6-4), bakÝr, tun� (levha 3-7), seramik (levha 6-1,3), 

ahĢap kaplar), giyecek detaylarÝ, kemerler (levha 3-7), at aletleri (levha 3-8), kumaĢ par�alarÝ, s�sler 
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vb.). T�m bunlarÝn, Altaylarda bulunmasÝ ve y�ksek geliĢmiĢ uzman sÝnÝfÝ, T�rk D�nemi‟nin Altay 

toplumunun sosyo-ekonomik yapÝsÝ i�ersinde �nemli bir yer kapladÝğÝ ger�eğinin kanÝtlarÝdÝr. 

ĠliĢkilerin s�rekliliği, T�rklerin y�ksek geliĢiminin olduk�a �nemli bir kanÝtÝdÝr. Altay n�fusu, hem 

komĢu ve hem de �ok uzak �lkelerle iliĢkilerde bulunmaktaydÝ. �in standartlarÝnda96 yapÝlmÝĢ ipek 

kumaĢlar,97 tun� aynalar98 (levha 3-10), sabanlar, �in‟le olan iliĢkileri, T�rgeĢ parasÝnÝn99 

bulunmasÝ ise, Seyedisu ile olan iliĢkileri g�sterir. Hindistan ile olan iliĢkilerin kanÝtÝ, ise midye 

kabuklarÝdÝr. Tokalar, kop�alar, pandantifler, Orta Asya‟dan Bizans‟a ve Doğu Avrupa‟ya kadar olan 

iliĢkilerin geniĢliğini ortaya koyar.100 ĠliĢkiler geniĢ idi. Bunlar, ticaret, diplomasi, eğitim, dini vd. 

kapsÝyordu. 

*** 

Arkeolojik objelerin bi�imi i�ersinde sadece maddi kalÝntÝlarÝn temelinde bir�ok �lke ile bizden 

ayrÝlan n�fusun k�lt�r�ndeki sonu� yargÝlarÝnÝ bi�imlendiremeyebiliriz. Ama hala, hatta nispeten �ok 

az arkeolojik veriler, bizim atalarÝmÝzÝn y�ksek baĢarÝsÝnÝ kanÝtlayarak hayal g�c� i�in olanak sağlar. 

G�m� tepelerinin b�y�kl�ğ� bizi titretir, usta zanaat�Ýlar tarafÝndan yapÝlan aletler bizi hayrete 

d�Ģ�r�r. Acaba dilin �zelliklerine yazÝyÝ nasÝl uygulayabiliriz? bu noktada Ģiirin m�kemmelliyeti i�in 

memnunuz. B�t�n bunlar ve diğer �teki Ģeyler, atalarÝmÝzla ve onlarÝn yaptÝklarÝyla gurur duyma 

nedenini, ĢansÝnÝ ve hakkÝnÝ bize verir. 
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GiriĢ 

Erken Orta �ağ Devri, g��l� bir T�rk HakanlÝk devletinin Orta Asya gibi yerleĢik ve g��ebe 

n�fuslarÝn Ģiddetli etnik ve k�lt�rel karÝĢÝmlardan ge�tikleri bir yerde bulunduğu zamandÝr. T�rk 

HakanlÝğÝ‟nÝn kurucularÝnÝn unvanlarÝndan olan “T�rk” kelimesi, o zamanlar Orta Asya‟nÝn T�rk�e 

konuĢan kavimleri arasÝnda yaygÝn olarak kullanÝlÝyordu. 

T�rklerin tarihi hakkÝnda M.S. 6-8. y�zyÝllara ait yazÝlÝ belgeler, konu hakkÝnda her zaman 

kapsamlÝ bilgi i�ermeyebilir. Mavera�nnehir T�rkleri hakkÝndaki bilgiler eksik ve d�zensizdir. Bu 

a�Ýdan bakÝlÝrsa, arkeolojik malzemeler �zel bir anlam kazanÝp, yazÝlÝ kaynaklardan ayrÝ olarak g�z 

�n�ne alÝnamazlar. BunlarÝn t�m�n� kapsayan bir yaklaĢÝmla, o zamanÝn tarihsel iĢlemleri hakkÝnda 

daha a�Ýk ve doğru bir tablo �izebiliriz. 

Bu b�lgenin T�rklerinin k�lt�r tarihi ile bağlantÝlÝ olan Ģu veya bu konular hakkÝnda belli miktarda 

bir �alÝĢmanÝn son 10 yÝl i�erisinde yapÝldÝğÝ kayda alÝnmalÝdÝr. 

Bu mevcut �alÝĢma ise �eĢitli kaynaklarÝn, her Ģeyden �nce Mavera�nnehir T�rklerinin etnik-

k�lt�rel tarihi ile ilgili arkeolojik malzemelerin, kapsamlÝ bir analizinin uğraĢÝsÝdÝr. Ana odağÝn, T�rk�e 

konuĢan �nc� kavimlerden birinin geliĢim tarihi �zerine olduğunu kaydetmek gerekir, yani T�rklerin 

tarihi �zerine. Bundan dolayÝ, “T�rkler” terimi, esas somut ve ruhani k�lt�re sahip olan T�rk 

HakanlÝğÝ‟nÝn kurucularÝ olan T�rkler demektir. 

Bu �alÝĢma, T�rk HakanlÝğÝ‟nÝn kurulduğu M.S. 6. yy. ortalarÝndan, s�z konusu olan b�lgenin, 

yani Orta Seyhun havzasÝ, Fergana, Sogdiyan ve Toharistan‟Ýn, M.S. 8. yy.‟da Arap istilasÝna kadar 

olan zaman �er�evesini kapsar. KÝsmi olarak, M.S. 6-8. yy. somut k�lt�r�nde, yeni bulgularÝn a�Ýk�a 

g�sterdiği AĢağÝ Seyhun‟un bazÝ b�lgelerini de kapsamÝĢtÝr. 

G�kt�rk HakanlÝğÝ D�neminde, kaynaklarÝn, Mavera�nnehir‟deki bazÝ T�rk�e konuĢan 

kavimlerin isimlerini bulduklarÝ kaydedilmeye değerdir. Bunlar, T�rkler, Kumiciler, Karluklar, Hala�lar, 

Argular, �oliler ve diğerleridir. Altay T�rklerinin (T�rkler-Tu‟ku) kendine �zg� k�lt�rleri, arkeolojik 

malzemelerde izlerinin ortaya �ÝkmasÝna yol a�ar. 

Altay-Teles T�rklerinin Arkeolojik K�lt�rleri 



 242 

Altay-Teles T�rklerinin k�lt�r� (veya D. G. Savinov‟a g�re, Kuray k�lt�r�), kendi geliĢmesi 

esnasÝnda ardarda gelen ve Orta Asya devletinin hakimiyetiyle aynÝ zaman diliminde olan 

aĢamalardan ge�erek oluĢmuĢtur. 

AraĢtÝrmacÝlar, Altay-Teles T�rklerinin k�lt�r geliĢimini 4 d�neme ayÝrÝrlar: KudrÝgin (M.S. 6-7. 

yy.), Katandin (M.S. 7-8. yy.), Tuektin (M.S. 8-9. yy.), Kara-�ogin (M.S. 9-10. yy.). 

4. d�nem, bizim araĢtÝrmamÝzÝn kronolojik �er�evesine girmediğinden, sadece 3 geliĢme 

d�nemini detaylÝ olarak dikkate alacağÝz. 

KudrÝgin D�nemi (Ġ.�. 6-7. yy.): Bu tarihten itibaren, g�m�len insanlarÝn doğuya doğru 

y�nlendirilmeleri, Altay-Teles T�rklerini, k�lt�r�nde belirleyici bir etken olmuĢtur. 

KudrÝge mezar tepeciğindeki mezarlarÝn �oğu ile baĢka h�y�klerdeki ayrÝ mezar yerleri 

(Katanda, Tuekta, Ulug-Horum, Kara-Kucur vs.), KudrÝgin D�nemi‟ne aittir. 

Bahsi ge�en 6-7. yy.‟dan kalma atlarÝn da bulunduğu mezarlar, G�ney Sibirya ve Orta Asya‟nÝn 

değiĢik b�lgelerine, k�lt�rel bir birlik oluĢturmadan, dağÝlmÝĢlardÝr, fakat aynÝ d�nemlerde var olmuĢ 

olmalarÝ, bir g�mme ayininin ortak �zellikleri ve mevcut eĢyalara eĢlik eden par�alarÝn birbirlerine 

benzerlik g�stermeleri sayesinde, kesinlikle kanÝtlanmÝĢtÝr. Bu par�alar, dÝĢ dekorasyonlarÝnÝn 

sadelikleri gibi k���k noktalarda birbirlerinden farklÝlÝk g�sterirler. BunlarÝn arasÝnda yaylarÝn arkasÝ 

uzun levhalar, �� ağÝzlÝ ok u�larÝ, delik kulaklÝ �zengiler, Ģekilli kemer tokalarÝ, geniĢ kemerli eyerler, 

�st� yuvarlak kemik tokalar vs….bulunur.1 AyrÝca, kemer ve zÝrh takÝmlarÝnda bitkisel s�sleme 

sanatÝnÝn ileri metotlarÝnÝn yoksunluğu ile Ġ.S. 6-7. yy.‟da g�m�len malzemelerdeki herhangi bir sosyal 

farklÝlÝk izi bulunmamasÝ, karakteristik bir �zellik olarak kaydedilebilir. 

Katandin D�nemi (M.S. 7-8. yy.): Bu d�nemde doğuya y�nelmiĢ (nadir olarak kuzey ve 

kuzeydoğu) h�y�k altÝ g�m�leri d�nemin karakterini g�steren �zelliktir; onlara eĢlik eden at cesetleri, 

genellikle ters y�ne doğru y�neltilip, mezar �ukurunun g�ney kÝsmÝnda, t�msekte, insandan, kaya 

par�alarÝ ve ağa� �ivileri ile b�l�c� bir duvarla ayrÝlmÝĢ Ģekilde bulunmaktadÝrlar. Mevcut eĢyalara 

eĢlik eden tipik par�alarÝn i�inde d�ğme delikli d�z levhalarÝ, kemik veya demir eyerleri, s�slemesiz, 

geometrik Ģekilli, yumuĢak metal levhalarÝ, ufak korumalÝklÝ, oval Ģeklindeki tokalarÝ, “saltov tipinde” 

k�peleri belirtmeye değer. �nceki zamanlardaki gibi, Katandin D�nemi kemer ve dizgin takÝmÝ 

eĢyalarÝnÝn �oğunluğu, bitkisel s�slemeden yoksun kalmÝĢtÝr. Katandin g�m�lerinde malzemeler g�z 

�n�ne alÝnÝrsa, sosyal farklÝlÝk �zellikleri ifade edilememiĢtir.2 

M.S. 7-8. yy.‟da, ger�ek T�rk ve yerli Teles kavimlerinin yer aldÝğÝ, Altay-Teles T�rk k�lt�r� 

oluĢumu tamamlanmÝĢtÝ. 

Tuektin D�nemi (M.S. 8-9. yy.): Altay-Teles T�rk k�lt�r�n�n geliĢmesi, Ġkinci G�kt�rk 

HakanlÝğÝ‟nÝn d�Ģmesi ve Orta Asya‟da Uygur HakanlÝğÝ‟nÝn egemenlik kurmasÝ d�nemine rastlar. O 

zamanlarda, Altay, Tuva ve Moğolistan‟da bilinen at mezarlarÝnÝn kendilerine ait birka� k�lt�rel farklÝlÝk 
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�zellikleri vardÝ. Bu mezarlarda, G�ney Sibirya‟da daha �nce karĢÝlaĢÝlmayan eĢyalar bulunuyordu; 

demir kazan, “saltov tipinde” baltalar, metalden harp Ģekilli askÝlÝ kolyeler vs. Katandin serilerinden 

farklÝ olarak, 8-9. yy. eĢyalarÝ kalp, kanat Ģekilli motiflerle s�slenmiĢtir. Kemer takÝmlarÝnÝn metal 

levhalarÝnÝn k�Ģeleri sÝk oymalÝ, bitki s�slemeleri zengin, eĢyalarÝn etraflarÝ daha zariftir. BazÝ 

mezarlar, mevcut mallarÝn arasÝndaki bazÝ eĢya takÝmlarÝnda titizlikle ifade edilen ve onlarÝ bÝrakan 

halkÝn sosyal imtiyaz durumunu g�steren “servet” vasÝtasÝyla ayrÝcalÝk g�sterir. Genellikle, M.S. 8-9. 

yy.‟daki mezarlÝklardan olan eĢyalarÝn t�m� �nceki Katandin geleneklerini geliĢmelerine de bağlÝ 

olarak daha niteliksel bir Ģekilde devam ettirirler.3 

Malzemelerin, g�n�m�zde yapÝlan tarafsÝz değerlendirmesi, Mavera�nnehir‟in T�rk HakanlÝğÝ‟na 

katÝlmasÝndan �nce bile, burada �nemli sayÝda T�rk�e konuĢan halklarÝn yaĢadÝğÝnÝn tahmin 

edilmesine yol a�Ýyor. 

Orta Seyhun‟daki T�rkler  

Bir b�t�n olarak, yazÝlÝ kaynaklardaki Seyhun T�rkleri hakkÝndaki bilgilerin az ve noksan 

olduğunu kaydetmek gerekir. TaĢkent b�lgesi hakkÝnda daha fazla bilgi bulunmaktadÝr. 

6. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝnda, �a�, T�rk HakanlÝğÝ‟nÝn batÝ kanadÝnÝn en kuvvetli vilayetlerinden biri 

olan Istemi-Kara-�urin‟in oğlunun himayetine girdi. Fakat, �a�‟Ýn, T�rklerin en y�ksek otoritesine olan 

esas bağlÝlÝğÝ, sadece, hakanÝn karargahÝna hara� g�ndermekle sÝnÝrlÝydÝ. 

Ton-Yabgu Kağan (618-630) zamanÝnda, i� d�zenlenmeye y�nelik, h�k�meti merkezileĢtirme 

amacÝyla ciddi bir teĢebb�s baĢlatÝldÝ. �zellikle, Orta Asya y�neticilerinin Kağan‟Ýn vekillerine 

d�n�Ģt�r�lmesine ve kendilerine uygun unvanlar verilmesine y�nelik bir reform yayÝnlandÝ. �a�‟ta, 

yazÝlÝ kaynaklarda verilen bilgiye dayanarak, y�netici vekilin unvanÝ “tudun” idi.4 

�a�‟Ýn T�rk h�k�mdarlarÝ kendi madeni paralarÝnÝ bastÝlar. L. S. Baratova �a�‟Ýn T�rk 

h�k�mdarlarÝnÝn Ģu madeni para gruplarÝnÝ �ne �ÝkarÝyor: Y�z tarafÝnda “sir hakan parasÝ” yazÝlÝ 

madeni para (M.S. 8. yy. ortasÝ); Fernbag‟da basÝm yerinin ismi ile olan grup (7-8. yy. baĢÝ); unvan ve 

ismi “tudun Satachar” olan grup (M.S. 8. yy. baĢÝ); T�rk h�k�mdarÝnÝn yazÝtÝ ile olan grup (M.S. 7. yy.); 

�a�‟Ýn �atal Ģeklindeki iĢareti olan grup (7-8. yy. baĢÝ). 8.yy. ortasÝnda Nucket‟te y�z tarafÝnda 

“Nanchu (Banchu) Ertegin Kral” yazÝlÝ baskÝlÝ madeni paralar vardÝ. Orta Seyhun‟un, �a� dahil, yer 

adlarÝ, b�lgede, erken Orta �ağ D�nemi‟nde, �nemli sayÝda T�rk�e konuĢan halkÝn bulunduğunu 

ispatlar. TaĢkent vahasÝnÝn bazÝ nehirlerinin ve Ģehirlerinin isimleri -�adgal “�akal”, ItlÝk, sabÝlÝk 

“SaylÝk” ve diğerleri- eski T�rk tabakasÝna atfedilebilir.5 

Ġ.�. 6. yy.‟da Seyhun‟daki Djetyasar arazisinde T�rklerin somut k�lt�rleri bulunmuĢtur. Djetyasar 

arazisi topraklarÝ �zerinde bulunan eski T�rk yazÝtlarÝ b�y�k bir �nem taĢÝr. Altynasar eski yerleĢim 

yeri kazÝlarÝsÝrasÝnda, odalardan birinde -k�lt�rel tabakada- M.S. 6-8. yy.‟a ait tipik bir Djetyasar testisi 

par�alarÝ bulunmuĢtur. Testinin k�Ģe ve boyun par�alarÝ, piĢirilmemiĢ kil toprak �zerine kazÝlmÝĢ runik 

alfabeli iĢaret yazÝlarÝnÝ i�eriyordu. Bu yazÝt birbirine dik olan iki satÝrdan oluĢuyor.6 
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S. G. Klyashtorniy‟nin g�r�Ģ�ne g�re, bu yazÝt, runik eski T�rk yazÝsÝnÝn Doğu Avrupa tipinin bir 

eseridir. Bir baĢka uzman, I. L. Kyzlasov, bu yazÝtÝ, kendi g�r�Ģ�ne g�re, A�ÝktaĢ alfabesinin �ne 

�Ýkan bir eseri olarak değerlendiriyor. Bu sorunun daha ileri d�zeyde ve �zellikle diğer yazÝtlarla 

karĢÝlaĢtÝrÝlarak yapÝlan bir araĢtÝrmasÝnÝn Kazakistan‟da yayÝnlanmasÝ (fakat I. L. Kyzlasov tarafÝndan 

�nemsenmemiĢtir) umut vericidir. 

M.S. 6-8. yy.‟da, Orta Seyhun‟da T�rklerin egemenliği altÝnda yeni silah te�hizatlarÝ, s�slemeler 

ve metal iĢlemeler geliĢtirildi. G�ney Kazakistan yerleĢim yerleri (Kuyrukt�be, Kuyk-Mardan vs.) ile 

mezar Ģehirlerinin (K�k-Mardan, B�riyeri vs.) erken Orta �ağ eski T�rk eĢyalarÝnÝn �oğunluk ve 

�zellikli olanlar sÝnÝflandÝrmasÝnda, saptanan eĢyalar arasÝnda kemer takÝmlarÝ �oğunluktadÝr. BazÝ 

silahlar (mÝzrak u�larÝ, koruyucu yay levhalarÝ, zÝrh levhalarÝ), at zÝrhlarÝ (eyer-kuĢak kop�alarÝ, zÝrh 

tokalarÝ), iĢ aletleri ve s�slemeler, �zellikle k�peler, hem Sayano-Altay hem de Orta Asya T�rklerinde 

ve ayrÝca G�ney Kazakistan halkÝ (Kuyruk-t�be, Cambul‟daki K�z-t�be mezar Ģehrinde) eserlerinde 

tanÝnÝyordu.7 

T�rkler, G�ney Kazakistan‟daki Kuyruk-t�be kalesine ait oymalÝ bir levha �zerine 

betimlenmiĢlerdir. DÝĢ g�r�n�mleri, Efrasiyab fresklerindeki Semerkant kralÝ Varhuman maiyetindeki 

T�rkleri ve Pencikent mezar sahnelerindeki T�rkleri yakÝndan hatÝrlatÝyor. 

T�rk kemer takÝmÝ detaylarÝ, TaĢkent vahasÝnÝn en b�y�k Ģehir merkezlerinden biri olan Kanka 

yerleĢim yerinde bulunmuĢtur. Bu takÝmÝn kop�alarÝnÝn benzerleri ile G�ney Sibirya‟daki Kudyrge 

h�y�ğ�nde (M.S. 6-7. yy.) karĢÝlaĢÝlmÝĢtÝr.8 

Kanka yerleĢim yerindeki kalede bulunan at binicisi Ģeklindeki bir bronz askÝlÝ kolye (M.S. 7-8. 

yy.) ilgin�tir. AskÝlÝ kolyelerde, beyaz bir ata binen, tÝlsÝm sahibi olarak askerde talihsizliklerden 

koruyup, baĢarÝ veren eski T�rk ulu tanrÝsÝ Tengri‟nin (K�k-Tengri) betimlendiği tahmin ediliyor.9 

Kanka‟da, hen�z yayÝnlanmamÝĢ, eski bir T�rk yazÝtÝ bulunmuĢtur. Prof. Yu F. Buryakov 

sayesinde bu yazÝtÝ biz de tanÝyabildik. Bu yazÝt, bir testi par�asÝ �zerine ÝsÝtÝlmadan �nce runik bir 

yazÝ ile yazÝlÝ �� iĢaretin korunmasÝndan oluĢuyor. Bu testi par�asÝ M.S. 5-6. yy.‟dan kalma bir 

malzeme topluluğunun i�inde bulundu. 

Eski T�rklere ait olmasÝ m�mk�n farz edilen bir taĢ heykel TaĢkent vahasÝ arazisinde Toytepa 

k�y� yakÝnlarÝnda bulundu. DÝĢ g�r�n�Ģ� itibariyle, bu taĢ heykel, d�z bir yazÝt gibi iĢlenmiĢ geniĢ, 

uzun dar bir levha ile �st tarafta bulunan etrafÝ heykelsel bir baĢ temsil etmektedir. LevhanÝn �n 

tarafÝnda, y�z�nde Mongolid �zellikleri olmayan, bir insan Ģekli bulunmaktadÝr. Sol kulağÝnÝn �st�nde 

ağÝr bir k�pe, boynunda ise �ok ağÝr bir kolye, belki bir grivna, bulunuyor. Her iki el dirseklerde 

b�k�lm�Ģ, ya bir sopa tutuyor ya da bir değnek �zerine yaslanÝyor. G�r�nd�ğ� kadarÝyla, elbiseler, 

dar bir kaftan ile bot-�arÝk i�ine sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ pantolonlardan oluĢuyor. Bileğin biraz altÝnda, ĢiĢe 

Ģeklinde bir sopanÝn izleri var.10 Bu heykele yakÝn bazÝ benzerlikler Doğu T�rkistan‟daki heykeller 

arasÝnda bulundu.11 
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B�ylece, M.S. 6-8. yy.‟daki aĢağÝ ve Orta Seyhun‟daki T�rk unsuru, hem yazÝlÝ kaynaklarda hem 

de arkeolojik malzemelerde yansÝtÝlmÝĢtÝr. T�rk etkisiyle bağlantÝlÝ somut k�lt�rde, kemer takÝmlarÝ en 

kalabalÝk kategoriyi oluĢturur. ġekilleri ve dÝĢ g�r�n�mleriyle eski Altay-T�rk malzemelerine benzerler 

ama s�slemeleri değiĢiktir. Bu tiplerin �oğu eski T�rk k�lt�r�nden KudrÝgin ve Katandin D�nemlerine 

aittir. Bunun yanÝnda, bu b�lgede, ilk iki d�nemin -hatta Altay-Teles T�rk k�lt�r� geliĢiminin 3. 

d�nemine de ait- �zelliklerini taĢÝyan ve ayrÝ �eĢitlerde de olan at zÝrhlarÝ buluntularÝna ait iĢaretler 

vardÝr. 

Fergana T�rkleri 

Kaynaklarda, 7. yy.‟Ýn ikinci �eyreğine kadar T�rk-Fergana karĢÝlÝklÝ iliĢkilerine dair bir bilgi 

bulunmamaktadÝr. YazÝlÝ kaynaklara g�re, 627 yÝlÝnda Asina Shuni adÝnda bir T�rk h�k�mdar Fergana 

kralÝnÝ yenmiĢ ve Fergana‟yÝ fethetmiĢtir. �in kaynaklarÝna g�re, 739 yÝlÝnda Fergana‟da g��, Arslan-

Tarhan (739-751) tarafÝndan ele ge�irilmiĢtir.12 Kaynaklar, Fergana‟da T�rk�e konuĢan kavimler 

arasÝnda Doğu ve Orta Fergana‟yÝ fetheden Karluklardan bahsederler.13 

M.S. 7. yy.-8. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝndaki T�rk h�k�mdarlarÝ kendi madeni paralarÝnÝ basmÝĢlardÝr. ġu 

tipteki madeni paralar basÝlmÝĢtÝr: 1)“Tutuk Alpu Hakan” veya “TutmuĢ Alpu-Hakan” yazÝlÝ, 2) “Hakan” 

yazÝlÝ ve “alga” damgalÝ.14 

Fergana‟da, T�rklerle bağlantÝlÝ, bilinen, birka� �eĢit arkeolojik eser bulunmaktadÝr. Bunlar, Asrif 

ve Dalverzin‟deki at mezarlarÝ, Muncektepa‟daki �l� yakma izi bulunan mezar, Sufan MezarlÝğÝ‟ndaki 

70 no.‟lu h�y�ğ�n altÝndaki mezar, Kuzey Fergana‟daki taĢ parmaklÝk, Altay ve Fergana vadisindeki 

eski T�rk taĢ heykelleridir. 

Dalverzin yerleĢim yerindeki at mezarÝ Kara-Dariya nehri kÝyÝsÝnda, Aim k�y�ne yakÝn bir yerde 

bulunmaktadÝr. MezarlÝk a�ÝldÝğÝnda, yanmÝĢ bir adam ve yakÝnÝnda da metal d�k�ml� bir demir 

eĢyanÝn par�alarÝ, demir bir �zengi, bir ata ait demir par�alar ve belirsiz Ģekilli bir demir eĢyanÝn 

par�alarÝ bulunmuĢtur.15 �zengiler, Ģekilleri itibariyle Semerkant‟Ýn altÝndaki at mezarlarÝnda 

bulunanlara yakÝndÝr. Semirek‟deki at mezarlarÝndaki �zengilere de benziyorlar. Sayano-Altay‟daki 

T�rk malzemelerle de benzerlikler buldular. 

A�Ýlan ikinci at mezar, T�rk HakanlÝğÝ zamanÝndan olup, Fergana vilayetinin Arsif yerleĢim 

yerindedir. 1 no.‟lu, taĢla dolu olan h�y�k kazÝlmÝĢtÝr. H�y�k merkezinin yaklaĢÝk olarak �st�nde 

bulunan mezar �ukuru geniĢ taĢlarla doldurulmuĢtur. Mezar, batÝ-doğu �izgisi boyuna y�neltilmiĢ 

durumdadÝr. 

MezarÝn kuzey kÝsmÝnda, t�msek �zerinde, bir atÝn tamamÝ yakÝlmÝĢ durumdadÝr. KafatasÝnda, 

kÝrÝlmÝĢ, k�re Ģeklinde bir testinin par�alarÝ bulunuyordu. MezarÝn g�ney kÝsmÝnda, sÝrt�st� yatan, baĢÝ 

batÝya d�n�k bir adamÝn iskeleti bulunmuĢtur. Bu mezarÝn ayak ucunda iki �anak bulunuyor: K�re 

Ģekilli bir testinin par�alarÝ ve bir kap. Bunlar M.S. 6-7. yy.‟dan kalmÝĢlardÝr. Bu mezar, muhtemelen, 
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doğrudan doğruya T�rkler veya T�rk HakanlÝğÝ‟nÝn bir par�asÝ olup, benzer cenaze ayinlerine sahip 

Teles kavimleriyle bağlantÝlÝdÝr.16 

Fergana‟nÝn kuzeybatÝsÝndaki Sufan h�y�ğ� kazÝlarÝnda, merkezde 70 no‟lu mezar a�ÝlmÝĢtÝr. 

H�y�k zemini k���k �akÝl taĢlarÝndan oluĢmaktadÝr. H�y�ğ�n g�ney tarafÝnda, kuzey-g�ney �izgisi 

�zerinde uzanan dikd�rtgen bir mezar �ukuru bulundu. 

�ukurun zemininde k�m�rleĢmiĢ k���k insan kemikleri bulundu. 20 yaĢÝnda bir erkeğe ait 

olduğunu saptamak m�mk�nd�. BulgularÝn t�m�, h�y�ğ�n altÝnda, yandaki gibi, �l� yakma ayinine 

uygun bir mezar yapÝldÝğÝnÝ kanÝtlamaktadÝr. Bu mezarlÝk, araĢtÝrmacÝlar tarafÝndan Namangan vilayeti 

Pap il�esindeki Muncaktepa yerleĢim birimi ile aynÝ grupta toplanmÝĢtÝr.17 

AyrÝca, taĢ heykeller de Fergana‟daki T�rk varlÝğÝnÝn arkeolojik sertifikasÝdÝr. Bunlardan iki 

tanesi Altay‟daki Gulca yerleĢim yerinde bulundu. Bu Ģekillerden bir tanesinin tasviri Ya. A. Sher 

tarafÝndan verilmiĢtir. BetimlenmiĢ insanÝn dÝĢ Ģekli pek belli olmayÝp, �zellikleri r�zgarla silinmiĢtir. 

BaĢ, taĢ abideden ayÝrt edilebilip, boyun ve omuzlar belirlenmiĢtir. Sağ el, g�ğs�n �st�nde altÝ 

yuvarlak bir kap tutmaktadÝr. Sol el, bir kÝlÝcÝn sapÝna yaslanmÝĢtÝr.18 

Fergana vadisi arazisindeki eski T�rk maddi k�lt�r�ne ait eĢyalar arasÝnda silahlar ve kemer 

takÝmlarÝ bulunmuĢtur. Ancak bunlar hem �ok fazla değil hem de sistematize edilemezler. 

Fergana vadisi arazisi �zerinde, ayrÝca, 20‟den fazla runik yazÝtlar saptandÝ. Bu yazÝtlarla, 

vadinin batÝ tarafÝnda (Farkhad HEPS, Karamazar ve Doğu ġurabashat) karĢÝlaĢÝlmÝĢtÝr ama 

buluĢlarÝn �oğu Isfara vadisi, Fergana il�esi ve vadinin g�ney tarafÝnda meydana �ÝkmÝĢtÝr.19 

Fergana‟daki eski T�rk yazÝ sistemine ait bir�ok buluĢlarÝn tanÝklÝk ettiği gibi, bu b�lge, tarihte ve 

muhtemelen eski klasik T�rk yazÝmÝ oluĢumunda �nemli bir yer edinmiĢtir. 

B�ylece, Fergana‟daki T�rkler hakkÝndaki az sayÝdaki yazÝlÝ kaynak bilgileri, bir derece 

arkeolojik malzemelerle değerlendirilmiĢ oluyor. Fergana vadisinde T�rklere ait s�zde “��l� takÝm” 

olarak adlandÝrÝlan, at mezarlarÝ, ayin yapÝlarÝ -cenaze parmaklÝklarÝ- ve klasik taĢ heykelleri ile dağ 

ke�ilerinin tamga Ģeklindeki tasvirleri gibi arkeolojik eserler bulunur. 

At mezarlarÝnda, enine y�nlendirme �zelliği vardÝr ve bu da onlarÝ Altay‟dakilerle aynÝ grupta 

toplar. YazÝlÝ kaynaklardaki bilgilere dayanarak, b�y�k ihtimalle Altay-Teles T�rkleri k�lt�r�n�n 

geliĢmesinin Katandin D�nemi‟nde rastlar. Bunun yanÝnda, �l� yakma ayini ile yapÝlmÝĢ mezarlar da 

bulunmuĢtur. 

Eski T�rk yazÝ sistemine ait arkeolojik eserlerin artan sayÝsÝna bakarsak, Fergana, T�rk runik 

yazÝmÝnÝn geliĢme tarihinde �zel bir yer edinmiĢtir. Bir�ok yazÝt, tarÝmla uğraĢan, yerleĢik halkÝn 

eĢyalarÝ �zerine yapÝlmÝĢtÝr. BazÝ yazÝtlarÝn, eski yerli T�rk�e konuĢan halk tarafÝndan bÝrakÝlmÝĢ 

olmasÝ m�mk�nd�r. Muhtemelen, bazÝ T�rkler, bir T�rk‟�n bir hum i�ine g�m�l� olmasÝ ile de 

kanÝtlandÝğÝ gibi, Fergana halkÝnÝn dini inan�larÝnÝ kabul etmiĢlerdir.20 
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Sogd T�rkleri 

Sogd politik ve k�lt�rel hayatÝnda, T�rkler �nemli bir yer edinmiĢlerdir. Sogdiyan‟Ýn T�rk 

h�k�mdarlarÝ kendi madeni paralarÝnÝ basmÝĢlardÝr. Muhtemelen, Ġ.�. 8. yy.‟da Buhara vahasÝndan 

T�rkler, Uzak Doğu madeni para �rneklerine g�re, “hakan h�k�mdarÝnÝn parasÝ” yazÝlÝ ve d�rt k�Ģeli 

tamga ile Ģekillendirilerek kalÝplanmÝĢ birtakÝm madeni paralar bastÝlar.21 

Bununla beraber, T�rkler, Sogdiyanan‟Ýn sadece ayrÝ kalan h�k�mdarlarÝ olmadÝlar, ayrÝca, M.S. 

6-8. yy.‟da Sogd soylularÝna ve h�k�met heyetlerine de katÝldÝlar. Mug belgelerinin birinde, bir 

Pencikent h�k�mdarÝnÝn avlusunda, resmi T�rk unvanÝ olan “tarhan” bulundu. AynÝ yerde, bir T�rk 

kelimesi olan “suzum-emrim” ile de karĢÝlaĢÝldÝ. Ekonomi ile ilgili bazÝ belgelerde, ayrÝ T�rk 

kavimlerinin temsilcileriyle kavim birlikleri “tarduĢ”, “T�rkmen” ve ayrÝca T�rk isimli kiĢiler 

belirtilmiĢtir.22 

T�rk-Sogd iletiĢiminin yakÝnlÝğÝ, T�rk dilinden Sogd diline �d�n� verilen kelimeleri ve tersini 

desteklemiĢtir. Mug belgelerindeki Sogd yazÝlarÝnda, T�rk dilinden alÝntÝlarla karĢÝlaĢÝlmÝĢtÝr. �rneğin, 

“yttuku-g�ndermek, el�ilik”, “bediz-oymacÝlÝk, s�sleme” ve diğerleri.23 

Mug dağÝnda, eski T�rk dilinde yazÝlmÝĢ bir belge bulundu. BazÝ kelimeler a�Ýk�a, yo-sesli 

leh�eyi g�steren y harfi ile baĢlÝyordu, yani Uygurcaya yakÝn, runik eserlerin edebi diline benzeyen bir 

�zellik g�steriyordu.24 

Sogd‟un kuzeyinde, Tozbulak kanyon ge�itindeki Ku�uktau DağÝ‟nÝn (KÝzÝlkum ��l�, Buhara‟nÝn 

100 km. kuzeyi) g�ney yamacÝnda, bir tane daha eski T�rk yazÝtÝ bulundu. Bu yazÝt iki yatay satÝrdan 

oluĢuyor. Ġlkinde 9 iĢaret, ikincisinde 2 iĢaret var.25 

YazÝlÝ kaynaklarda, resim sanatÝnda, koroplastik sanatlarda, silah �eĢitlerinde de yansÝtÝlan 

Sogd‟daki T�rk varlÝğÝ sadece T�rk arkeolojik eserlerinde yeteri kadar incelenmemiĢtir. 

ġimdiye kadar, Sogd topraklarÝnda, Semerkant yakÝnÝnda bulunan tek bir eski at mezarÝmÝz 

vardÝr. Mezar �ukuru planÝnda doğudan batÝya uzatÝlmÝĢtÝr. YetiĢkin adamÝn ve atÝn iskeletleri ile 

mezarda eĢlik eden bazÝ metal ve seramik Ģeyler de temizlenip a�ÝlmÝĢtÝr.26 

B�t�n bulunan eĢyalara bakÝlÝrsa, Semerkant mezarÝ M.S. 6-7. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝndan kalma 

olmalÝdÝr, yani Altay-Teles T�rkleri k�lt�r�n�n Kudgin D�nemi‟ne aittir. 

Sogd‟da �eĢitli yerleĢim yerlerinde, maddi T�rk k�lt�r�ne ait malzemeler bulunmuĢtur. Sogd 

somut k�lt�r�nde T�rk etkisi g�ze �arpÝyordu. 

7-8. yy.‟da Sogd halkÝnÝn silahlarÝ T�rk silahlarÝnÝn etkisi altÝnda geliĢmiĢtir. Esas olarak M.S. 6. 

yy. sonlarÝ-8. yy. baĢlarÝ tarihinden kalma Pencikent duvar resimleri, ger�ek Ģeylere bağlÝ olarak, 

Sogdlarla T�rklerin silah te�hizatlarÝnÝn hemen hemen aynÝ olduğunu g�sterir. 
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Sogd‟daki kemerlerin meydana �ÝkmasÝ tamamen T�rk varlÝğÝyla a�ÝklanmaktadÝr. M.S. 6-7. 

yy.‟da Sibirya, Orta Asya ve Doğu Avrupa kemer ve zÝrh takÝmlarÝ arasÝnda yerli farklÝlÝklar bulmak 

daha zordur. M.S. 7-8. yy. sonlarÝnda Sibirya, Semirek ve Sogd kemerleri ayrÝ bir grupta 

toplanmÝĢlardÝr.27 

M.S. 7. yy.‟da Sogd �zerindeki T�rk g��ebe �evresinin etkisi daha fark edilir oldu. �anak 

s�slemelerindeki g��ebe k�lt�r� unsurlarÝ (ok resimleri, kertikler, �anak saplarÝndaki hayvan fig�rl� 

�ğeler) geniĢledi. �anaklarÝn dÝĢ y�zeylerindeki pul baskÝlarda T�rk �zelliklerine sahip insanlar hakim 

olmaktadÝr. Sasani k�lt�r�n�n T�rk-Sogd ile ortak yaĢamasÝ ilgin�tir. Seramiklerin �nemli bir 

miktarÝnda Sasani g�m�Ģ �anak Ģekilleri tekrar edilir; sadece nar meyvesi baskÝsÝ değil T�rk 

h�k�mdarlarÝnÝn baskÝlarÝ da bulunur.28 

T�rk sanatÝ gelenekleri Sogd koroplastiğine de kesinlikle yansÝmÝĢtÝr; T�rk savaĢ�Ý-at�ÝlarÝnÝn 

tasvirleri ortaya �ÝkmÝĢtÝr. T�rkler sadece Sogd koroplastiğinde değil, Sogd resimlerinde de 

betimlenmiĢlerdir. Bunun canlÝ bir �rneği Efrasiyab‟dÝr. L. I. Albaum‟a g�re, Efrasiyab‟Ýn batÝ 

duvarÝndaki bir grup Ģekillerin �oğu T�rklerin tasvirini g�stermektedir. Efrasiyab resimlerindeki ikinci 

grup Ģekiller, T�rk taĢ heykelleriyle karĢÝlaĢtÝrÝlÝrdÝğÝnda, bir�ok ortaklÝk bulunmasÝ m�mk�nd�r.29 

Bir b�t�n olarak, T�rklerin Orta Asya‟da hakim olan durumlarÝnÝn kÝyafetlerini geniĢ bir alanda 

pop�lerleĢtirdiğini s�ylemek gereklidir. 

Efrasiyab resimlerindeki (M.S. 7. yy.) kÝyafetlerin, Pencikent‟tekiler ile (M.S. 8. yy. baĢÝ) 

karĢÝlaĢtÝrÝlmasÝ, araĢtÝrmacÝlarÝn, M.S. 7. yy.‟da T�rk soylularÝnÝn kÝyafetlerinin, yerli Sogd halkÝnÝn 

kÝyafetlerinden sadece bazÝ �zellikleri aldÝğÝ ve M.S. 8. yy. baĢÝnda tamamen Sogd kÝyafetleri ile 

kaynaĢtÝğÝ sonucuna varmalarÝnÝ sağlamÝĢtÝr.30 

B�ylece, yazÝlÝ kaynaklarda, değerlendirilen diğer b�lgelere nazaran, Sogd‟daki T�rkler 

hakkÝnda daha fazla belirtilere sahibiz. Ger�ek T�rk arkeolojik malzemeleri daha az sunulmuĢtur. 

YerleĢik T�rklerin bir b�l�m�, �eĢitli yerli inan�larÝ muhtemelen kabul etmiĢtir. Bu, �zellikle, 

Buhara vahasÝndaki T�rk Musevilerin varlÝğÝndan dem vuran, Feofilakt Simokatt‟ÝyÝ doğrular.31 

Toharistan T�rkleri 

 6. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝnda, Toharistan‟Ýn kuzey b�l�m� T�rk KağanlarÝnÝn otoritesi altÝndaydÝ. 

Daha erken d�nemde, Kuzey Toharistan vilayeti y�neticileri, T�rk g�c�n� resmi olarak tanÝdÝklarÝ 

halde ger�ekte bağÝmsÝzdÝlar. 

BatÝ- G�kt�rk KağanÝ Ton Yabgu (618-630), hakimiyeti zamanÝnda, merkezi otorite 

kuvvetlendirilmiĢ, Tardu ġan Kağan‟Ýn oğlu Toharistan‟da Ulu Yabgu vekili olarak unvanlandÝrÝlmÝĢtÝr. 

Bu d�nemde, T�rklerin g�c� G�ney Toharistan‟a yayÝldÝ. 
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Tardu zamanÝnda T�rklerin Semirek ve Sogd‟dan Toharistan‟Ýn i�lerine girmeleri yoğunlaĢmÝĢtÝ. 

Tardu‟nun kendisi, Arap istilasÝna kadar h�k�m s�ren Toharistan Yabgu HanedanÝ‟nÝ kurmuĢtur. 

6-7. yy.‟da T�rkler Toharistan‟a o kadar g��l� yerleĢmiĢlerdi ki, BatÝ T�rk HakanlÝğÝ‟nÝn 

d�Ģ�Ģ�nden sonrada b�lgede politik etkilerini s�rd�rmeyi becerdiler. 

Hoi Chao‟nun bildirdiği gibi; Gibin‟in merkezlerinin biri olan Kapis ve Huttal‟da da, oturanlarÝn 

yarÝsÝ T�rk, diğer yarÝsÝ da “hu” kavmindendi. Bunun yanÝ sÝra, prens ve askerleri T�rk 

soyundandÝlar.32 

Hoi Chao, g�ney b�lgelerden olan (Ģimdiki Afganistan‟Ýn g�neyi) T�rklerle, kuzey b�lgelerden 

olan T�rkler arasÝndaki farkÝ g�steriyor. Orta Asya‟nÝn en eski T�rk�e konuĢan halkÝ g�ney b�lgelerde 

ortaya �ÝkmÝĢtÝr; buraya gelen diğer T�rklerin ya onlarÝn arasÝnda eridikleri ya da azÝnlÝk olarak 

g�r�nd�kleri i�in, onlarÝn k�lt�rlerini ve t�relerini kabullendiklerini tahmin ediyoruz. 

Toharistan‟Ýn T�rk y�neticileri kendi madeni paralarÝnÝ bastÝlar. B�ylece, Sasani drahmasÝ ve 

“hakan”, “tegin”, “sir Delci” Sogd baskÝlÝ taklitleri, Sasani Ġran‟la sÝnÝrÝ olan b�lgelere T�rklerin n�fuz 

etmesi ile bağlantÝlÝdÝr.33 

Sasani madeni paralarÝn, kalÝplarÝnÝn birinin �zerinde Sogd “sir Delci” yazÝlÝ g�m�Ģ taklitlerinin, 

730‟lara kadar tedav�lde kaldÝklarÝ G�ney Tacikistan‟da basÝldÝklarÝ d�Ģ�n�l�yor. T�rk y�neticilerinin 

bir baĢka grup madeni parasÝ ise M.S. 8. yy.‟Ýn ilk �eyreğinden kalmadÝr. KalÝp, “Tokarik” adÝnda bir 

basÝm yerinin adÝnÝ ve Kuzey Toharistan T�rk y�neticilerinin isimlerini i�erir.34 

YazÝlÝ kaynaklar, Toharistan‟da, T�rklerin yanÝ sÝra, baĢka T�rk�e konuĢan kavimlerin de 

bulunduğuna dair bize bazÝ bilgiler veriyorlar. Toharistan‟a ilk �nce gelen ve T�rk�e konuĢan 

kavimlerden biri de Hala�lardÝr. Hala�Ý h�k�mdarlarÝ, madeni paralarÝ T�rk �zellikleri taĢÝyan bir y�z 

tasviri ve “Urdu Hala�” yani “Hala� karargahÝ” Ģeklinde Sogd yazÝsÝ ile bastÝlar.35 

M.S. 6-7. yy.‟da Toharistan topraklarÝ �zerinde yaĢayan diğer T�rk�e konuĢan kavimler ise 

Karluklar, Kumiciler, Argular ve diğerleridir. 

Yeni bulunan Baktra belgeleri, bize, M.S. 7-8. yy.‟da Toharistan‟daki T�rk halkÝ ile ilgili bilgiler 

verirler. BazÝlarÝ, G�ney Toharistan‟da T�rk �zel isimlerinin ve unvanlarÝnÝn yaygÝn kullanÝlÝrlÝğÝ 

doğrultusunda tanÝklÝk ediyorlar. Belgelerden birinde, bir y�neticinin karÝsÝnÝn Kutluk TaraklÝk Bilge 

savug olarak T�rk adÝ taĢÝmasÝ belirtilmiĢtir.36 

Toharistan‟daki T�rk varlÝğÝ, arkeolojik malzemelerde de saptanmÝĢtÝr. MezarlÝk parmaklÝklarÝ 

veya mezarlarÝn yakÝnÝnda da muhtemelen Feyzabad b�lgesinde Obikiy Vadisi‟nde bulunan T�rk taĢ 

heykelleri vardÝ. Obikiy Vadisi‟nden kalan iki heykelden bir insan g�vdesi ve bir baĢ bulunmaktadÝr. 

Bu heykellerden birinde Toharistan Budist heykeltraĢ�ÝlÝğÝ etkisi g�sterilmiĢtir. 
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Ġkinci heykel, daha doğrusu g�vde, bir oğlan �ocuğuna aittir. Bu kiĢinin bir eli kemerinin, diğer eli 

g�ğs�n�n �st�nde durmaktadÝr. KollarÝn bu pozisyonlarÝ, bir tanesi g�ğs�nde i�ki kabÝ tutuyor, �teki 

de bir han�er sapÝ �st�nde veya kemerini tutuyor Ģeklindedir. Obikiy kiĢisinin bu eĢyalarÝ yoktur ��nk� 

silah ve i�ki kadehi muhtemelen yetiĢkin erkek nitelikleridir.37 

���nc� iyi durumda bulunan eski T�rk heykeli, Feyzaabad b�lgesinde (G�ney Tacikistan) 

KalaydaĢt k�y� civarÝnda ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Bir erkeği temsil edip, heykel b�y�kl�ğ� ger�eğe 

yakÝndÝr.38 

T�rkler, Loilagan k�y� yakÝnlarÝndaki Surkhan-Darya vadisindeki taĢ parmaklÝklarla da 

bağlantÝlÝdÝrlar. Bunlar yuvarlak, oval, dikd�rtgen veya kare Ģeklindedirler. ParmaklÝk kazÝlarÝnda, 

mezarlÝk �ukurlarÝ bulunmamÝĢtÝr. K�l kalÝntÝlara bakÝlÝrsa, bir �l� yakmadÝr.39 Bu parmaklÝklarÝn, 

T�rklerin cenaze eserleri olmalarÝ m�mk�nd�r. 

M.S. 7-8. yy. Toharistan ve Sogd halklarÝnÝn silahlarÝ, T�rklerin g��l� etkileri altÝnda geliĢti. 

Toharistan‟da bir kemer takÝmÝ T�rk k�kenliydi. KomĢu b�lge Sogd‟da kemerlerin geniĢ �apta 

yayÝlmasÝ M.S. 7-8. yy. sonlarÝnda olur. BaskÝlÝ T�rk tipli kemerlerin bazÝ kÝsÝmlarÝ, Orta Asya‟nÝn 

hemen hemen t�m b�lgelerinde bulunmuĢtur. Muhtemelen, aynÝ d�nemde T�rk baskÝlÝ kemerleri 

Toharistan‟da yayÝlmÝĢtÝr. 

T�rk problemi ile bağlantÝlÝ olarak, BalalÝk tepedeki M.S. 6. yy. sonu-7. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝndan 

kalma resim �zellikleri de ilgin�tir. AraĢtÝrmaya g�re, bunlar eski T�rk taĢ heykellerinden belli bir gruba 

tamamen uymaktadÝrlar.40 

T�rklerin Ruhani K�lt�r� 

 Bizim g�r�Ģ�m�ze g�re, M.S. 6-8. yy. toplumda �eĢitli Ģekildeki dinler birlikte var olup, 

birleĢmiĢlerdir. T�rklerin en a�Ýk dini inan�larÝ ġamanizm, toteme, ateĢe, atalara, ata ve kurta tapmak 

olup, Doğu T�rk HakanlÝğÝ‟nda dini-mitolojik sistem bir devlet dini oluĢturmuĢtur. 

T�rklerin ruhani hayatÝnda bazÝ inan�lar d�nyevi dinlerine aitti; HÝristiyanlÝk ve Budizm. 

T�rklerin arasÝnda yayÝlan dinlerin en erken t�rlerinden biri ġamanizm‟di. 

T�rklerin sabit bir dine sahip olduklarÝ, sayÝsÝz teĢebb�slerine rağmen, HÝristiyanlÝk ya da 

Budizm‟in HakanlÝktaki halklar tarafÝndan asla kabul g�rmemesi ya da bu dinlerin rit�ellerinin T�rklerin 

cenaze anÝtlarÝ dikme geleneğinin yerini asla alamamasÝndan da kolaylÝkla anlaĢÝlÝr. Mavera�nnehir 

topraklarÝnda, T�rklerin dini bakÝĢ a�ÝlarÝnÝ g�steren mezar ve cenaze parmaklÝklarÝ arkeolojik 

g�stergeleri derin iz bÝrakmÝĢtÝr. 

Eski T�rklerin dini-mitolojik sistemleri, bir a�Ýdan, runik yazÝlarÝ temel alÝnarak inĢa edilebilir -K�l-

tigin‟in Ģerefine geniĢ ve k���k yazÝtlar, Tonyukuk Ģerefine bir yazÝt, bazÝ Yenisey mezar kitabeleri, bir 

fal okuma kitabÝ ve Turks- Tugyu arkeolojik eserlerinin araĢtÝrmasÝ. Bu kaynaklarda Ģu tanrÝlar 
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belirtilmiĢtir: Tengri (g�ky�z�), Umai (ana tanrÝ�a), Yer-sub (yer-su) ve Erklig (cehennemin sahibi); 

bunlarÝn arasÝnda en �st kademe Tengri -en �st d�nyanÝn y�neticisi- tarafÝndan alÝnmÝĢtÝr.41 

T�rkler arasÝnda bilinen en yaygÝn inan� bir kurt inancÝydÝ. 

Eski T�rk soy efsanesinde, bir diĢi kurt Tugyu-T�rklerinin b�y�kannesidir. Sancak kollarÝ, 

onlarÝn totemleri olan bir kurtun altÝndan kafasÝ ile s�slenmiĢtir. Bu kurt inancÝ ve bu inancÝn sihirli 

ger�ekleri hakkÝnda yeterli bilgi yoktur. �in kaynaklarÝna g�re, kutsal �t�ken DağlarÝnda, T�rk 

efsanelerince diĢi kurdun T�rklerin atalarÝ i�in doğum yaptÝğÝ bir mağara bulunuyordu. YÝlda bir kez 

kağan burada adak adardÝ.42 

I. G�kt�rk HakanlÝğÝ (584) D�nemi‟nden kalma Bugut yazÝtÝnÝn �st�ndeki tasvir, Chjou-shu‟da 

korunmuĢ olup (bir tanÝğÝn s�zlerine g�re), eski T�rk soy mitinden bir sahneyi a�Ýk�a 

g�stermektedir.43 Begavat‟ta (�zbekistan‟da) sÝrtÝnda iki kiĢi bulunan d�kme bronz bir kurt heykelcik 

bulunmuĢtur. Buradaki ana konu, sağ eli olmayan ve sağ bacağÝ sadece �st kÝsÝmda betimlenmiĢ bir 

erkek heykelidir. Erkeğin �n�nde oturan bir diĢi heykeli vardÝr. DiĢi tasvirin plastik olarak tekrar 

kopyalanmasÝ, Orta Asya topraklarÝnda geniĢ �apta yayÝlmÝĢ ve T�rklerin k�lt�r�ne ait olan taĢ 

tasvirlerle doğrudan doğruya benzerliği vardÝr.44 ġ�phesiz, bu, T�rklerin h�kmeden hanedanÝ 

Ashin‟in bir tane daha soy efsanesidir veya en azÝndan T�rklerde geniĢ �apta yayÝlmÝĢ olan kurt 

inancÝnÝn. 

B�y�k ihtimalle, Buncikent‟teki -Ustrushana baĢkenti- resimlerdeki diĢi kurt tasviri ve T�rklerin 

totem inan�larÝ birbirleriyle bağlantÝlÝdÝr; bilindiği gibi, orada M.S. 7-8. yy.‟da T�rkler h�k�m 

s�r�yorlardÝ. Bu bağlamda, aynÝ tasvirli, �eĢitli eserlerin Mavera�nnehir topraklarÝnda dağÝtÝlmasÝ, 

muhtemelen sÝradan değildir. 

T�rklerin atalarÝ, d�nyevi dinlerden biri olan Budizm‟le yeterli derecede erken tanÝĢtÝlar. 

Kaynaklara g�re, Ġsa‟dan sonra ilk yÝllarda Budizm Orta Asya g��ebeleri arasÝnda, �zellikle Hunlar 

arasÝnda, yayÝlmÝĢtÝr.45 

Kaynaklar, 580‟li yÝllarda, Budizm‟in T�rkler arasÝnda yayÝldÝğÝna iliĢkin �nemli bir d�nemden 

bahsediyorlar.46 

M.S. 6. yy.‟Ýn sonunda 7. yy.‟Ýn baĢÝnda BatÝ T�rklerinden bazÝ h�k�mdarlar Budizm‟i kabul 

ettiler. BatÝ HakanlÝğÝ‟nÝn baĢkentinde -M.S. 7. yy. sonu 8. yy. baĢÝnda Suyab‟dÝ- iki Budist tapÝnağÝ 

iĢler haldeydi.47 

Hoi Chao‟nun bilgilerine g�re, M.S. 8. yy.‟da Huttalyan‟dan bir T�rk h�k�mdar ile beraber b�lge 

halkÝ Budizm‟i icra ettiler.48 

Budist terminolojisinin, ev halkÝ ve madeni para konularÝna adanmÝĢ bazÝ eski T�rk yazÝtlarda 

kullanÝlmÝĢ olmasÝ, Budizm‟in T�rk �evresine geniĢ bir giriĢ yaptÝğÝnÝ g�sterir.49 
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HÝristiyanlÝkla da T�rkler yeterli derece erken tanÝĢtÝlar. Bu bir yandan T�rk�e konuĢan 

kavimlerin yaygÝn hareketliliği, �te yandan da yerleĢik ve g��ebe �evrelerdeki HÝristiyan vaizcilerin 

canlÝ hareketliliği tarafÝndan desteklenmiĢtir. 

T�rk Ģamanistleri HÝristiyanlarla barÝĢ i�inde bir arada var oldular. Krasnorechensk mezar 

Ģehrindeki at ayinli T�rk mezarlarÝnÝn, HÝristiyan mezarlarÝnÝn yakÝnÝnda olmasÝ ger�eği bunu 

kanÝtlar.50 

Ardarda gelen d�nemlerdeki T�rklerin somut k�lt�r�n�n malzemelerinin de �ng�rd�ğ� gibi, bazÝ 

T�rklerin HÝristiyanlaĢmasÝ �ok derin değildi ve eski paganist inan�larÝna ve ayinlerine uyum sağladÝ. 

Budizm ve HÝristiyanlÝğÝn yanÝ sÝra Manicilik de T�rk ve BatÝ T�rk HakanlÝğÝ halklarÝ arasÝnda 

yayÝlmÝĢtÝr. 

M.S. 8. yy.-9. yy‟da bile Mani duasÝ “Huastuanift” T�rk diline terc�me edilmiĢti. 

Mavera�nnehir vahalarÝna giden T�rklerin bazÝlarÝ, Zerd�Ģt dinini kabul ettiler. Ancak, b�t�n 

propagandalara rağmen, T�rklerin esaslÝ bir kÝsmÝ eski dini inan�larÝna sadÝk kalmÝĢlardÝr. 

Sonu�lar 

Arkeolojik malzemenin yazÝlÝ kaynaklarca tamamlanÝp incelenmesi, Mavera�nnehir T�rklerinin 

ortak �zelliklerinin ayÝrt edilmesini sağlamÝĢtÝr. T�rklerin arkeolojik eserlerinin esas �eĢitleri, at 

mezarlarÝ, ayin yapÝsÝ-taĢ parmaklÝklar, taĢ heykeller ve dağ ke�ilerinin kendine �zg�n tasvirleridir. 

B�y�k bir kÝsmÝ runik yazÝtlarÝn da bulunduğu Fergana vadisindedir. 

T�rklerin somut k�lt�r�ne ait, veya onlarÝn etkisine bağlÝ, sÝnÝflar arasÝnda baskÝlÝ kemerler 

�oğunluktadÝr. En �eĢitli olan grup, metal levhalar �zerinde olanlarÝdÝr. Metal levhalarÝn en erken 

�eĢitleri ile AĢağÝ Seyhun ve Semerkant yakÝnÝndaki at mezarlarÝnda karĢÝlaĢÝlmÝĢtÝr. Merkezi 

vahadaki baskÝlÝ kemerlerin yoğun bir Ģekilde yayÝlmasÝ M.S. 7. yy.-8. yy.‟a dayanÝr. Semirek, Sogd ve 

Toharistan kemerleri arasÝnda benzerlikler g�zlemlenmiĢtir. Sogd‟da da, Altay‟dan ayrÝ olarak, yerli 

metal levhalarÝn, tokalarÝn ve askÝlÝ kolyelerin yapÝldÝğÝnÝn da kaydedilmesi gereklidir. 

Eski T�rk tipi s�slemelerde, g�zyaĢÝ Ģekilli askÝlÝ k�peler Mavera�nnehir‟de en yaygÝn 

olanlardandÝ. Bunlarla, Altay‟dan, Semirechie‟ye ve Sogd ile Toharistan‟a kadar olan �ok geniĢ bir 

arazi �zerinde karĢÝlaĢÝlmÝĢtÝr. M.S. 7. yy.‟dan beri yine T�rklerle bağlantÝlÝ olan “saltov” tipli k�peler 

ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 

SÝk sÝk rastanan at zÝrhÝ detayÝ ise KudÝrgin D�nemi‟nden Tuyahtin D�nemi, yani M.S. 6. yy.-7. 

yy.‟a kadar olan zamanda rastlanan �zengilerdir. 

Runik yazÝtlar, c�mlenin geniĢ anlamÝnda, T�rklerle bağlantÝlÝ bir baĢka kategoridir. 

Bahsettiğimiz arazide, en azÝndan 3 runik T�rk yazÝ sistemine ait -bunlar Ġsfarin, A�ÝktaĢ, Orhun-

Yenisey- 26‟dan fazla yazÝt bulunmuĢtur. Meydana �ÝkmalarÝ sadece T�rklerle bağlantÝlÝ değildir; 
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muhtemelen, b�lgede baĢka T�rk�e konuĢan kavimlerin k�lt�rlerin varlÝğÝnÝn bir kanÝtÝdÝr. N�mizmatik 

malzemelerle Bugut yazÝtlarÝna g�re, M.S. 6. yy.‟da T�rkler arasÝnda Sogd yazÝsÝnÝn da kabul 

g�rd�ğ�ne dair izler bulunmaktadÝr. 

Mevcut malzemenin analizi, M.S. 7. yy.‟da BatÝ G�kt�rk KağanÝ Ton-yabgu‟nun merkezi bir 

siyaset uyguladÝğÝ zaman, b�lgedeki T�rk k�lt�r�n�n etkisinin �nemli derecede geniĢlediğini �ne 

s�rmemizi sağlar. Bunun yanÝ sÝra, bu etki BatÝ T�rk Devleti d�Ģt�kten sonra da korunmuĢtur. Bir tek, 

Arap istilasÝnÝn yerleĢmesi bunu zayÝflatabildi. 
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B. Göktürkler ve KomĢuları  

Türkler ve Toharlar Arasındaki Münasebetler / Dr. Lilia Yu. TuguĢeva 

[s.152-156]   

Rusya Bilimler Akademisi / Rusya 

 

Soharlar hakkÝnda kaynaklarda yer alan bilgiler yeterli derecede ele alÝnÝp incelenmiĢtir. 

Toharlara ait ilk bilgiler eski Yunan tarih�ilerinin eserlerinde bulunmaktadÝr. Bu tarih�ilerin verdiği 

bilgilere g�re ToharlarÝn b�y�k bir kÝsmÝ eski d�nemlerde Amu Derya nehrinin g�ney tarafÝnda 

yaĢamaktaydÝ ve bundan dolayÝ bu b�lge daha sonralarÝ Toharistan adÝnÝ almÝĢtÝr. Kaynaklarda ayrÝca 

bu halkÝn Orta Asya‟nÝn baĢka b�lgeleriyle Tartun nehri havzasÝnda da yerleĢmiĢ olduğu ifade 

edilmektedir. AraĢtÝrmacÝlara g�re Toharlar Orta Asya‟ya Uzak BatÝ‟dan gelmiĢ Hint Ari kabilelerine 

mensuptur.1 M.�. II. y�zyÝlÝn birinci �eyreğinden itibaren ToharlarÝn yaĢadÝğÝ araziler M.�. 128‟den 

M.S. IV. y�zyÝlÝn ortasÝna kadar KuĢan Devleti‟nin sÝnÝrlarÝ i�inde kalmÝĢtÝ. H�k�mdar KaniĢka 

zamanÝnda (278-301) en parlak d�nemini yaĢayan bu devletin arazisi Amu Derya‟dan Camua‟ya 

kadar Umman denizinden TarÝm havzasÝna kadar uzanÝyordu. KuĢan Devletinin i�inde �eĢitli halklar 

ve kabileler bulunuyordu. Ancak kaynaklarÝn verdiği bilgiye g�re KuĢan Devletinde ToharlarÝn �nemli 

bir ağÝrlÝğÝ vardÝ. Bu y�zden KuĢan topraklarÝ sonralarÝ “ToharlarÝn eski yerleri”2 diye anÝlmaya 

baĢlamÝĢtÝr. 

KuĢan teriminin etimolojisi Ģimdiye kadar a�ÝklanamamÝĢtÝr. HanĢu‟ya (Han hanedanÝnÝn tarihi) 

g�re KuĢan Devleti‟nin meydana gelmesinde M.�. II. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Hunlar tarafÝndan Y�e�ilerin 

batÝya s�r�lmesi �nemli bir etken olmuĢtur. BatÝ istikametine giden Y�e�iler Saka kabilelerini 

p�sk�rterek eski Baktriya b�lgesini iĢgal etmiĢlerdir. KuĢan Devleti beĢ Y�e�i kabilesinin birinden 

oluĢmuĢ ve devlet bu hanedanÝn adÝnÝ almÝĢtÝr. KuĢan hanedanÝ M.�. 2. y�zyÝldan M.S. 350 yÝlÝna 

kadar h�k�m s�rm�Ģt�r. KuĢan Devleti‟nin ortaya �ÝkÝĢÝ Orta Asya, Pakistan, Afganistan ve Hindistan 

gibi �lkelerin geliĢmesinde �nemli bir rol oynamÝĢtÝr. AraĢtÝrmacÝlara g�re KuĢanlar “B�y�k KuĢan 

Medeniyeti”ni v�cuda getirmiĢlerdir. Bu medeniyetin baĢarÝlarÝ uzun zaman Avrasya kÝtasÝnÝn bazÝ 

�lkelerinin geliĢimine kaynaklÝk etmiĢtir. KuĢan medeniyetinin yeteri �l��de ele alÝnÝp incelenmediği de 

kaydedilmektedir.3 Bilindiği gibi miladi 3. y�zyÝlÝn ortasÝnda KuĢan H�k�mdarÝ Vasudeva Sasanilere 

mağlup olmuĢtu. 4. y�zyÝlda KuĢanlarÝn yerine Eftalitlerin ve AkhunlarÝn geliĢi bazÝ araĢtÝrÝcÝlar 

tarafÝndan Gandhara denen medeniyetin sonu olarak tavsif edilmiĢtir. KuĢan Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan 

sonra ortaya �Ýkan durumu farklÝ değerlendirenler de vardÝ. Mesela A. Dani ve F. Khan bu konu ile 

ilgili olarak ĢunlarÝ kaydeder: 

Vasudeva‟dan sonraki Sasani m�dahalesi KuĢanlarÝn sonunu getirmedi. Sadece imparatorluk 

k���ld�. B�lgedeki siyas� iliĢkilerde bir değiĢiklik oldu. Ama KuĢan medeniyeti devam etti. Sasani 

iĢgali ile temel �zellikler ortadan kalkmadÝ. ĠĢgalin tahribat yaptÝğÝnÝ ama bir medeniyeti sona 
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erdirmediğini �ğrenmek �nemlidir. KuĢanlar rollerini s�rd�rd�ler ve 5. y�zyÝlda miraslarÝnÝ Hunlara 

devrettiler. Sir John Marshall‟Ýn tezine dayanan AvrupalÝ bilginler genellikle Hun iĢgalini “Gandhara 

Medeniyeti”nin sonunu getiren bir olay olarak kabul ederler. Fakat eldeki malzeme daha yakÝndan 

incelendiğinde bu varsayÝmÝn doğru olmadÝğÝ g�r�l�r. KuĢanlarÝn imparatorluğu değil fakat k�lt�r� ve 

onlara ait “ġahi” unvanÝyla tevhid edilen medeniyet Birun� zamanÝna kadar devam etti.4 

KuĢanlar D�nemi‟nde �in, Hindistan, Orta Asya ve BatÝ �lkeleri arasÝnda yapÝlan ticaret 

geliĢmiĢtir. KuĢanlar standart altÝn sikkeleri tedav�le �ÝkarmÝĢlardÝr. KuĢanlarÝn yÝkÝlmasÝndan sonra 

da bu sikkeler uzun zaman piyasalarda kullanÝlmÝĢtÝr.5 Bu durum bize daha �nceki ticari iliĢkilerin 

korunduğunu g�stermektedir. Bu gibi veriler HunlarÝn geliĢi ile KuĢan medeniyetinin sona ermediğini 

de a�Ýk�a g�sterir. 565‟te KuĢan �lkesini G�kt�rklerin ele ge�irmesinden sonra da eski durumun 

korunmasÝnÝ Biruni‟nin kendi zamanÝna kadar KuĢan hanedanÝnÝn mevcut olduğu fikrinde oluĢu da6 

ispat etmektedir. 

KuĢan Devleti‟nin b�y�k bir kÝsmÝnÝ teĢkil eden Tohar ve baĢka Hint-Ari kabileler KuĢan Devleti 

yÝkÝldÝktan sonra da �nce oturduklarÝ yerlerde kalmÝĢlardÝ. Bu devletin eski arazilerinde mesk�n olan 

halklar hakkÝnda nispeten detaylÝ mal�matlar Hs�en-tsang‟Ýn Si-yu-ki adlÝ eserinde ve biyografisinde 

yer alÝr. Hs�en-tsang‟Ýn biyografisinde belirtildiğne g�re o bu b�lgeye arkadaĢlarÝyla birlikte 

DemirkapÝyÝ ge�erek gelmiĢti. Tharlar yeri diye adlandÝrÝlan bu �lkenin sÝnÝrlarÝ Hs�en-tsang 

tarafÝndan tam olarak tespit edilmiĢtir. Ona g�re bu �lke kuzeyden g�neye 10007 li, doğudan batÝya 

3000 li‟lik bir sahayÝ kapsÝyordu. �lkenin sÝnÝrlarÝ doğuda Tsungling (Pamir-TiyenĢan) dağlarÝna, 

batÝda Persler �lkesi sÝnÝrlarÝna, g�neyde B�y�k karlÝ dağlara (HindikuĢ‟a) ve kuzeyde DemirkapÝ‟ya 

kadar uzanÝyordu. Hs�en-tsang‟Ýn seyahatÝ zamanÝnda bu �lke birbirinden bağÝmsÝz ve her biri 

ara�sÝz olarak T�rklerin h�km� altÝnda bulunan 27 beyliğe b�l�nm�Ģt� (Records I, ss. 37-38). Bu 

konfederasyona dahil olan b�lgeler arasÝnda Hs�en-tsang ĢunlarÝn adÝnÝ anÝyor: Tirmiz, �aganian, 

Harm, Kulab, Kabadian, VaxĢ, Hotlon, Talukan, Kumidha (bug�nk� RuĢan), ġignan, Kunduz 

Termistat, Host, Andarab, Baglan, Samangan, Hulm, Belh, Pen� ve baĢkalarÝ. Hs�en-tsang‟Ýn 

bildirdiğine g�re bu �lkenin halklarÝnÝn dili “baĢka �lkelerin halklarÝnÝn dilinden farklÝdÝr…. 

YazÝlarÝndaki esas harflerin sayÝsÝ-25…. YazÝlÝ eserleri gitgide �oğalÝr ve Su-li (Sogd) halkÝnÝn 

edebiyatÝndan daha fazla olmuĢtur…. Sikkelerinin bi�imi baĢka �lkelerin sikkelerinden farklÝdÝr” 

(Records I, s. 38). 

Bu g�zlemlerden anlaĢÝlmaktadÝr ki, “Toharlar �lkesi” denen yerler ayrÝ bir k�lt�r ve ticari mÝntÝka 

teĢkil eder ve bu yerler T�rklerin emri altÝnda bulunarak yazÝ, edebiyat, para ve baĢka semboller 

bakÝmÝndan komĢu �lkelerden, ezc�mle Sogdlardan, ayÝrt edilirdi. Bu T�rklerin y�netiminde bulunan 

“Toharlar �lkesinde” Hs�en-tsang‟Ýn yukarÝda iktibas edilen s�zlerine g�re k�lt�r ve edebiyat entansif 

Ģekilde geliĢirdi. Vaziyete g�re bu k�lt�r�n ve edebiyatÝn �zel G�kt�rk k�lt�r�n�n ve edebiyatÝnÝn 

geliĢmesine tesir etmesi mukadderdi. Budist eserlerin T�rk�eye ilk terc�melerinin VI. y�zyÝlda, 

G�kt�rklerin KuĢanlarÝn yerine geldiği zaman yapÝlmasÝ bir tesad�f değildi. Kaynaklara g�re G�kt�rk 

KağanlÝğÝ‟nÝn kurucusu Bumin Kağan‟Ýn ikinci oğlu Muhan Kağan‟Ýn (553-572) emri �zerine T�rk diline 

Nirvana-sutra terc�me edilmiĢti.8 Bu vaka kağanlÝğÝn doğu b�lgelerine aittir, fakat kaynaklarÝn 
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delillerine g�re, Budist misyonerler KuĢan Devleti‟nden mil�d�n birinci y�zyÝllarÝndan baĢlayarak Uzak 

Doğu‟ya sokulurlardÝ ve bazen G�kt�rk kağanlarÝnÝn kararg�hlarÝnÝ ziyaret ederlerdi. Mal�mdur ki VI. 

y�zyÝlda aslen Kapisadan olan Jinagupta adÝndaki Budist rahibi (528-605) T�rk KağanÝ Taspar‟Ýn 

(572-581) kararg�hÝnda on sene kalmÝĢtÝ.9 Kapisa Beyliği KuĢan Devleti‟nin arazisindeki meĢhur bir 

Budist merkezi olmuĢ ve buradaki manastÝrlarda altÝ bin kadar rahip g�rev almÝĢtÝr (Records I, s. 55). 

Orta zamanlara ait T�rk�e metinlerin muhafaza edilmiĢ par�alarÝnda Budizm‟i T�rkler arasÝnda yayma 

iĢinde ToharlarÝn aracÝ olmasÝ �zerinde deliller az değildir. BunlarÝn biri Budist eserlerin T�rk�e 

terc�melerinin kolophonlarÝnda bulunan onlarÝn Tohar dilinden terc�me edilmeleri hakkÝndaki 

ifadelerdir. Mesel�, Vaibh#|ika okuluna ait Maitreyasamiti eserinin terc�mesinin kolophonunda b�yle 

denmiĢ: Alqu Ģasatar-larÝgh �tk�rmiĢ t�(p) ker[miĢ]  vaybaĢ Ģastr boĢghunmÝĢ arya2intri bodisvt kĢi 

a2ari enetkek tilintin toxrÝ [tilin2e]  yaratmÝĢ prtn (a) rakĢit karmava�-ik [toxrÝ]  tilintin T�rk [tilin2e]

  evi[rmiĢ]  “B�t�n |#stralarÝ temellerine kadar kavramÝĢ (hend.) Vaibh#|ika |#stra‟yÝ �ğrenmiĢ 

m�rĢit (hend.) bodhisattva Aryacandra hint dilinden Tohar diline �evirmiĢ ve Tohar dilinden T�rk diline 

Praj�arak|ita  

Krmava�ikiyi terc�me etmiĢ MaytrÝsimit s�tra‟da…”.10 Tohar dilinden terc�me ediliĢi hakkÝndaki 

bildiri Da�akarmapath#vad#nam#l# eserinin kolophonunda da bulunur: ToxrÝ tilintin Ģilaz-in praĢtinki 

yangÝrtÝ T�rk2e evirmiĢ (Tohar dilinden T�rk diline tekrar ġilaz-in PraĢtinki terc�me etmiĢ).11 Bilindiği 

gibi bu terc�meler nispeten son zamanlarda, tahminen X-XII. y�zyÝllarda yapÝlmÝĢtÝr,12 fakat bazÝ 

verilere g�re Budist eserlerinin Tohar dilinden T�rk�eye terc�meleri uzun zaman boyunca, 

G�kt�rklerin eski KuĢan Devleti‟nin yerlerine geldiği zamandan baĢlayarak anÝlan vakte kadar 

yapÝlabildiği tespit edilir. G. J. Pinault makalesinde Doğu T�rkistan‟da bulunan T�rk�e Budist 

metinlerdeki kelime takÝmlarÝnÝn �oğunun Tohar dilinden alÝnmÝĢ kalklar olduğu ve bunlarÝn doğru 

tefsirinin Tohar dilindeki arĢetiplerilarÝ esasÝnda yapÝlabildiğini a�Ýk�a g�stermiĢtir.13 Almanya‟da 

neĢredilen Maytrisimitin T�rk�e versiyonuna konulan �ns�zde bu eserin Toharca ve T�rk�e 

terc�meleri hakkÝnda ayrÝ iki fiilin (yaratmÝĢ ve evirmiĢ) kullanÝlmasÝna dikkat �ekilmiĢtir. M�elliflerin 

fikrine g�re bu fark bir Hint metninin Tohar bilginleri tarafÝndan serbest Ģekilde terc�me edilmesinden 

kaynaklanmaktadÝr14 ve sonu�ta Toharca metinlerin nisp� �zg�nl�ğ�n� g�sterir. Orta �ağ‟Ýn 

baĢlarÝna ait olan T�rk metinlerinde kullanÝlan aslen Hint�e d�rt y�ze yakÝn kelimeleri inceleyen Prof. 

M. Shhgaito bu kelimelerin b�y�k kÝsmÝnÝn Tohar dili aracÝlÝğÝyla T�rk diline girdiğini g�stermiĢtir ve 

umumen “Uygur Budizmi‟nin ilk zamanlarÝnda Tohar Budizmi ile sÝkÝ temasta bulunduğu” h�km�ne 

varmÝĢtÝr.15 Moğol Devri‟nden �nceki Doğu T�rkistan k�lt�r�n�n oluĢmasÝna KuĢan (Tohar) 

k�lt�r�n�n tesir ettiği fikrini G. Yamazaki de kabul ediyor. Onun fikrine g�re: “Hotan‟da Budizm 

KuzeybatÝ Hindistan‟daki KuĢan hakimiyetinin pekiĢme ve geniĢlemesine tekab�l eden 2. ve 3. 

y�zyÝllarda yerleĢmiĢtir. KuĢan hanedanÝnÝn siyas� geniĢlemesiyle birlikte KuzeybatÝ Hindistan‟Ýn 

k�lt�r� de Orta Asya‟ya aktÝ. Bu k�lt�rel etki b�y�k ihtimalle 2. y�zyÝlÝn ortalarÝ ve 3. y�zyÝlÝn 

baĢlarÝnda KaniĢka ve halefleri zamanÝnda zirveye ulaĢtÝ. O d�nemde Pamir‟i ge�en misyonerlik 

etkileri sadece �in‟e kadar Budizm‟e doğu yolunu a�madÝ. AynÝ zamanda baĢta Hotan olmak �zere 

Doğu T�rkistan b�lgelerinde Budizm‟i yerleĢtirdi.”16 
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G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn batÝ b�lgelerinin h�k�mdarlarÝ kendilerini KuĢanlarÝn halefi saydÝklarÝnÝ 

onlarÝn yabgu (jabghu) unvanÝnÝ almalarÝ bu g�r�Ģ� tasdik ediyor. Kaynaklardaki verilere g�re bu 

unvan �nce KuĢan h�k�mdarlarÝnÝn unvanÝydÝ. KuĢan H�k�mdarÝ Kucula Kadfiz (278-301) 

zamanÝnda bastÝrÝlan sikkelerde onun unvanÝ yavuga (yavugasa, ku�anayavugasa) Ģeklinde 

belirtilir.17 BatÝ T�rk h�k�mdarlarÝnÝn bu unvanÝ kullandÝğÝ �in kaynaklarÝnda T�rk kağanlÝğÝnÝn en ilk 

devrinden baĢlayarak kaydedilmiĢtir. Bu unvanÝ BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kurucusu Ġstemi Kağan 

taĢÝmÝĢtÝr.18 Bu unvanÝn kagan unvanÝ ile nispeti karmaĢÝktÝr; 629‟de BatÝ T�rk KağanlÝğÝ 

h�k�mdarÝnÝn Suyab‟daki kararg�hÝnÝ ziyaret eden Hs�en-tsang, h�k�mdara bu iki unvanÝ yabgu 

kagan (�in transkripsiyonunda Shehu Khan) Ģeklinde beraber hamleder.19 Bu takÝmda yabgu 

(shehu) kelimesi kagan kelimesinin manasÝnÝ a�Ýklayan bir eleman olabilir. Orhon yazÝtlarÝnÝn 

verilerine g�re yabgu unvanÝ kağanlÝğÝn batÝ “kanadÝ” (b�l�m�) olan tarduĢ h�k�mdarlarÝna verilmiĢtir. 

Demek ki yabgu Kagan takÝmÝ “batÝ b�l�m�n�n kağanÝ” anlamÝnda olmalÝdÝr. 

Orhon yazÝtlarÝnda yabgu terimine altÝ kere rastlanÝr ve bu olaylar kelimenin manasÝnÝ yeterli 

derecede doğru t�yin etmeye imkan verir. Bağlam sayesinde terimin semantik belirtilerinin a�Ýk�a 

g�r�ld�ğ� bazÝ c�mleler ĢunlardÝr: 

1. t�l (i) s t (a) rduĢ bod (u) n (Ý) g (a) nta etmis y (a) bgug { (a) d (Ý) g (a) nta b (>) rmis (T�lis 

TarduĢ kavimlerini orada tanzim etmiĢ [onlara]  yabgu ve Ģad vermiĢ) (BK D 14); 

2. q (a) g (a) nÝn yabgu [sÝ] n Ģ (a) dÝn (a) nta �l�rt (i) m >l (i) n (a) nda (a) lt (Ý) m (onlarÝn 

kağanÝnÝ, yabgusunÝ, ĢadÝnÝ o zaman �ld�rd�m, �lkesini o zaman aldÝm) (BK D 28); 

3. t (a) y bilge tut (u) q (Ý) g y (a) bgu (a) t (a) dÝ (Tay Bilge Tutuk‟a yabgu unvanÝnÝ verdi) (ġine 

Usu K 11-12); 

4. (>) ki ogl (Ý) ma y (a) bgu Ģ (a) d (a) t b>rt (i) m t (a) rd (u) Ģ t�l (i) s bod (u) nqa b>rt (i) m (iki 

oğluma yabğu ve Ģad unvanÝnÝ verdim, tarduĢ ve t�lis kavminin �zerine verdim) (ġine Usu D 7). 

G�sterilen �rneklerdeki �zelliklerine g�re yabgu ve ĢadunvanlarÝ r�tbe tarafÝndan eĢit zatlara 

hem de kağanÝn kendi neslinden en yakÝn akrabalarÝna (bu �rneklerde oğullarÝna) verilirdi. YukarÝda 

dendiği gibi, yabgu unvanÝ kağanlÝğÝn batÝ b�l�m�n�n (kanadÝnÝn) h�k�mdarÝna verilirdi. 

Hs�en-tsang‟Ýn notlarÝnda o Toharistan‟a ait olan Huoh (Ģimdiki Kunduz) vil�yetini ziyaret ettiğini 

ve oranÝn h�k�mdarÝ olan T�rk kağanÝnÝn torunu ile g�r�Ģt�ğ�n� belirtir. Bu hadiseyi tasvir eden 

Hs�en-tsang Toharistan‟Ýn h�k�mdarÝnÝn Kağan torunu olmasÝ sebebiyle kendisine yabgu 

demektedir.20 Eserin Uygur versiyonunda bu c�mle mana vurgulamasÝ bakÝmÝndan biraz değiĢtirilmiĢ 

Ģekilde verilir: Toxr� yavgu[s�] -mn tip: �z �t‟�z-in ag[�] tu s�z-l�di (ToharlarÝn yabgusÝyÝm 

diyerek kendisini methediyordu) (Hts V 52, 6-8). Buna g�re T�rk kağanlÝklarÝ zamanÝnda KuĢan 

h�k�mdarlarÝnÝn otoriteleri daha kaybedilmemiĢ ve kağanlÝğÝn batÝ kÝsmÝnÝn h�k�mdarlarÝnÝn 

kendilerini onlarÝn halefi saydÝğÝ tahmin edilebilir. Arkeolojik bulgulara g�re KuĢan Devleti‟nin b�y�k 

bir kÝsmÝnÝ teĢkil eden Toharlar Sarmat tipi k�lt�re mensuptu.21 KuĢanlar ise antropolojik �zelliklerine 
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g�re Eftalitlere yakÝn Andronov tipi k�lt�re mensuptu22 ve bu bakÝmdan Toharlardan baĢka kavimlere 

ait olmalarÝ m�mk�nd�. AraĢtÝrmalara g�re KuĢanlarÝn yerine gelen egemen gruplar (Eftalitlar, Hunlar, 

G�kt�rkler) m�lhak halklar i�in istikrarlÝ bir durum temin etmeleriyle hakimiyetlerini saklayabilirdi. T�rk 

kağanlÝklarÝ devrindeki vaziyet hakkÝnda L. N. Gumilyev ĢunlarÝ yazÝyor: “BatÝda biz b�sb�t�n baĢka 

durumu g�r�r�z. Orada T�rk�tler mutlak azÝnlÝkta idiler. Ġstemi-Kağan kendisi ile ne kadar asker 

getirmiĢ ise de, bunlar fethedilen yerlerde denizde bir damla gibi idi ve yerli halklar arasÝnda iz 

bÝrakmadan dağÝlÝp gidecek durumdaydÝlar. Fakat ger�ekte ���nc� bir Ģey oldu: Yedi Su, �u 

v�dilerinin, aĢağÝ Ġdil ve Kuban, yukarÝ ĠrtiĢ ve ĠĢim havalilerinin g��ebe halklarÝ AĢina hanedanÝna 

a�Ýk bağlÝlÝk g�sterdiler. TarÝm ve Amu Derya havzalarÝndaki yerleĢik halklar ve hatta HindikuĢ ve 

Kafkas yama�larÝndaki dağlÝlar da aynÝ Ģekilde davrandÝlar… Ġtiraf edelim ki Ġstemi ve Kara �urin T�rk 

yalnÝz baĢbuğ (strateg) değil, fakat m�mtaz bir y�netmendiler. F�tih olarak geldiği �lkelerde bunlar bir 

modus vivendi teĢkil ettiler ve �nceleri dağÝnÝk, ufak savaĢlarda daima zayÝflanmÝĢ kabileler barÝĢ 

i�inde yaĢamanÝn tadÝnÝ tadarak g��ebe ekonomilerinin geliĢmesine imkan buldular.23 

Bilindiği gibi Orta Asya‟da esas olarak Budizm‟inVaibh#|ika okulu yayÝldÝ. Bunun esaslarÝ 

Vaibh#sika‟nÝn ansiklopedik eseri Abhidharmako�a‟da tasvir edilmiĢtir. T�rklerin emri altÝnda bulunan 

yerlerde Budizm‟in yayÝlmasÝna Ģ�phesiz T�rklerin egemen gruplarÝnÝn bu dine hoĢg�r� g�stermesi 

ve Budizm‟i KuĢan medeniyetinin bir unsuru olarak idrak ediĢleri yardÝm etmiĢti. Budist rahiplerini ve 

vaizcilerini T�rk kağanlarÝ kararg�hlarÝnda l�tufk�rlÝkla kabul ederlerdi. 626‟da Ton-yabğu kağanÝn 

kararg�hÝnda Hint vaizcisi Prabhakaramitra bulunmuĢ24 ve 629‟da Suyab kalesinde bu kağan 

tarafÝndan Hs�en-tsang kabul edilmiĢ ve bu kağan devrindeki kağanlÝğÝn durumunu parlak bir Ģekilde 

ifade etmiĢti. KağanÝn emriyle Hs�en-tsang‟a himaye tezkeresi ve kÝlavuz verilmiĢtir. Bu kÝlavuz 

Hs�en-tsang‟Ý T�rklerin m�lkiyetindeki topraklardan Kapisa‟ya kadar ge�irmiĢti. 

Orta Asya‟daki KuĢan (Tohar) medeniyeti T�rkistan‟da sonralarÝ uzun zaman kullanÝlan ekonomi 

tarzlarÝ meydana getirmiĢti. KağanlÝğÝn batÝ b�lgelerindeki ekonomi genelde bu y�nde geliĢirdi: Bunun 

esasÝnÝ tepe ve sÝrtlarda yerleĢen, sanat ve ticaret merkezi olan kaleler, etraflarÝnda yerleĢen tarÝmsal 

k�yler ve boĢ otlak yerlerde hayvancÝlÝğÝn geliĢmesi teĢkil ederdi. Bu gibi ekonomik kuruluĢlar 

kağanlÝğÝn yarÝ g��ebe kabilelerinin arasÝnda yerleĢik n�fusun sayÝsÝnÝn artmasÝna yol a�mÝĢtÝ. BatÝ 

T�rk KağanlÝğÝ meydana geldikten bir y�zyÝl sonra Orta Asya‟daki durum hakkÝnda L. N. Gumilyev 

ĢunlarÝ yazÝyor: “VII. y�zyÝlÝn baĢÝnda Orta Asya ekonomi ve k�lt�r geliĢmesinin zirvesindeydi; ticaret, 

�ift�ilik ve sanatlar �zami s�r‟atle geliĢmiĢti; t�rl� mezhepler barÝĢ i�inde yanyana yaĢÝyordu.”25 

Bununla beraber kaydetmek l�zÝm ki T�rklerin yerleĢik halklarla iliĢkileri bu d�nemde tek taraflÝ 

bir s�re� değildi; kağanlÝğÝn muhtelif halklarÝnÝn k�lt�r� ve dinlerine karĢÝ T�rklerin hoĢg�r� 

g�stermesi, buralarÝn k�lt�r ve ekonomik geliĢmesine hizmet ediyordu. Bir de kaynaklarÝn delaletine 

g�re kağanlÝk b�nyesindeki halklar g�ndelik hayatlarÝnda egemen gruplarÝn �det ve g�rg�lerini sÝk�a 

taklit ediyorlardÝ. Mesel�, Hs�en-tsang notlarÝnda �eĢitli halklarla ilgili olarak bunlarÝn “�det ve 

t�relerinin T�rklerinki gibi” olduğunu kaydeder. VI. y�zyÝldan baĢlayarak G�kt�rkler Orta Asya 

medeniyetine katÝlmÝĢlar ve bu medeniyetin geliĢmesine aktif olarak iĢtirak etmiĢlerdir. Orta Asya (ve 

ayrÝca KuĢan) Medeniyeti‟ne katÝlan T�rkler zamanÝna g�re en yazÝ tarzÝnÝ -runik alfabe yazÝyÝ- kabul 
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etmiĢlerdir. Orhon yazÝtlarÝnÝn meydana gelmesi bir dereceye kadar bu medeniyete katÝlmanÝn 

neticesidir. Orhon yazÝtlarÝ m�ellif tarafÝndan v�cuda getirilmiĢ eserlerdir ve bu bakÝmdan folklor 

eserlerinden b�sb�t�n ayÝrt edilirler. Bilindiği gibi en �nemli metinlerin m�ellifi K�l-tegin‟nin (K�l-tigin) 

yeğeni YollÝğ Tegin‟dir. Kendi s�zlerine g�re: Bun�a bit (i) g bit (i) gm� k�l tig (i) n (a) t�s� yol (l�) g 

t[igin]  bitid (i) m yig (i) rmi k�n ol (u) r (�) p bu t (a) Ģqa bu tamqa qop yol (l�) g  tig (i) n bitid (i) m 

[Bunca yazÝlarÝ yazan [ben]  K�l-teginin yegeni YollÝğ-tegin yazdÝm. Yirmi g�n oturup bu taĢa bu 

tamg hepsini (ben) YollÝğ-tegin yazdÝm) (KT GD 1] . 

Metinlerin dikkatli tahlili g�stermektedir ki bunlarÝn m�ellifi YollÝğ-tegin eserlerinde kendi 

zamanÝnÝn yazÝ k�lt�r�n�n �st�n baĢarÝlarÝna dayanÝr; eserleri y�ksek d�zenli, l�konik ve son 

derecede mal�matlÝ olarak stilistik tarafÝndan tasvir edilen durumlara ve eserlerinde adÝ ge�en 

ĢahÝslarÝn durumlarÝna �l��s�ne uygun Ģekilde teĢkil edilmiĢtir. 
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Soğdiyana Tarihine GiriĢ / Dr. Matteo Compareti [s.157-169]   

Venedik CA‟ FoscarÝ �niversitesi / Ġtalya 

 

Sogdiyana (klasik kaynaklarda Sougdian˘, SougdÞa ve Sougdi˝z), milattan �nce 6. asÝrdan 

baĢlayarak milattan sonra 10. asra kadar uzanan ve milattan sonra 5. ve 8. asÝrlar arasÝnda en parlak 

d�nemini yaĢayan ve Ġran k�lt�r ve medeniyetinin geliĢtiği Orta Asya‟nÝn tarihi bir b�lgesidir. Klasik 

yazarlara g�re Sogdiyana, Orta Asya‟da Amu Derya ya da Oxus nehrinin �tesinde bulunan b�lge olan 

Maver�nehir‟e dahildi. 

Sogdiyan medeniyeti, batÝda Marginya, kuzeyde Horezmiya ve CaĢ (ve KÝzÝlkum ��l�), doğuda 

ise Fergana gibi Orta Asya‟da olduk�a geliĢmiĢ diğer tarihi b�lgeler ile sÝnÝrÝ bulunan ve g�neyde 

Baktirya-Tokharistan‟dan Hissar SÝradağlarÝ ile ayrÝlan, ZerefĢan (Yunan yazarlarÝn Polit�metos -

PolutÞmhtoz- dediği, yerel dillerde ise 19. y�zyÝla kadar Namik diye bilinen ve �in kaynaklarÝnda Na 

Mi  - -  diye adlandÝrÝlan) ve KaĢka Derya nehirlerinin oluĢturduğu vadi �zerinde geliĢmiĢtir.1 

Sogdiyana tarihi b�lgesi, bu d�nemde, G�ney �zbekistan (Buhara, Semerkant ve KaĢka Derya 

b�lgeleri) ve BatÝ Tacikistan (Hocend B�lgesi‟nin g�ney kesimi) arasÝnda b�l�nm�Ģt�r (ġekil 1). 

Sogdiyana ekonomisinin temelinde, yaygÝn sulama kanallarÝ sistemi sayesinde, b�y�k �l��de 

toprak iĢlemeciliği/tarÝm bulunmaktaydÝ: Pamuk ve meyveler gibi �r�nler, �in Ġmparatorluğu gibi uzak 

�lkelerin egzotik eĢyalarÝna olan talebin gerektirdiği masraflarÝ karĢÝlÝyordu. Genelde asillerin yaĢadÝğÝ 

Sogdiyan Ģehrinin idari kÝsmÝ olan Pencikent‟in ġeheristan‟ÝnÝn ortasÝnda bulunan bir “zahire ambarlÝ 

ev”in arkeolojik kazÝlarÝnda Erkek tarÝm tanrÝsÝna atfedilen yerel bir inancÝn izlerine rastlanmÝĢtÝr.2 

Bu durum, �in ve Roma ile bağlantÝlarÝ olan Orta Asya kervan yollarÝnÝn geliĢtiği, yani değerli 

mallarÝn ticaretinin (ve bir �l��de de �retiminin) neredeyse tamamÝnÝn, ĢaĢalÝ malikanelerin bulunduğu 

Ģehir merkezlerinde yaĢamayÝ tercih eden Sogdiyan tacirlerin elinde olduğu sÝralarda bile devam etti. 

Sogdiyana bir merkezi h�k�mdarlÝk olmaktan ziyade Semerkant‟Ýn3 �st�nl�ğ�n� tanÝyan 

bağÝmsÝz prensliklerden oluĢan bir konfederasyondu (Yunan kaynaklarÝnda Maracanda -Mar˝canda- 

Ģeklinde ge�mektedir). 

Sogdiyana‟nÝn tarihi, Avrasya g��erleri ve bunlarÝn B�y�k Persiya, Makedonya ve �in i�indeki 

g��leri ile bağlantÝlÝdÝr. Bu g��ler arasÝndaki iliĢkiler tarih�iler i�in �zellikle �nemlidir, Sogdiyana‟dan 

bahsedilen bu �lkelerdeki eski tarihi kaynaklardaki (Avesta‟da4 olduğu gibi) bilgiler Bizans ve Arap 

yazarlardan elde edilen bilgiler kadar �nemlidir. 

Arkeolojik araĢtÝrmalar, b�lgede yerleĢimin tarih �ncesi �ağlardan5 beri olduğunu ortaya 

�ÝkarmasaydÝ, Sogdiyana‟nÝn tarihte yer alÝĢÝ sadece, bu �lkenin AĢaimenid Ġmparatorluğu (M.�. 559-

330) tarafÝndan ilhakÝ ve iktidarÝnÝ kutlamak i�in Dayrus‟in I (M.�. 522-486) tebaasÝ olan halklara 
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y�nelik yazÝ ve temsilcileriyle alakalÝ olacaktÝ. Bisoutun kitabesi, bu a�Ýdan, kesinlikle en eski belgedir 

ve tarihi belki de Daryus saltanatÝnÝn (M.�. 6. y�zyÝl) ilk yÝllarÝna kadar dayanmaktadÝr, oysa 

Persepolis, NakĢi R�stem ve Apadana‟nÝn (Hepsi de Ġran‟da bulunmaktadÝr) Kraliyet MezarlarÝndaki 

kabartmalar daha sonraki d�nemlere aittir. Susa‟da (BatÝ Ġran) bulunan ve �zerine yontulmuĢ olan 

tebaa durumundaki Ġran halklarÝnÝn listesi ve yontularÝn alt kÝsmÝnda kimlerden bahsettiği konusunda 

Ģ�pheye mahal bÝrakmayan hiyerogliflerin bulunduğu ayaklÝ Daryus heykeli ve M.�. 500 tarihine 

dayanan MÝsÝr‟Ýn Kanal YazÝtlarÝ istisnai kayÝt gruplarÝnÝ temsil etmektedir (ġekil 2).6 

Eski Yunan ve Latin kaynaklarÝnda Sogdiyana‟dan Strabo, Plutarch, Curtius Rufus, Arrian, 

Ptolemy ve �zellikle de bu �lkeden Partlar, Horezmiya ve AĢamenid Ġmparatorluğun (Tarih�eler, VII. 

93) XVI. Satrapy‟ndeki Arya ile birlikte Heredotus bahsetmektedir (ġekil 3). SogdiyanlarÝn komĢularÝ 

Ġskender‟in Xerxes seferine (M.�. 486-465) katÝldÝlar. Bildiğimiz kadarÝyla bu ittifak Pers merkezi 

otoritesinin haraca bağladÝğÝ �lkelerle idi, fakat Herodot bu konuda yay ve kÝsa baltalardan oluĢan 

savaĢ ekipmanlarÝ tasvir etmekle yetinmiĢtir (Tarih�eler, VII 66). 

B�y�k Ġskender‟in �abuklaĢtÝrmasÝyla AĢamenidlerin ��k�Ģ�nden sonra (M.�. 336-323), 

Sogdiyana Makedonlara en sert Ģekilde direnen ve iĢgallerden en fazla acÝ �eken Orta Asya 

b�lgelerinden biri haline geldi. Sogdiyan lideri Spitanemes‟i (Sptam˛nhz) boyunduruk altÝna almak ve 

bu liderle ittifak kuran g��erleri pasifize etmek Ġskender‟in tam �� yÝlÝnÝ aldÝ. Pasifize edilmiĢ n�fus 

�zerinde otoritesini g��lendirmek ve b�lgede meĢru bir h�k�mdar olarak g�z�kebilmek i�in Ġskender, 

sonunda, yerel bir Ģef olan Oxyartes‟in (‟Oxuarthz) kÝzÝ Roxane („Rwx˝nh) ile evlendi.7 

Ġyi bilindiği gibi, Ġskender‟in �l�m� �zerine halefleri Ġmparatorluğu değiĢik prensliklere b�ld�ler: 

Bu d�nemde Sogdiyana, Seleucid H�k�mdarlÝğÝ‟nÝn (M.�. 312-65) bir par�asÝydÝ, fakat �ok kÝsa bir 

s�re sonra Seleucid dominyonluğunun doğu kÝsmÝnÝn ayrÝlmasÝ ve PartlarÝn Ġran‟Ý iĢgalinin 

baĢlamasÝyla birlikte b�l�nmesiyle (M.�. 250) Yunan-Baktiryan H�k�mdarlÝğÝ (M.�. 250-50) ile 

iĢbirliğine girdi. 

Bu d�nemde, MakedonyalÝ Ġskender‟in ardÝndan b�lgede kalanlar Orta Asya‟daki egemen sÝnÝfÝ 

teĢkil ediyordu ve b�lgede yapÝlan kazÝlarÝn ispatladÝğÝ gibi, �oğunluğunu SogdiyanlarÝn oluĢturduğu 

ve �zellikle g��l� bir Ģekilde Ġskender‟in hakimiyetinden etkilenen Baktiryanlar gibi bir �ok Ġran 

n�fusunu y�netmekteydiler.8 Ancak, arkeolojik kanÝtlar bulununcaya kadar, bu d�nem Orta Asya 

tarih�ileri tarafÝndan aĢÝrÝ Ģekilde karÝĢtÝrÝlmaktaydÝ. Gerilimler, �nce Seleucus I (M.�. 355-281) 

tarafÝndan kÝsa bir s�re i�in iĢgal edilen Hindistan‟Ýn Maurya Ġmparatorluğu (M.�. 322-185) ve daha 

sonra da Menanderlerin (M.�. 150-135) saldÝrdÝğÝ SungaslarÝn (M.�. 185-M.S. 97) da karÝĢtÝğÝ bir 

savaĢ durumunun devam etmesine sebep oldu. 

M.�. 200 yÝlÝ civarÝnda Sogdiyana (�oğunlukla Baktirya‟da yoğunlaĢmÝĢ olan) bağÝmsÝzlÝğÝnÝ 

kazandÝ, fakat doğudan gelen g��er iĢgallerine karĢÝ son derece savunmasÝzdÝ, buna da Moğolistan 

ve Kuzey �in‟de kurulan Nu Ġmparatorluğu ( M.�.209-M.S.155) ve aĢağÝ yukarÝ KÝrgÝz ve Kazak 
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steplerine denk d�Ģen Sogdiyana‟nÝn doğusuna doğru olan b�lgede yerleĢmiĢ bulunan Kang Ju 

H�k�mdarlÝğÝ ( M.�. 2. y�zyÝl-M.S. 3. y�zyÝl) sebep olmaktaydÝ.9 

�in kaynaklarÝna g�re, M.�. 174 ile 160 tarihleri arasÝnda Xiong Nu, Yue Shi‟yi () mağlup etti ve 

bug�nk� �in‟in Ningxia  ve Gansu  b�lgelerine denk gelen kendi topraklarÝndan ilk �nce Wu Sun‟un () 

(�in Sincan Uygur �zerk B�lgesi‟ndeki Urum�i ve Hami civarÝ) topraklarÝna g�� etmeye zorladÝ, Wu 

Su da bunlarÝ daha sonra, Sakalar tarafÝndan iĢgal edilmiĢ olan KÝrgÝzistan‟daki Ġli, Cu ve NarÝn 

nehirleri civarÝna s�rd�. Bahsi ge�en iĢgalciler, ki bunlar eski �ince kaynaklarda Se () olarak, 

Sanskrit�ede Saka olarak ve Latincede Sacae10 Ģeklinde ge�mektedir, topraklarÝnÝ terk etmeye ve 

batÝya doğru g�� ederek yeni yerleĢim yerleri bulmaya zorlandÝlar. Bu, Orta Asya yerleĢik toplumlarÝnÝ 

bir girdap gibi yutan, Baktirya‟daki son Ġskender eğitmenliğinin bÝraktÝğÝ y�netimleri yÝkan ve bazÝ Saka 

kabilelerinin kendi h�k�mdarlÝklarÝnÝ kurduklarÝ Doğu Ġran ve KuzeybatÝ Hindistan‟Ý da yakÝndan 

ilgilendiren g�� s�recinin baĢlangÝcÝydÝ. 

Ġkinci aĢamada, tebaalarÝnÝ Xiong Nu‟ya kaptÝrma endiĢesinde olan Wu Sun batÝya g�� etti ve 

Yue Shi‟yi bir kez daha Sogdiyana‟ya doğru g��e zorladÝ, bunlar M.�. Sogdiyana‟ya ulaĢtÝlar ve �lkeyi 

iĢgal ettiler. �in kaynaklarÝna g�re, Yu Shi, Kang Ju H�k�mdarlÝğÝ ile savaĢtÝ ve hara� toplamlarÝna 

son vermek suretiyle Sogdiyana topraklarÝna girmesinin �n�ne ge�ti. 

Hun karĢÝtÝ bir ittifak kurmak i�in Yue Shi‟nin desteğini talep eden BatÝ Han HanedanÝ‟ndan (, 

M.�. 206-M.S. 23) �in Ġmparatoru Wu Di‟den (, M.� 141-87) bir mesajla birlikte olaylarla dolu bir 

sefere �Ýkan �inli General Zhang Qian () M.�. 128‟de Sogdiyana‟ya ulaĢtÝ. Fakat, Yue Shi eski 

d�ĢmanlarÝyla yeni bir savaĢa giriĢmeye ilgi g�stermedi ve �in el�isine yardÝmda bulunmayÝ reddetti. 

Zhang Qian‟Ýn g�revi baĢarÝsÝzlÝkla sonu�lanmasÝna rağmen, ileriki d�nemlerde �inlilerin Orta 

Asya‟da geniĢlemesinde aĢÝrÝ derecede faydalÝ olacak olan BatÝ B�lgeleri (Xiyu , yani Orta Asya 

hakkÝnda b�y�k miktarda bilgi elde edilmiĢti. M.�. 1. y�zyÝlÝn sonlarÝ ile M.S. 1. y�zyÝlÝn baĢlarÝ 

arasÝnda, beĢ klandan Yue Shi grubunu oluĢturan biri Baktirya ve Kuzey-BatÝ Hindistan‟da Kuw#^a 

Ġmparatorluğu‟nu (M.�. 1. y�zyÝl-M.S. 3. y�zyÝl) kurdu. Yue Shi‟nin orijini bilim adamlarÝ arasÝnda h�l� 

bir tartÝĢma konusudur. Ġmparatorluğun kurulmasÝ ile, y�netimlerindeki halklarÝn Helenistik-Roman 

unsurlarla bezenmiĢ Ġran ve Hint k�lt�rlerini de kucaklamÝĢ oldular. 

Bilim adamlarÝnÝn �oğu, son zamanlarda, basit bir iĢgalden ziyade g��l� bir Kuw#^a‟nÝn 

Sogdiyana (Horazmiya gibi diğer Orta Aya b�lgelerinde olduğu gibi) �zerinde k�lt�rel ve ekonomik 

n�fuza sahip olduğunda; hatta Yue Shi‟nin bir b�l�m�n�n Buhara vahalarÝnda ve KaĢka Darya 

Vadisi‟nde yeleĢmiĢ olduklarÝ konusunda hemfikirler.11 Muhtemelen, Kuw#^a Sogdiyana ve Orta 

Asya‟nÝn b�y�k b�l�m� �zerinde, evlilik ittifaklarÝ ya da �in Ġmparatorluğu‟nu bile muaf tutmadÝklarÝ bir 

t�re olan baĢkentte a�Ýk�a rehineler bulundurmak suretiyle, bir �eĢit Protektorya kurmuĢtu. M.S. 1. 

y�zyÝlda Kuw#^a, Orta Asya‟nÝn en b�y�k g��lerinden biriydi: Hatta TarÝm HavzasÝ‟nÝ bile 

egemenlikleri altÝna almayÝ denemiĢler, ancak Doğu HanlarÝ (, M.S. 25-220) tarafÝndan yenilgiye 

uğratÝlmÝĢlar ve hara�larÝ kesilmiĢtir. 
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M.S. 70 yÝlÝndan 3. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝna kadar Sogdiyana nispeten bir barÝĢ d�nemi 

yaĢamÝĢtÝr. Kuw#^a hakimiyeti sÝrasÝnda, Orta Asya‟dan ge�erek �inlilerle Roma Ġmparatorluğu‟nu 

birbirine bağlayan kervan yolu (Ġpek Yolu), tÝpkÝ Hindistan ve Sri Lanka‟dan Ġran, MÝsÝr, Etyopya 

(aksum), G�ney-Doğu Asya ve G�ney �in‟e doğrudan ulaĢÝm sağlayan deniz yolunun a�ÝlmasÝnda 

olduğu gibi, ticarette b�y�k bir geliĢme sağlamÝĢtÝ. Sogdiyana‟da Ġpek Yolu‟ndan ge�en �inliler 

tarafÝndan talep edilen l�ks eĢyalar, atlar, Ģarap ve silahlar �retilmekteydi. Sogdiyan tacirler M.�. 3. 

y�zyÝldan itibaren Ġpek Yolu boyunca faaliyetlerde bulunmuĢlar ve b�lgenin sessizliğe 

kavuĢturulmasÝndan Ģ�pheye mahal bÝrakmaksÝzÝn b�y�k yararlar elde etmiĢlerdir. B�y�k bir olasÝlÝkla 

Kuw#^a SogdiyanlarÝn artan zenginliklerini onaylamÝĢ ve aynen 6. y�zyÝlda T�rk KağanÝ‟nÝn yaptÝğÝ 

gibi bu ticaretten yararlanmÝĢtÝr. Kuw#^a ĠmparatorlarÝ, Budizm‟i hem korumuĢlar hem de Orta Asya 

ve Uzak Doğu Asya‟da propagandasÝnÝ geliĢtirmiĢlerdir, �in kaynaklarÝnda Sogdiyanlar (Hintliler, 

Partlar, Yue Shiler, Kuceyanlar ve HotanlÝlar ile birlikte) Budist misyonerler ve TanrÝsal 

Ġmparatorluk‟taki �evirmenler arasÝnda ilk sÝrada anÝlmaktadÝr.12 

Helenistik k�lt�rel sÝzmalara bir tepki olarak, SogdiyanlarÝn “hakiki” Ġran k�lt�r�, mimari hari�, bu 

d�nemde b�t�n sanatlarÝ h�l� ilkel olarak kalmÝĢ ise de, yeni bir sÝ�rama yapmÝĢtÝr. Baktiryan 

paralarÝnÝn taklit edilmesine dayanan sikke yapÝmÝna son verilmiĢ ve uygun bir yazÝ geliĢtirilmiĢtir (bu 

yazÝ, AĢamenid y�netimin resmi yazÝ dili olarak b�lgeye n�fuz etmiĢ olan Arami alfabesinden 

uyarlamadÝr (ġekil 4). YavaĢ yavaĢ, kilden yapÝlma heykellerin �retimine yeniden baĢlanmasÝ, 

Helenistik Ģartlardan uzaklaĢÝldÝğÝnÝ ve Ġran tarzÝna d�n�Ģ� yansÝtmaktadÝr.13 

Kuw#^a‟nÝn yÝkÝlmasÝ, Sasani HanedanÝ‟nÝn (M.S. 224-642) ilk iki ġahinĢahÝ‟nÝn saldÝrgan 

politikalarÝ y�z�nden olmuĢtur. M.S. 260 civarÝnda Orta Ġranca, Part�a ve Grek�e yazÝlmÝĢ olan Kabe-i 

Zerd�Ģt‟teki ġapur I‟in (241-272) b�y�k kitabesinde, Sogdiyana doğuda Sasanilere boyun eğmiĢ 

b�lgeler arasÝnda g�r�lmektedir. Arkeologlar bu t�r iĢgallerin �ok uzun s�reli olmadÝğÝna, ancak, 

Sasanilerle yakÝnlaĢmanÝn �zellikle k�lt�rel ve sosyal alanda kesinlikle pek �ok değiĢikliğe sebep 

olduğuna inanmaktadÝrlar: Ġran‟da zaten �ok yaygÝn olan ZoroastrianlÝk, Nasturilik (ve HÝristiyanlÝğÝn 

diğer Ģekilleri) ve Manizm, �zellikle Mazdiyan din adamlarÝnÝn hoĢg�r�s�z eziyetleri sÝrasÝnda, Orta 

Asya‟da yeni takip�iler buldu. Sogdiyana‟da bu inan�lar, Zoroastrianizm ve Yahudilikle barÝĢ i�inde 

birlikte yaĢarken, 7-9. y�zyÝllarda b�lgede bulunan �inli seyyahlara g�re Budizm‟e (birka� sanat eseri, 

mesela yukarÝda bahse konu olan Pencikent resimlerinde Erkek TarÝm TanrÝsÝ gibi, g�sterilmektedir) 

zulmedilmekte ve manastÝrlarÝ yÝkÝlmaktaydÝ.14 5. y�zyÝl �rneklerine dayanarak, pek �ok arkeolog Ġran 

sanatÝnÝn ve parasÝnÝn Sogdiyana‟da son derece yaygÝn olduğuna inanmaktadÝr.15 

4. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, Sogdiyana ve komĢu b�lgeler, yazÝlÝ kaynaklarda �ionitler ya da 

Kidaritler olarak ge�en esrarengiz g��erler tarafÝndan iĢgal edildi: ilk isim Latin varsayÝmÝdÝr ve b�y�k 

olasÝlÝkla da bir etnik isimdir, bunlar aynÝ zamanda “Kidaritler HunlardÝr” -O‟˙noi oi„KidarÞtai- bir 5. 

y�zyÝl Bizans kaynağÝnda muktedir H�k�mdar Kidara‟dan t�retilmiĢtir (�ince‟de Jiduolo, ). BunlarÝn 

Hunlarla aynÝ kiĢiler olduğuna dair bilgiler Hint ve Ermeni kayÝtlarÝnda da ge�mektedir.16 
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Kidaritler, Sasani Ġmparatorluğu‟nun doğu sÝnÝrÝnda ve Gandhara, KeĢmir ve bir kÝsmÝnÝ iĢgal 

ettikleri Pencap‟Ýn da dahil olduğu Hindistan‟daki Gupta Ġmparatorluğu i�in ciddi bir dehĢet sergilediler 

(320-500), kendilerini Kuw#^a‟nin varisleri olarak g�r�yorlardÝ. 

ġapur II. (309-379) saldÝrÝlarÝnÝ sÝnÝrlamak, BizanslÝlara karĢÝ savaĢmak ve fakat kesinlikle Orta 

Asya‟nÝn u�suz bucaksÝz b�lgelerinde Kidarit �st�nl�ğ�n� tanÝmak �zere Kidaritlerin h�k�mdarÝ 

Grumbates ile bir ittifak kurdu.17 

Arkeolojik araĢtÝrmalara g�re, Kidaritlerin (daha doğrusu Hun)18 Sogdiyana‟yÝ iĢgali, yerel n�fus 

i�in tamir edilmesi imkansÝz sonu�lar doğurduğu halde, bir �ok yerleĢim yerinin yakÝp yÝkÝlmasÝna 

denk gelmektedir. Muhtemelen b�lgede bir �eĢit Sasani kontrol� olduğundan, 5. y�zyÝl 

SogdiyanasÝ‟nda herhangi bir �inoit-Kidarit faaliyeti19g�r�lmemektedir. 

Hindistan‟daki GuptalarÝn ve Baktirya‟daki Sasanilerin karĢÝ saldÝrÝlarÝ sonucu Kidaritlerin g�c� 

zayÝfladÝ ve 5. y�zyÝlÝn ortalarÝnda yerlerini, Orta Asya steplerinden g��l� ama ilkel yeni bir g��er halk 

olan ve g�c�n�n doruğundayken sÝnÝrlarÝnÝ TarÝm HavzasÝ vahalarÝndan Ġran‟a ve Kuzey Hindistan‟a 

kadar geniĢleten bir imparatorluk kuran Beyaz Hunlar ya da Heftalitler (Yunancada‟Ejtalitai, �incede 

Yida  -Yeda Ģeklinde de yazÝlÝr - S�ryanice, Orta Fars�a, Fars�a, Ġbranice ve Arap�a kaynaklarda 

bilinmektedir, ancak Ermeni tarih�iler bunlarÝ Kidaritlerle aynÝ isimle adlandÝrmaktadÝrlar:  K‟u{an) aldÝ. 

Baktirya ve Sogdiyana‟yÝ iĢgal eden diğer yabancÝ iĢgalciler gibi, orijinal etnik grubu bilinmeyen 

Heftalitler de Ġpek Yolu boyunca ticareti kontrol eden, iĢgal ettikleri yerleĢik toplumlara hakim olan Ġran 

k�lt�r�n� benimsediler. 

Bizans ve Arap kaynaklarÝna g�re, Sogdiyana‟nÝn yolu Heftalitlere, muhtemelen Merv civarÝnda 

savaĢ meydanÝnda �len Sasani Ġmparatoru Piruz‟un (459-484) ağÝr yenilgisinden sonra a�ÝlmÝĢtÝr, 

ancak ger�ek iĢgalin 509 civarÝnda baĢladÝğÝ d�Ģ�n�lmektedir. �ince kaynaklar, Sogdiyanlar ile 

Heftalit sarayÝ arasÝnda aracÝlarÝn oynadÝğÝ rol� ve daha sonra Sogdiyan yazÝsÝnÝn benimsenmesini 

a�Ýk�a teyit etmektedir.20 

M.S. 563 ve 568 yÝllarÝ arasÝnda bir Sasani-T�rk ittifakÝ Heftalit H�k�mdarlÝğÝ‟na son verdi ve 

h�k�mdarlÝk galipler tarafÝndan ikiye b�l�nd�. J�stinyen‟in (527-565) baĢ d�ĢmanÝ ve “Sasani altÝn 

�ağÝ”nÝn baĢlatÝcÝsÝ H�srev I. AnuĢirevan (531-579) tarafÝndan y�netilen ĠranlÝlar, Baktirya ve 

Hindistan topraklarÝnÝ aldÝlar; BatÝ T�rkleri ise Sogdiyana ve Fergana‟yÝ da kapsayacak Ģekilde 

Maver�nnehir‟i ele ge�irdiler (ġekil 5). 

Man�urya‟dan (Bug�nk� Kuzeydoğu �in) Hazar Denizi‟ne kadar uzanan devasa bir coğrafyanÝn 

y�neticileri olan g��er orijinli bir Altay n�fusu olan T�rkler, �in kaynaklarÝnda Tu Jue (), Ģeklinde 

kayÝtlara ge�miĢtir. 552 yÝlÝ civarÝnda T�rk dominyonu iki par�aya b�l�nm�Ģt�r: Moğolistan‟daki Doğu 

T�rk Ġmparatorluğu (552-630) �in medeniyetinin asimilasyonuna a�Ýk olmuĢtur ve ger�ek g��er 

k�lt�r�n�n savunucusu olan Maver�nnehir‟deki BatÝ T�rk Ġmparatorluğu (552-657). 
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KağanÝn korumasÝ altÝnda bulunan Ġpek Yolu boyunca ticaret kolonileri sistemi sayesinde 

Sogdiyan varlÝğÝnÝn hem BatÝ, hem de Doğu T�rk Ġmparatorluğu‟nda mevcudiyeti ispatlanmÝĢtÝr. Her 

iki T�rk Ġmparatorluğu‟nda da Sogdiyanlar danÝĢman, dini otorite ve �zellikle de asker olarak �nemli 

roller oynamÝĢlardÝr.21 

Pratikte, Sogdiyana merkezi emperyal otoriteden bağÝmsÝzdÝ, ancak bu tarihten itibaren Orta 

Asya‟daki T�rkleĢtirme s�reci amansÝz bir hal almÝĢ ve Sogdiyan Ģehirlerinin Ģefleri para basÝmÝnÝ 

T�rk isimleri altÝnda s�rd�rm�Ģlerdir.22 

Heftalitlerin yenilgisinden sonra, Sogdiyanlar Ġran ve Bizans ile d�zenli bir ticari iliĢki kurmak i�in 

BatÝ T�rklerinin KağanÝ olan Ġstemi‟ye (552-576) baskÝ yapmÝĢlar, ancak Sogdiyan-T�rk misyonu 

Husrev‟in ajanlarÝ tarafÝndan engellenmiĢ, tacirler Sasani topraklarÝndan uzak kalmaya zorlanmÝĢtÝr. 

Bu d�nemde, aslÝnda, ĠranlÝlar bir taraftan Ġpek Yolu boyunca Sogdiyan-T�rk g�c�n� sÝnÝrlandÝrmaya 

gayret ederken, �te yandan kendileri Doğu‟da Hindistan ve Sri Lanka‟dan gelen değerli eĢyalarÝn 

deniz yoluyla ticaretini kontrol etmekteydi ve Doğu Afrika‟da Aksumiler H�k�mdarlÝğÝ‟nÝ (M.S. 1-7. 

y�zyÝl) mağlup edip, 570 yÝlÝnda Yemen‟i iĢgal ederek23 Bizans‟Ýn b�t�n l�ks eĢya ve Doğu‟nun 

baharatlarÝna olan taleplerini sadece kendileri sağlamaya �alÝĢmÝĢlardÝr. 

Bu t�r bir �nleme ilk T�rk tepkisi, daha �nce Ġran‟Ýn m�ttefikleri tarafÝndan kazanÝlmÝĢ olan 

Hindistan topraklarÝnÝ iĢgal ederek, Sasanilere karĢÝ Bizans desteğini teminat altÝna almak olmuĢtur. 

BatÝ T�rkleri, Bizans Ġmparatorluğu‟na yollamak �zere en uygun diplomatlarÝn Sogdiyanlar olduğunu 

d�Ģ�nmekteydi. AslÝnda, 567-568 yÝllarÝnda Maniakh adÝnda bir Sogdiyan seyyah tarafÝndan liderliği 

yapÝlan bir el�ilik heyeti, b�y�k olasÝlÝkla, Rus arkeologlarÝn yol �creti olarak değerli ipek kumaĢlarÝn 

kullanÝldÝğÝna dair bulgularÝ ortaya �ÝkardÝğÝ Kafkaslar �zerinden ge�erek Konstantinapol‟e ulaĢtÝ.24 

Yine de, SogdiyanlarÝn bu tarihten �nce de Konstantinapol‟de bulunmalarÝ ve 552‟de J�stinyan 

d�neminde ipek �retiminin sÝrlarÝnÝn Bizanslara a�ÝklanmasÝnda rol almÝĢ olmalarÝ b�y�k bir olasÝlÝktÝr. 

Bu bilgiler, ka�ak ipek b�ceklerinin asÝl vatanÝnÝ Sogdiyana ile aynÝ b�lge olarak tanÝmlanabilecek 

Serinda (ShrÞnda) Ģeklinde adlandÝran Procopius tarafÝndan verilmektedir.25 

Maniakh‟Ýn misyonu yeni a�Ýlan, Harezm, Kuzey Hazar Denizi, Kafkaslar ve Sogdiyan varlÝğÝ ile 

bağlantÝlÝ olduğu g�r�len Sugdaya Ģehri (�nceleri Sughd#k or Soldaia olarak bilinmekteydi) KÝrÝm 

�zerinden ge�en ve hala tam olarak araĢtÝrÝlmamÝĢ olan bir Ġpek Yolu kolu (“K�rk Yolu”) �zerinde 

Sogdiyan trafiğinin geliĢmesi a�ÝsÝndan bir baĢarÝdÝr.26 G�ney Ukrayna ve Kuzey Kafkaslar‟daki 

HazarlarÝn 567-571 yÝllarÝnda BatÝ T�rkleri tarafÝndan kontrol altÝna alÝnmasÝ, Bizanslarla olan 

iliĢkilerini kolaylaĢtÝrmÝĢ ve iki imparatorluğu doğrudan temasa ge�irmiĢtir. Bu d�nemden itibaren, 

Bizans-Sogdiyan iliĢkileri aĢÝrÝ derecede iyi, ancak karĢÝlÝklÝ sanat27 ve para basÝmÝ28 alÝĢveriĢleri gibi 

k�lt�rel alanla kÝsÝtlÝ kalmÝĢ ve askeri iĢbirliği boyutuna hi�bir zaman ulaĢmamÝĢtÝr. 

Tang Ġmparatorluğu‟nun (, 618-906) y�kselmesi ve �in‟de ekonomik, politik istikrarÝn 

sağlanmasÝyla 
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 T�rkler d�Ģ�Ģe ge�miĢlerdir. Enerjik Ġmparator Tai Zong (, 626-649) Doğu T�rklerini mağlup 

ederek, topraklarÝnÝn kontrol�n� ele ge�irmiĢ ve kendilerini de �in ordusuna katarak BatÝ T�rklerine 

karĢÝ savaĢta kullanmÝĢtÝr. “BarbarlarÝ barbarlara karĢÝ” kullanma sanatÝnda son derece mahir olan 

�inliler 659 civarÝnda Mavera�nnehir‟i iĢgal ettiler ve 661‟de t�m BatÝ T�rk topraklarÝ Tang y�netiminin 

altÝna girdi. 

650 ve 675 yÝllarÝ arasÝnda Sodiyana Tang egemenliğini tanÝdÝ, fakat boyunduruk yerel Ģeflerin 

(ik◊sid) �in patronajÝ29 altÝnda g�revlendirilmesine ve Emperyal saraya hara� �demeye, tanrÝsal 

imparatorluğun y�netici sÝnÝfÝna b�y�k saygÝ g�stermeye ve sanayileĢmiĢ Sogdiyan tacirlerin b�y�k 

miktarda ihracatÝna indirgendi. 

Sogdiyan para sistemi de merkezinde kare bir delik bulunan �in modelleri lehine değiĢti. Bu 

sikkelerin �zerinde zaman zaman �ince karakterlere de rastlanmaktadÝr.30 

BatÝ Hanlardan Tanglara kadar geleneksel �in yÝllÝklarÝnda, Suli d�nemi , Xiuli , Suyi , Shuyao  

ve 5-6. y�zyÝldan itibaren de Sute d�nemine  (eski telafuzu *Siwok-d‟ ∂k) g�re Sogdiyana �ok iyi tasvir 

edilen bir b�lgeydi. 

Han Ġmparatorluğu‟nun ��z�lmesinden sonra, �in, k���k iktidarlar arasÝndaki s�rgit savaĢ 

durumu ile belirginleĢen bir tarihi karmaĢa d�nemine girdi ve b�y�k bir geleneğin miras�ÝsÝ olmasÝna 

rağmen birleĢik bir merkezi devlet oluĢturamadÝ ve �in topraklarÝna yerleĢen ve buralarda ger�ek 

“barbar” hanedanlarÝ kuran g��er istilacÝlarÝn dehĢetiyle karĢÝ karĢÝya kaldÝ. Kuzey �in, birinci T�rkler 

imparatorluğunun kaderini paylaĢan Kuzey Wei (, 386-534) bir Xianbei hanedanÝ  altÝnda birliğini 

sağladÝ: Bir seri i� huzursuzluktan sonra ikiye b�l�nd�, Doğu Wei‟nin (, 534-550) yerini �inli Kuzey Qi 

(, 550-577) aldÝ ve daha barbar olan BatÝ Wei (, 535-557) diğer bir Xianbei hanedanÝ olan Kuzey Zhou 

(, 557-581) tarafÝndan yÝkÝldÝ. B�t�n bu hanedanlarÝn T�rklerle iyi iliĢkileri, hatta evliliğe dayalÝ 

ittifaklarÝ vardÝ, Sogdiyan g��menler ve Sogdiyana‟nÝn kendisi olağan hara� sistemi aracÝlÝğÝyla 

imparatorun sarayÝna sunuldu. Sogdiyan yazÝsÝnÝn ge�miĢi M.S. 313‟e31 dayanan �nl� Sogdiyan eski 

harflerinin kanÝtlarÝ tamamen �ince i�eriğiyle bulunmuĢtur. 

Barbar hanedanlarÝn y�netiminde �zel bir �zg�rl�k alanÝ tanÝnan Sogdiyanlar, �zellikle Ġran 

repertuarÝndan alÝnan ve zengin unsurlarla bezenmiĢ Buda heykellerinin yapÝmÝ olmak �zere, sanat 

alanÝnda belirli bir n�fuza sahiplerdi.32 Arkeolojik bulgular SogdiyanlarÝn kendi dinlerini izlemeyi ve 

(�in topraklarÝnda yaygÝn bir uygulama olan defin iĢleminin benimsendiğine dair izler olmakla birlikte) 

kendi dini cenaze merasimlerini (cesedi ortaya koymak suretiyle hayvanlar tarafÝndan etlerinin 

temizlenmesini sağlayarak kemikleri �zel bir sandÝkta ya da astodan i�inde korumaktaydÝlar) yapmayÝ 

s�rd�rd�klerini a�Ýk�a g�stermektedir.33 

�in‟in Suiler y�netiminde birleĢmesi Sogdiyanlar i�in �nemli bir değiĢiklik yaratmadÝ, aksine, 

prestijleri daha da y�kseldi ve 605‟te He Chou isimli bir Sogdiyan bizzat imparator tarafÝndan değerli 

ipeklerin ve �in sarayÝnda �ok moda olan “batÝ tarzÝ”na uygun mimari dekorasyonda kullanÝlan 

�inilerin �retiminin yapÝldÝğÝ �ok �zel bir atelyenin baĢÝna getirildi.34 
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Tang d�neminin baĢlangÝcÝnda, BatÝ B�lgelerinin egzotik eĢyalarÝna Ġmparatorluk sarayÝndan 

b�y�k talep vardÝ. Bu t�r �r�nler ĢunlarÝ kapsamaktaydÝ: Meyveler, sebzeler, hayvanlar, metal 

eĢyalar, tekstil ve �anak ��mlek �zel talepler arasÝndaydÝ.35 Sogdiyan l�ks mallarÝ Bizans 

Ġmparatorluğu, TarÝm HavzasÝ Vaha ġehirleri ve Moğolistan‟a ilaveten Kore, Japonya, Tibet ile 

TanrÝsal Ġmparatorluk ile bağlantÝsÝ olan diğer �lkelere, hatta Hindistan, Sri Lanka ve G�ney Doğu 

Asya �lkeleri ile G�ney �in limanlarÝnÝ birbirine bağlayan s�zde “Deniz Ġpek Yolu” boyunca bulunan 

yerlere ulaĢmaktaydÝ.36 

�in sarayÝ, komĢu �lkelerin h�k�mdarlarÝna diplomatik hediye olarak vermek i�in bu t�r eĢyalarÝ 

bulundurmaktaydÝ, ki bu komĢu h�k�mdarlarÝn t�rbelerinde kazÝ sonucu ilk bakÝĢta Ġran tarzÝnÝ 

�ağrÝĢtÝran, Sasanilere ait olduğu zannedilen ancak daha iyi incelendiğinde Sogdiyan olduğu anlaĢÝlan 

kumaĢlar, cam ve metal eĢyalar a�Ýğa �ÝkarÝlmÝĢtÝr.37 

Barbar olmaktan ziyade ĠranlÝ olan hu  tacirlerinde sÝk sÝk rastlanan bu d�neme ait �ince 

hikayelerin garip fig�rleri arasÝndan bazÝlarÝ bazÝ kumaĢlarÝna iĢlenmesinde kullanÝlmÝĢtÝr, mesela 

barbar h�k�mdarÝ karakterize eden bir lider deveyi sembolize eden hu wang  karakterleri ile dekore 

edilen bir kumaĢ.38 AyrÝca, Tang cenaze sanatÝnda (esas olarak �anak/��mlek�ilik ve boyamada) 

ĠranlÝlarÝn temsilleri �nemli bir role sahiptir. �inliler Sogdiyan m�ziğini ve dansÝnÝ �ok takdir etmekte ve 

Orta Asya‟dan ya da Ġran‟dan getirdikleri polo oyununu benimsemekteydiler. AslÝnda, �in‟deki ĠranlÝ 

sayÝsÝ �nemli miktardaydÝ ve 642‟de Sasaniler Arap iĢgaline uğrayÝnca bu rakam daha da arttÝ. Tang 

Ġmparatoru, 621 civarÝnda �in‟in baĢkentinde bir Zoroastrian tapÝnağÝ inĢa edilmesine izin verdi. 

Ġmparator, Piruz‟u (�incede Bilusi , son Sasani h�k�mdarÝ Yezdigerd III‟�n-630-651- oğlu) kardeĢ�e 

kabul etti ve hatta Ġran‟Ý yeniden ele ge�irebilmesi i�in ona bir ordu ayarladÝ (ama somut bir neticeye 

ulaĢamadÝ).39 

Yani, sadece �in‟deki ĠranlÝlarÝn kendileri değil, bunlarÝn iĢleri, Zoroastrianizme ilaveten Budizm, 

Nasturilik ve Manizm gibi dinleri de koruma altÝna alÝndÝ.40 MallarÝ ve Budizm a�ÝsÝndan �zellikle 

yabancÝlar i�in en parlak/favori d�nem, �in tarihinin geleceği i�in �nemli sonu�lara sebep olan Krali�e 

Wu Zetian‟Ýn   (684-705) d�nemidir. 

Tang y�netimi altÝnda, Sogdiyana ĢaĢaanÝn zirvesindeydi. Afrasyab (eski Semerkant), Varakhsa 

(Buhara‟dan �ok uzak olmayan bir yer) ve Pencikent‟te (BatÝ Tacikistan‟da, Semerkant‟a yaklaĢÝk 55 

kilometre) ortaya �ÝkarÝlan resimler, asiller gibi giyinmiĢ ve silah kuĢanmÝĢ olan ve yerel destanlarda, 

klasiklerde olduğu kadar Hint hikayelerine esin kaynağÝ ve resimlerin m�Ģterisi olan zengin tacirlerin 

yaĢam tarzÝnÝ g�stermektedir.41 Sogdiyan dili, Orta Asya‟nÝn b�t�n kolonilerine yayÝlarak, Ġpek Yolu 

boyunca bir ortak ticaret dili -lingua franca- haline geldi, ayrÝca Sogdiyanca bir ka� dinin b�lgede 

yayÝlmasÝnda da �nemli bir rol oynadÝ. Ancak, bu durum uzun s�rmedi. AslÝnda, 7. y�zyÝlÝn ikinci 

yarÝsÝnda Emevi HanedanÝ (661-750) y�netimindeki Arap ordularÝnÝn hÝzla ilerlemeleri y�z�nden Orta 

Asya‟nÝn k�lt�rel-siyasi yapÝsÝnÝ k�kl� Ģekilde değiĢtirecek bir dizi olay cereyan etti. 
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H�l� bir Tang protektoryasÝ olarak d�Ģ�n�len Sogdiyana, 673-676 yÝllarÝ arasÝnda (hatta daha 

erken bir d�nemde)42 AraplarÝn b�lgeye gelmesinden ve Horasan Valisi Utayba ibn-M�slim al-Behili 

tarafÝndan 706-715 yÝllarÝ arasÝnda tamamen iĢgal edilmesinden b�y�k zarar g�rd�. BoĢuna �in 

m�dahalesini bekleyen yerel prensler arasÝndaki ayrÝlÝk, AraplarÝn b�lgeyi iĢgalini kolaylaĢtÝrdÝ. 

AslÝnda �in de, T�rgiĢlerin konfederasyonu altÝnda 699‟da BatÝ T�rk Ġmparatorluğu‟nu kurmuĢ olan 

T�rk kabileleri ve bu kabilelerle ittifak yapan Tibetlilerin (630-846) a�Ýk�a iĢgaline uğramÝĢtÝ. 

Transoxiana‟nÝn (ya da M�sl�man fatihlerin s�ylediği isimle Mavera�nnehir diye bilinen ve aynÝ 

zamanda da Sogdiyana yazÝsÝ Sughd, Soghd ya da Gk�O, GpO, GpW Ģeklinde ge�mektedir) Araplar 

tarafÝndan iĢgali ile karĢÝ karĢÝya kalan yerel halk, 707 yÝlÝnda Ġkinci Doğu T�rk Ġmparatorluğu‟nun 

(684-734) ordularÝnÝ acilen yardÝma �ağÝrdÝlar (bu muhtemelen 701‟de de olabilir), bu ordu daha sonra 

712‟de Bilge Kağan‟Ýn (716-734) kardeĢi K�l Tegin‟in (K�l-tigin) (Prens K�l, 731‟de �ld�) komutasÝna 

girdi. T�rklerin bu m�dahalesi �nemli oranda baĢarÝ sağladÝysa da Emevilerin Sogdiyana‟daki 

durumunu değiĢtiremedi. Ne T�rgiĢ lideri Su Lu‟nun 724‟teki m�dahalesi, ne de “Sogdiyana 

H�k�mdarÝ, Semerkant lordu” Devastik‟in 722‟de liderliğini yaptÝğÝ isyan durumu değiĢtirmedi, isyan 

Araplar tarafÝndan Ģiddetli bir Ģekilde bastÝrÝldÝ. 728‟de patlak veren ve T�rgiĢler ile Tibetliler (KrallarÝ 

Khri lde gtsug brtsan, 712-755 yÝllarÝ arasÝnda bir Semerkant prensesi ile evlendi) tarafÝndan 

desteklenen bir baĢka isyan Sogdiyana‟daki Arap dominyonlarÝnÝ aralarÝnda Semerkant‟Ýn da 

bulunduğu birka� m�stahkem mevki ile sÝnÝrlandÝrdÝ. Daha sonra, 734 yÝlÝnda, El-Haris ibn-S�reye el-

M�c�Ģi, Su Lu ve diğer yerel Ģeflerle merkezi Emevi otoritesine karĢÝ savaĢmak �zere ittifak 

kurduğunda bu sefer kabilelerin kendi aralarÝnda bir isyan patlak verdi. Bu t�r sarsÝcÝ olaylar serisinin 

sonucu olarak SogdiyanlarÝn g��� baĢladÝ.43 

Kutayba‟nÝn Halife S�leyman‟a (715-717) karĢÝ isyanÝndan ve akabinde ġam‟da 

�ld�r�lmesinden sonra (Sogdiyan muhafÝzlar tarafÝndan korunmaktaydÝ), Sogdiyana, yerel ihĢids ile 

iĢbirliği yapan Arap y�netici Nawr ibn-Sayy#r al-Kin#nO tarafÝndan 739 yÝlÝnda huzura kavuĢturuldu, 

g�� eden SogdiyanlarÝn geri d�n�Ģ� teĢvik edilirken, al-Haris isyanÝ 744 yÝlÝnda son buldu. 

Bu kÝsa sakin d�nem Ebu-M�slim el-Horasani‟nin 747-749 yÝllarÝ arasÝndaki isyanÝ ve Abbasi 

HanedanÝ‟nÝn (750-1258) iktidara gelmesinden sonra baĢlayan b�lgenin M�sl�manlaĢtÝrÝlmasÝ ile 

kesintiye uğradÝ. 750 yÝlÝndan baĢlayarak, aslÝnda, halkÝn tedricen Ġslam‟a ge�iĢi ile birlikte yerel dini 

anÝtlar ve evlerdeki resimler yok edilmeye baĢlanmÝĢtÝ. 

751‟de, Araplar �inlileri Talas‟ta (BatÝ KÝrgÝzistan) mağlup etti ve Orta Asya‟da iĢgal ettikleri 

topraklardan �ekilmeye zorladÝ (sistemli bir Ģekilde Tibetliler tarafÝndan alÝndÝ) ve gelecekte 

Sogdiyana‟ya y�nelecek muhtemel Tang m�dahalerini engelledi. Talas SavaĢÝ‟ndan sonradÝr ki, 

Semerkant‟taki bazÝ �inli esirler kağÝt yapma tekniklerini Ġslam d�nyasÝna �ğretti. Abbasi hakimiyeti 

sÝrasÝnda, Orta Asya b�lgeleri bir �ok kez isyan etti, ancak Araplar doğuya y�nelen eĢyalarÝn �n�ne 

bir �eĢit engel koymuĢ gibi g�r�nse bile,44 TarÝm HavzasÝ, Dunhuang () ve �in‟deki Sogdiyan 

yerleĢimciler i�in ciddi sonu�lar doğuracak bir d�Ģ�Ģ yaĢanmadÝ.45 
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8. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, sÝrasÝyla �in‟in g�ney ve kuzey sÝnÝrlarÝnda Tibetliler ve UygurlarÝn 

artan g�c� ve Sogdiyan-T�rk Generali Rokhsan‟Ýn (�in yÝllÝklarÝnda An LuĢan olarak ge�mektedir) 

b�y�k isyanÝ y�z�nden Tang HanedanÝ 755-756 yÝllarÝnda bir kriz d�nemiyla karĢÝ karĢÝya kaldÝ. 

Ġkinci Doğu T�rk Ġmparatorluğu‟nun ��k�Ģ�nden sonra Uygur T�rkleri, Yaylakar HanedanÝ 

liderliğinde Moğolistan‟da kendi KağanlÝklarÝnÝ (744-840) kurdular ve TanrÝsal KrallÝk i�in rahatsÝz edici 

bir komĢu oldular. Ancak, Halife‟nin g��l� Tibetlilere karĢÝ �in Ġmparatoruna destek olsun diye Arap 

ordularÝnÝ g�nderdiği sÝrada, �inliler An LuĢan isyanÝnda Uygurlardan da yardÝm istediler. B�g� 

Kağan (Muyu, 759-779), 762-763 yÝllarÝnda, An LuĢan isyanÝnÝn yarattÝğÝ d�zensizlik ve �in baĢkenti 

Chang‟an‟Ýn 763 yÝlÝnda Tibetliler tarafÝndan iĢgali sÝrasÝnda Tang HanedanÝ‟nÝn devamÝnÝ g�venceye 

almak i�in �in‟de bulunurken bazÝ Sogdiyan rahiplerin etkisiyle Maniheizm‟i kabul etti ve bu dini 

KağanlÝğÝn y�netici sÝnÝfÝnÝn dini olarak ilan etti. Onun �l�m�nden sonra yeniden Uygurlar arasÝnda 

etkin olmaya baĢladÝklarÝ Adiz kabilesinden Huaixi‟nin  saltanatÝna kadar �ok ciddi bir zul�m d�nemi 

yaĢadÝlar. 806‟da, bazÝ Mani rahipler �in sarayÝna g�nderilen bir Uygur diplomatik misyonuna ilk kez 

dahil edildiler. 

Uygur KağanlÝğÝ var olduğu s�rece Tibetlilere ve baĢta KÝrgÝzlar46 olmak �zere T�rk kabilelerine 

karĢÝ savaĢmak zorunda kaldÝ ve nihayet 840 yÝlÝnda yok edildi, geride kalanlarÝ ise g�neye yani 

Dunhuang ve TarÝm HavzasÝ �evresindeki b�lgeye g�� etmeye zorlandÝ, burada sÝrasÝyla Gansu‟da 

Shazhou Uygur H�k�mdarlÝğÝ‟nÝ (850-1028) ve Sincan‟da Koco Uygur H�k�mdarlÝğÝnÝ kurdular. 

Bug�n Uygurlar h�l� buralarda n�fusun �oğunluğunu oluĢturmaktadÝrlar. 

Bu d�nemde, �zellikle Koco H�k�mdarlÝğÝ‟ndaki Sogdiyan k�lt�r�n�n etkisi �ok g��l�yd� ve 

muhtemelen Sogdiyan sanat�Ýlar, Koco (�incede Gao�ang ) Ģehri yÝkÝntÝlarÝnda bulunan Manist 

ilisturasyonlu el yazmasÝ par�alarÝn boyanmasÝnda g�rev almÝĢlardÝr,47 oysa Murtuq ve Bazaklik‟teki 

(9-12. y�zyÝl) Budist ve Maniheist duvar resimleri farklÝ bir tarzÝ sergilemekteler ve �zellikle ĠranlÝ 

tacirlerin taklit eserlerinde �in‟den g��l� bir Ģekilde etkilenmiĢlerdir (ġekil 6). Uygur alfabesi Sogdiyan 

alfabesini model olarak almÝĢ ve bunu daha sonra (yeniden uyarladÝktan sonra) Moğollara ve 

Man�ulara iletmiĢtir, bug�n �in‟deki Man�ular hala bu yazÝ formunu kullanmaktadÝrlar (ġekil 4). 

An LuĢan isyanÝndan sonra Tang sarayÝnÝn Sogdiyanlara karĢÝ tavrÝ radikal bir Ģekilde değiĢti. 

Bakan Li Mi  (722-789) Chang‟an‟a yerleĢmiĢ olan yabancÝlara, �zellikle de ĠranlÝlar ve Sogdiyanlara 

uygulanan imtiyazlarÝ kÝsÝtlamak i�in bir dizi ferman yayÝnladÝ48 ve ĠranlÝ-T�rk t�ccarlara zarar vererek 

�inli tacirleri desteklemek i�in ciddi �nlemler alÝndÝ.49 M.S. 843-45 yÝllarÝnda �in‟deki yabancÝ dinlere 

karĢÝ a�Ýk bir zul�m baĢladÝ, rahipler, din adamlarÝ mallarÝndan mahrum bÝrakÝldÝ ve sek�ler yaĢama 

d�nmeye zorlandÝlar. SogdiyanlarÝn ��k�Ģ� 878-879 yÝllarÝndaki bir isyan sÝrasÝnda, yani �nemli 

sayÝda M�sl�man, Yahudi, HÝristiyan ve Zoroastrian‟Ýn Canton‟da katledildiği sÝrada zirveye �ÝktÝ. 

Bu t�r yÝkÝcÝ olaylara rağmen �in‟deki ve daha uzun bir d�nem olmak �zere Dunhuan ve 

yukarÝda bahsedildiği gibi TarÝm HavzasÝ‟ndaki Sogdiyan topluluklar hayatlarÝnÝ s�rd�rmeyi baĢardÝ. 

Sogdiyana‟nÝn Hint alt kÝtasÝ ile olan iliĢkileri hala iyi bir Ģekilde araĢtÝrÝlmadÝ, ama biz bu iliĢkiler 
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hakkÝnda �zellikle de 8. ve 9. y�zyÝllarda Tibet ve Amdo (bug�nk� Qinghai �in B�lgesi ) ile olan ticari 

iliĢkileri hakkÝnda olduk�a �ok Ģey biliyoruz.50 

8. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Sogdiyana‟da pek �ok (dini olanlarÝ da olmak kaydÝyla) isyan patlak 

verdi, steplerdeki T�rklerin dÝĢ m�dahalesine rağmen, Abbasiler b�lgenin kontrol�n� ellerinde tutmayÝ 

baĢardÝlar. 793-795 yÝllarÝnda Araplar hakimiyetlerini Tacik Ģehri Hokant civarÝnda bulunan ve 

Sogdiyan k�lt�r�n�n egemen olduğu Ustrusana‟ya geniĢlettiler. Mavera�nnehir‟de b�y�k �aplÝ bir 

isyana liderlik eden Na¡r ibn-Sayy#r‟Ýn torunu Rafi‟ ibn-Layth 806 ve 809 yÝllarÝ arasÝnda isyan etti. Bu 

isyana �abucak T�rk ve Tibet ordularÝ da katÝldÝ, ancak Abbasi SarayÝ ile uzlaĢÝlarak isyan sona 

erdirildi. 

9. y�zyÝlda BatÝ Orta Asya‟da g��l� bir Ġslami hanedan olan SamanoğullarÝ (819-1005) y�kseliĢe 

ge�ti. SamanoğullarÝ soy olarak Baktirya‟dan (o zamanlar Tokharistan diye bilinmekteydi), ispat 

edilmemekle birlikte muhtemelen Sasani soyundan, gelen bir ĠranlÝ aile idi. �yeleri baĢlangÝ�ta 

Sogdiyana‟nÝn y�neticiliğine atanmÝĢ ve buradan hakimiyetlerini geniĢ�e bir coğrafyaya yaymÝĢlardÝ, 

pratikte Abbasilerden bağÝmsÝzlardÝ. 

SamanoğullarÝ D�nemi Sogdiyana i�in bir �eĢit R�nesans idi ve Orta Asya‟nÝn bu kÝsmÝnÝn 

tamamÝ hakimiyetleri altÝna girdi. Emirlikte ve �lke dÝĢÝnda �zellikle Sogdiyan kumaĢÝna b�y�k bir 

talep vardÝ. Bu kumaĢ Ġslam kaynaklarÝnda, muhtemelen siql#��n or siql#� diye bilinen bir diğer 

değerli �r�nle de tanÝnan Buhara yakÝnlarÝndaki Zandana k�y�nden aldÝğÝ isimle Zandani adÝyla 

ge�mekteydi. Bilim adamlarÝ zandaniğO‟nin tabiatÝ ve ikonografyasÝ hakkÝnda hemfikir olmamakla 

birlikte, BatÝ Avrupa‟da, Dunhuang ve Tibet‟te bulunan ipeklere bakÝldÝğÝnda bunlarÝn ortak bir kanuna 

g�re s�slendiğini ve bir vakada da kumaĢÝn arka y�z�nde Sogdiyan yazÝsÝ bulunmasÝna rağmen, bu 

t�r mallarÝn Sogdiyan resimlerinde yer almadÝğÝnÝ g�r�r�z.51 Mevcut araĢtÝrmalarÝn durumuna 

bakÝldÝğÝnda bu gruptaki kumaĢlar daha fazla araĢtÝrmayÝ gerektirmekle birlikte, bu kumaĢlarda Bizans 

motiflerinin kullanÝlmasÝ ve buna karĢÝlÝk Konstantinapol‟�n ipek �retimini etkilemesi SamanoğullarÝ 

kontrol�ndeki Orta Asya ile Bizans arasÝnda s�rekli bir ticari alÝĢveriĢin olduğu ger�eğini 

doğrulamaktadÝr.52 893 yÝlÝnda Emir Ġsmail (892-907) h�l� bir Zoroastrian inan�lÝ olan Ustrusana‟nÝn 

(af{On) h�k�mdarÝnÝ �ld�rtt�, topraklarÝnÝ ilhak eti ve halkÝnÝ Ġslama ge�meye zorladÝ. Daha sonra da 

Ġslam‟Ýn yaygÝn bir Ģekilde yaĢanmadÝğÝ ve al-K#{EarO‟ye g�re h�l� SogdiyancanÝn konuĢulduğu 

Karluk T�rklerinin muhkem b�lgesi Talas‟a saldÝrdÝ. SamanoğullarÝ D�nemi‟nde, Doğu Ġran leh�esinin 

son temsilcilerinden biri olan bu dilin yerini yeni Ġranca almaya baĢladÝ. Sogdiyanlar i�in diğer bir 

dehĢet de Mavera�nnehir‟in T�rkleĢtirilmesiydi, �zellikle de SamanoğullarÝnÝn yenilgiye uğramasÝ ve 

Emirliğin 1001‟de KarluklarÝn hanedan ailesi (Sogdiyana da dahil olmak �zere kuzey b�lgelerini alan 

KarahanlÝlar) ve Gazneliler (g�ney kÝsmÝnÝ aldÝlar) arasÝnda b�l�nmesinden sonra. SÝnÝr �izgisi Amu 

Derya olarak kararlaĢtÝrÝldÝ fakat, tam olarak Sasani-T�rk ittifakÝnÝn olduğu d�nemde iki g�� 

birbirleriyle savaĢmaya baĢladÝlar. G��er hareketleri y�z�nden doğuda g��e zorlanan yeni bir T�rk 

n�fusu olan Sel�uklular, 1040‟da bu �atÝĢmaya m�dahale etti, Gaznelileri Orta Asya‟dan sildi ve 

KarahanlÝlarÝ da 1089 yÝlÝnda bir kukla devlete indirgedi. 
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Sel�uklular 1141‟de Budist KarahÝtaylar (Kuzey �in‟de Man�u Jin , 1115-1234 tarafÝndan 

y�netilen Liao Ġmparatorluğu‟nun , 907-1125 yÝkÝlmasÝndan sonra bilindikleri adlarÝyla BatÝ Liao) 

tarafÝndan ezildiler ve yerlerini 1210-1212 yÝllarÝnda HarezmĢahlara bÝraktÝlar. 

Ġyi bilindiği gibi, HarezmĢahlar 1218 yÝlÝnda, Cengiz Han‟Ýn ordularÝnÝn saldÝrÝsÝna uğrayarak 

yÝkÝldÝ. AynÝ d�nemde Asya‟nÝn b�y�k b�l�m� Moğol Ġmparatorluğu‟na ilhak edilmeden �nce g��er 

ordularÝnÝn b�y�k yÝkÝcÝlÝğÝndan acÝ �ekmekteydi. 

Ancak, Sogdiyan medeniyeti bu tarihten �ok �nceleri yok olmuĢtu ve MoğollarÝn 

medenileĢtirilmesi tecr�beli Uygurlar i�in zekice bir g�rev olacaktÝ. 

Rubrucklu Fransisken William, 1253-1254 yÝllarÝnda Soldaini diye adlandÝrÝlan bir grup 

HÝristiyanÝn AltÝnordu Devleti‟nin Moğol HanÝ‟na bazÝ hediyeler sunduklarÝnÝ kaydetmektedir. Orta 

Asya‟da Yunancadan farklÝ bir dil konuĢan ve Latincede Soldins, Soldinis, Soldis diye yazÝlan bir 

HÝristiyan n�fusun varlÝğÝna dair bilgi, bir Ermeni rahip olan Het‟um (ya da Hayton) tarfÝndan FransÝz 

sarayÝna sunulan 1037 tarihli bir kaynakta ge�mektedir: 20. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Yagnobi nehri 

vadisinde (BatÝ Tacikistan), uzun s�redir unutulmuĢ ve sadece eski kaynaklarda ve arkeolojik 

kalÝntÝlarda kaldÝğÝ bilinen bir medeniyetin canlÝ kanÝtlarÝ olarak keĢfedilen, yaklaĢÝk 2500 kiĢi 

tarafÝndan konuĢulan �� dialektin doğrudan Sogdiyanca ile alakalÝ olduğu ortaya �ÝkarÝlmasÝna 

rağmen, bunlar Sogdiyanlar ve Orta Asya‟daki dilleri hakkÝndaki son bahsediliĢlerdir.53 
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Türkler ve Soğdlular / Prof. Dr. Boris I. Marshak [s.170-178]   

Yale �niversitesi Sanat Tarihi B�l�m� / A.B.D. 

 

Soğd, Amuderya ve SÝrderya nehirleri arasÝndaki topraklarÝn merkezi b�lgesidir. Bu b�lgede 

Hint-Avrupa grubuna dahil olan Doğu Ġran dillerinden birini, SağdcayÝ konuĢan Soğdlular 

yaĢamÝĢlardÝr. SoğdlularÝn halefleri VIII. y�zyÝlÝn sonundan baĢlayarak XI. y�zyÝla kadar giderek 

Soğdca konuĢmayÝ ve yazmayÝ terk etmiĢ ve Soğd‟un kendi topraklarÝnda Fars-Tacik, TiyanĢan‟dan 

kuzeydeki kolonilerde ise T�rk diline ge�ilmiĢtir. Soğd‟un en �nemli kenti Semerkand idi. Ancak 

�lkede �ok sayÝda prenslik ve kent devletler mevcuttu. 

BozkÝrlarla �evrelenmiĢ Soğd zaman zaman aĢÝrÝ n�fus yoğunluğu yaĢanan zengin bir tarÝm 

�lkesi ve Asya ticaretinin merkezi idi. Hen�z milattan sonra ilk y�zyÝllarda �in‟de Soğd kolonileri 

mevcuttu, Soğdlu t�ccarlar da �in‟e ve Hindistan‟a giden Orta Asya ticaret yollarÝna hakimdiler. 

BozkÝrlara hakim olanlar ile barÝĢ ve iĢbirliği ister �lkede yaĢayan, ister seyahat eden, isterse de 

yabancÝ �lkelerde yaĢayan t�m Soğdlular i�in hayati �nem taĢÝyordu (Marshak, Raspopova 1990: 

179-185). 

AynÝ zamanda Soğdlular tarÝm ve zanaat �r�nleri �reticileri, eski kent k�lt�r�n�n taĢÝyÝcÝlarÝ ve 

uluslararasÝ iliĢkiler alanÝnda b�y�k bir deneyime sahip olmalarÝ nedeniyle bozkÝrlarda yaĢayanlar i�in 

faydalÝydÝlar. Bununla birlikte onlarla iĢbirliği yapmak tehlikeli değildi. ��nk� onlar �inlilerden ve 

Farslardan farklÝ olarak bozkÝr halklarÝyla d�Ģman olan b�y�k bir devletin tebaalarÝ değildiler. 

SoğdlularÝn T�rk halkalarÝyla ilk kez ne zaman karĢÝlaĢtÝklarÝnÝ s�ylemek zordur. G�kt�rklerin VI. 

y�zyÝlda kendi kağanlÝklarÝnÝ kurmalarÝndan bir ka� y�zyÝl �nce ger�ekleĢmiĢ olmasÝ m�mk�nd�r. 

Ancak sadece bu d�nemden itibaren G�kt�rk-Soğd iliĢkileri konusunda kesin bir Ģey s�ylemek 

m�mk�nd�r. Altay T�rklerinin �in‟le olan iliĢkilerinin, muhtemelen Buhara SoğdlularÝnÝn soyundan 

olan ve daha sonra Gansu‟ya yerleĢmiĢ An Nopanto tarafÝndan kurulmuĢ olmasÝ �zellikle dikkat 

�ekicidir. O, 545 yÝlÝnda Kuzey Wei hanedanÝnÝn h�k�mdarÝ tarafÝndan el�i olarak T�rklere 

g�nderilmiĢtir (Liu Mau-tsai 1958,1: 6-7). Muhtemelen el�i bu halkÝn, T�rklerin o d�nemde tebaasÝnda 

bulunduklarÝ g��l� Juan-juanlara karĢÝ Kuzey �in‟in potansiyel m�ttefiki olduklarÝnÝ biliyordu. Zaten 

el�iler tanÝmadÝklarÝ �lkelere g�nderilmezdi. Muhtemelen o, soydaĢlarÝnÝn yaĢamÝĢ olduklarÝ bir yere 

g�nderilmiĢ oluyordu.  

SoğdlularÝn Altay T�rkleriyle erken �ağlardan itibaren tanÝĢmÝĢ olmasÝ, o d�nemde Altay 

demirinin �ok �nemli �r�n olmasÝndan kaynaklanmÝĢ olabilir. ��nk� T�rkler Juan-juanlar i�in demir 

�r�nler hazÝrlÝyor, Soğdlular ise uluslararasÝ ticareti kendi denetimlerinde tutuyorlardÝ. 

555-563 yÝllarÝnda Juan-juanlarÝn yenilgiye uğratÝlmasÝndan sonra Soğd‟dan kuzeydoğuya 

uzayan bozkÝrlar artÝk T�rklerin elindeydi. Bu d�nemde Soğd ve civar topraklar Eftalitlerin y�netimi 
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altÝndaydÝ. Bu d�nemde Soğd t�ccarlarÝ her iki tarafÝn desteğini almadan ticaret yapamÝyorlardÝ. 

SoğdlularÝn Eftalitler ve T�rkler konusundaki tutumlarÝna iliĢkin �ok az Ģey biliyoruz. Semerkand‟dan 

�in‟e sÝk sÝk heyetlerin geldiklerine iliĢkin bilgilere 510 yÝlÝndan sonraki kaynaklarda pek 

rastlanÝlmamaktadÝr. Bunun yerine Eftalitlerin �lkesinden gelen heyetlerden bahsedilmektedir. 

Enoki‟nin belirttiği gibi, bu “heyetler” aslÝnda SoğdlularÝn diplomatik misyon kÝlÝğÝna b�r�nm�Ģ ticaret 

kervanlarÝydÝ (Enoki 1959: 1-58). Ancak 564 yÝlÝndaki “heyet” Eftalitlerden değil, Soğd adlÝ �lkeden 

gelmiĢtir. Muhtemelen, G�kt�rk-Eftalit savaĢÝ da bu d�nemde baĢlamÝĢ ve Soğdlular G�kt�rk 

topraklarÝndan Eftalitlerin adÝyla ge�mek istememiĢler. Bu savaĢla ilgili Firdevsi‟nin (X. yy.) �nl� 

“ġehname” eserindeki hikayede Soğd‟un ve KuĢan‟Ýn (Semerkand Soğdu‟nun batÝ kÝsmÝ) yerli 

halkÝnÝn savaĢlara katÝlmadÝğÝ, sadece seyirci kaldÝklarÝ tasvir edilmiĢtir (PtitsÝn 1947: 95-306). Ġki 

g��ebe imparatorluğun mevcut olduğu kÝsa barÝĢ d�neminde �in‟de yaĢayan Soğdlu g��menlerin 

G�kt�rklerle iliĢkileri konusunda elimizde yazÝlÝ kaynaklar bulunmamaktadÝr. Ancak kÝsa bir s�re �nce 

�ok �nemli bir bulguya ulaĢtÝk. Bu, Japonya‟daki Miho M�zesi‟nin elde ettiği, muhtemelen Kuzey 

�in‟de yaĢamÝĢ ve g�m�lm�Ģ bir Soğuldlunun, �zerinde SoğdlularÝn, Eftalitlerin ve G�kt�rklerin 

kabartma usul�yle tasvir edildiği mermerden yapÝlmÝĢ sandukasÝdÝr. (Juliano 1992; Watt 1996; Lerner 

1995; Luliano-Lerner 1997a; 1997b; 2001). G�kt�rkler kendilerine �zg� uzun sa�larÝyla hemen fark 

ediliyorlar. Mezar taĢÝ �� taraftan kabartmalÝ taĢ levhalardan yapÝlmÝĢ duvarlarla kaplanmÝĢtÝr.1 

BunlarÝn �zerinde, �l� Soğdlu cennette �inli eĢiyle birlikte ziyafetteyken; sadece SoğdlularÝn katÝldÝğÝ 

anma t�reni; definden d�nen kadÝnlarÝn bulunduğu araba; Nanayya tanrÝ�asÝnÝn Soğd‟daki mabedi; 

Soğdlu Zerd�Ģt kahini tasvir edilmiĢtir. Bizim a�ÝmÝzdan �nemli olan ise r�lyefleri yapanÝn, Soğdlunun 

ilgili olduğu daha iki �lkenin-Eftalitlerin ve G�kt�rklerin yaĢamÝndan kesitleri verme gerekliliğini 

duymasÝdÝr. Eftalitler G�kt�rklerin kullandÝğÝ okluklarÝ olan at �st�ndeki avcÝlar, h�k�mdarlarÝ ise fil 

�st�nde tasvir edilmiĢtir. Zira Eftalitlerin Hindistan‟da da topraklarÝ vardÝr. Nihayet Eftalitlerin iĢgal 

ettikleri Toharistan‟daki TiĢtriya mabedindeki �nl� kutsal atÝn tasviri yer almaktadÝr. G�kt�rklerin 

�lkesinin tasviri de buna benzemektedir. Yurtun i�inde ve �n�nde G�kt�rklerin, at �st�nde av 

sahnelerinin tasvir olunduğu r�lyefli levha ve h�k�mdar Ģemsiyesi ile g�lgelenmiĢ at �st�ndeki 

G�kt�rk kağanÝnÝn t�rensel ge�iĢi tasvir edilen levhalar vardÝr. Aradaki fark sadece G�kt�rklerin 

Eftalitlerden farklÝ olarak Soğdlularla birlikte defin t�renine katÝlmasÝ ve develerle mabede hediyeler 

getirmesidir. FarklÝ �lkelerin h�k�mdarlarÝnÝn bir resimde tasvir olunmasÝ muhtemelen Soğda �zg� bir 

Ģey olmuĢtur. “Tang HanedanÝn Tarihi”nde (Sin TanĢu, B�l�m 2216) Soğd prensliği olan KuĢan‟da 

kuzey duvarÝnda �in ĠmparatorlarÝnÝn, doğu duvarÝnda G�kt�rk ve Hint, batÝ duvarÝnda ise Ġran ve 

Bizans h�k�mdarlarÝnÝn resimleri bulunan bir binanÝn olduğu belirtilmektedir (Bi�urin, II: 315). 

579 yÝlÝnda �lm�Ģ ve Siani‟de (Xian) defnedilmiĢ An Tszya‟nÝn (An Jia) mezarÝnda bulunmuĢ VI. 

asra ait bir diğer sanduka �zerindeki kabartmada artÝk Eftalitler yer almamaktsadÝr; fakat daha �ok 

sayÝda G�kt�rk bulunmaktadÝr (Yin Shenping 2000; Wenwu 2001, No 1; Kaogu yu wenwu 2000, No 6; 

Han Wei 2001). An Jia Buhara k�kenli bir Soğd ailesine mensuptur; fakat onun dedesi ve babasÝ ise 

Kuzey �in‟de hizmet etmiĢlerdir. Onun kendisi sabao g�revinde, yani kervancÝlarÝn ve batÝlÝ 

yabancÝlarÝn, �zellikle SoğdlularÝn iĢlerinden sorumlu memur g�revinde �alÝĢmÝĢtÝr. Bir�ok panolar 

Miho M�zesi‟ndeki kabartmalara benzemektedir. 
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SandukanÝn uzun arka duvarÝnÝn ortasÝnda eĢiyle ziyafet �eken sabao‟nun resmi tasvir 

edilmiĢtir. YanÝnda ise Soğdlularla G�kt�rklerin g�r�Ģmesinin ve biraradaki ziyafetlerinin tasvir edildiği 

pano bulunmaktadÝr. Buradaki ziyafet sahnesi Miho M�zesi‟ndeki kabartmadaki ziyafet sahnesine �ok 

benzemektedir. Sağ tarafta sabao‟nun G�kt�rk kağanÝ tarafÝndan kabul� sahnesi bulunmaktadÝr. 

Onlar, kağanÝn karĢÝsÝndaki halÝnÝn �zerinde, aralarÝnda kendine �zg� tacÝyla se�ilen Soğd 

h�k�mdarÝnÝn da bulunduğu daha az �nemli konuklarÝn oturduğu bir yurtun i�inde otururlarken tasvir 

edilmiĢler. Biraz daha sağda ise sabao‟nun kendi �in �adÝrÝnda karĢÝsÝnda diz ��km�Ģ Ģekilde bir 

G�kt�rk‟� kabul ettiğini g�r�yoruz. Daha kenarda yan duvarda G�kt�rklerin ve SoğdlularÝn katÝldÝğÝ at 

�st�nde av sahnesi tasvir edilmiĢtir. Bundan sonra ise bir Soğdlunun An Tszya‟ya misafir olduğu 

sahne ve nihayet hanÝmlarÝn erkek ve kadÝn hizmet�ilerin eĢliğinde gidiĢi sahnesi yer almaktadÝr. 

Merkezi fragmanÝn sağÝnda, b�y�k duvarda iki levha yer almaktadÝr. BunlarÝn birinde An Tszya‟nÝn 

�z�m bağÝnda Soğdlular arasÝnda ziyafeti ve aslan avÝna �ÝkmÝĢ bir Soğdlu; diğerinde ise Soğd 

�adÝrÝnda aralarÝnda G�kt�rklerin de bulunduğu misafirlerin kabul t�reni tasvir edilmiĢtir. Sağ taraftaki 

yan duvarda �ok sayÝda vahĢi hayvanlarÝn bulunduğu bir �lkede yer alan kaplan derilerinden yapÝlmÝĢ 

yurtta kabul t�reni sahnesi ve at �st�nde av sahnesi yer almaktadÝr. Her iki sahnede �l�n�n tasviri yer 

almakta, fakat G�kt�rkler bulunmamaktadÝr. SÝranÝn sonunda yine de giden kadÝnlarÝn tasviri olan 

pano yer almaktadÝr. Nadide iki abide de, VI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda �in‟e yerleĢmiĢ ve Kuzey �jou 

HanedanÝ‟na hizmet etmiĢ G�kt�rklerle SoğdlularÝn iliĢkilerinin nasÝl pekiĢtiğini g�steriyor. 

Kendi �lkelerinde kalan Soğdlulara gelince G�kt�rk h�k�mdarlarÝnÝn Soğd prenslikleri 

konusundaki politikasÝnÝn sadece genel hatlarÝnÝ biliyoruz. A�ÝktÝr ki, G�kt�rk y�netiminin himayesi 

olmadan Yedisu‟nun ve Kazakistan‟Ýn g�ney batÝsÝnÝn Soğdlular tarafÝndan b�y�k �apta 

kolonileĢtirilmesi imkansÝz olurdu. G�kt�rklerin geliĢinden bir ka� yÝl sonra, 568 yÝlÝ civarÝnda Bizans 

el�ileri SoğdlularÝn artÝk Yedisu‟nun batÝ kÝsmÝndaki Taraz kentinde ve onun civarÝnda yaĢadÝklarÝnÝ 

belirtmiĢler (MokrÝnin 1984: 230). Ancak bu topraklardaki kentlerin arkeolojik araĢtÝrÝlmalarÝnda 

G�kt�rklere kadarki d�neme ait bulgulara rastlanÝlmamaktadÝr. Bununla birlikte, �nl� �in seyyahÝ 

Syuan Tszyan yaklaĢÝk 630 yÝlÝnda SoğdlularÝn yaĢadÝğÝ topraklarÝn �u nehri vadisindeki Suyab 

kentinden Merkezi Soğd‟a kadar uzandÝğÝnÝ ve bu yol boyunca her yerde Soğdca konuĢulduğunu 

belirtmiĢtir (Beal 1884: 27). 

Ġslam tarih�ilerinin (X-XII. yy.) verdiği daha sonraki d�nemlere ait bilgilerden bize sadece, Birinci 

G�kt�rk KağanlÝğÝ D�nemi‟nde vuku bulduğu anlaĢÝlan Buhara VahasÝ‟nda geliĢen olaylara iliĢkin 

hikaye ulaĢmÝĢtÝr. Bu olaylar bir Soğd kolonisinin ortaya �ÝkmasÝ ile sonu�landÝ. Bu hikayede G�kt�rk 

KağanÝ, Abruy isimli Buhara TiranÝ‟nÝn hakimiyetine son veren ve onu cezalandÝran y�ksek hakim 

sÝfatÝyla verilmiĢtir. Abruy‟un takipleri sonucu Buhara zadeganlarÝ ve onlarla iliĢkisi bulunanlar 

G�kt�rklerin y�netimdeki Yedisu‟ya g�� etmek zorunda kalmÝĢlar. Burada onlar Taraz b�lgesinde 

(Talas nehri vadisi) Camukat kentini inĢa etmiĢler. Daha sonra KağanÝn m�dahalesi sonucu geri 

d�nm�Ģler. Abruy G�kt�rkler tarafÝndan idam edildikten sonra Abruy‟un egemenliği altÝndaki yoksul 

halk geri d�nenlere bağÝmlÝ hale geldi. S�z konusu bu topluluğun i�erisinde en g��l� olanÝ ise Buhara 

HanedanÝnÝ kurdu. Bu tiranÝn g�zel kadÝnlarÝ kendi haremine aldÝğÝ da hatÝrlatÝlmaktadÝr. S. P. Tostov 
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bu durumun, Mazdekileri (t�m m�lkiyetin ve kadÝnlarÝn ortak olmasÝ yanlÝlarÝ) destekleyen Sasani 

Kubat ġahÝn (V. yy. sonu-VI. yy. baĢlarÝ) D�nemi‟nde ortaya �Ýkan durumla benzer olmasÝndan yola 

�Ýkarak h�k�mdarÝn �nderlik yaptÝğÝ zadeganlara karĢÝ bir halk hareketi olduğundan bahsetmektedir 

(Tolstov 1938; 1948: 251 vd.). Ancak kaynakta �lkede kalan yoksullarÝn neyi veya kimi bir araya 

getirdiklerine, onlarÝn Abruy‟a yardÝm ettiklerine veya hi� olmazsa Abruy D�nemi‟nde onlarÝn 

durumunun ondan �nceki ve sonraki d�nemden daha iyi olduğuna iliĢkin bir kelime bile yoktur.2 

Taraza istikametine s�r�len zenginler bozkÝrda sadece iki koĢulun ger�ekleĢmesi durumunda 

kent inĢa edebilirlerdi. Ġlk �nce; �ift�i, zanaatkar ve t�ccar n�fusa sahip bu Ģehrin inĢasÝ �lkenin 

sahipleri olan G�kt�rkler i�in yararlÝ olmalÝydÝ. Ġkincisi; zadeganlarÝ ve t�ccarlarÝ, Abruy‟un ağalarÝnÝ 

sÝkÝĢtÝrdÝğÝ, en azÝndan da kendilerine yardÝm etmediği �ift�ilerin ve zanaatkarlarÝn izlemesi gerekirdi. 

Muhtemelen, Soğd‟da vahalar �zerindeki hakimiyetlerini tek baĢÝna pekiĢtirmeye gayret g�steren 

h�k�mdarlarla zadeganlarÝn �nderlik ettiği kent topluluklarÝ arasÝnda m�cadele vardÝ. Sonu�ta 

Soğd‟un kent devletlerinde prens hakimiyetinin yanÝ sÝra oligarĢik sivil topluluklarÝn b�y�k �nemi vardÝ. 

Soğd kenti olan Pencikent ile ilgili belgelerde bulunmuĢ VII. yy. ve VIII. yy. baĢlarÝna ait bulgular ve 

Mug dağÝndaki Ģehrin 722 yÝlÝnda �len h�k�mdarÝ DevaĢti�‟in kalesinde ortaya �ÝkarÝlan Soğd 

belgeleri koleksiyonu bunu s�ylememize olanak sağlÝyor (Belenitskiy, MarĢak, Raspopova 1979; 

Raspopova 1990). 

VI. y�zyÝlÝn son 30 senelik b�l�m�nde ve VII. y�zyÝlÝn ilk 30 yÝlÝnda G�kt�rkler Soğd‟da sosyal 

barÝĢÝ sağlamÝĢlardÝr. Bunun sayesinde de Soğd kent devletleri tercih ettikleri y�nde engelsiz bir 

Ģekilde geliĢmiĢlerdir. G�kt�rkler Abruy olayÝnda olduğu gibi, y�ksek hakimlik g�revini yerine getirmiĢ, 

ayrÝca kendilerine doğru yavaĢ seyeden kolonileĢmeyi teĢvik ederek n�fusun aĢÝrÝ yoğunlaĢmasÝnÝ ve 

sosyal �atÝĢmalarÝn artmasÝnÝ engellemeye �alÝĢmÝĢlardÝr. G��menlerin bir b�l�m�n�n Buhara‟ya 

d�nmesine rağmen, Soğd‟un Semerkand ve Maymurg b�lgelerinden gelenlerin yerleĢim birimlerinin 

yanÝ sÝra, Camukat kenti ve BuharalÝlarÝn diğer kolonileri Yedisu‟da kalmÝĢtÝr. 

VI. ve VII. y�zyÝllarÝn kavĢağÝnda g��l� BatÝ G�kt�rk KağanÝ kÝzÝnÝ Semarkand h�k�mdarÝyla 

evlendirdi (SuyĢu, gl. 83, razd. o gosudarstve “Kan”, Bi�urin, II: 281). Bu olay, hem SoğdlularÝn, hem 

de G�kt�rklerin oluĢan iliĢkilerden memnun olduğunu g�steriyor. Nitekim, G�kt�rkler Eftalitlerden 

farklÝ olarak Soğd kentlerinde askeri birlikler bulundurmamaktaydÝ. Sadece 618 yÝlÝndan sonra her bir 

Soğd prensliğine KağanÝn bir temsilcisi atandÝ. Yerli h�k�mdarlar ise “Ġltebir” G�kt�rk unvanÝnÝ aldÝlar. 

Soğd g��lerinin nasÝl organize edildiğine iliĢkin bilgilerimiz �ok azdÝr. B�y�k bir grubun 

g���nden �nce g��menlerin gideceği �lkenin h�k�mdarÝyla bir anlaĢma yapÝlÝyordu. VII. y�zyÝlda 

kendisiyle beraber 10 000 bin kiĢi getiren Semerkand hanedanÝ Ģehzadesi Lobn g�l� yakÝnlarÝnda 

k�ylerle �evrelenmiĢ bir Soğd kenti inĢa etti (Pelliot 1916: 111-123). 721-722 yÝllarÝnda Semerkand 

Soğdunun o d�nemde artÝk Araplar tarafÝndan fethedilmiĢ BatÝ kÝsmÝnda bir grup zadegan, Arap 

Emirlerinin y�netimi altÝnda bulunan topraklardan g�� etmek isteyen, i�lerinde 400 t�ccarÝn da 

bulunduğu 14 000 g��men topladÝlar. BunlarÝn i�inde Suyab‟a ve Yedisu‟ya g�� etmeye taraf olanlarÝn 

da bulunmasÝna rağmen Fergana‟ya gitmeyi yeğleyenlerin sayÝsÝ daha �oktu. G��menler i�inde 
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Araplara vergilerini �demiĢ, ancak kendi ağalarÝyla beraber giden �ok sayÝda k�yl� de vardÝ. Fergana 

se�imi yanlÝĢ oldu. Araplar 

 Soğdlulara arkadan yetiĢtiler ve kÝsa bir zaman i�inde onlarÝ yenerek, kan parasÝnÝ �deyen 

t�ccarlar dÝĢÝnda herkesi �ld�rd�ler (Grenet, de la Vaissiere). 

Bu d�nemde Taraz, Suyab ve Yedisu‟daki diğer bir�ok Soğd kenti geliĢmekteydi. Her bir kent ve 

civar b�lgeleri uzun duvarlarla �evriliyordu (Kojemyako 1959: 63). Kentlerin hepsi G�kt�rklerin 

TiyanĢan DağÝ‟na mevsimlik g�� yollarÝnÝn �zerindeydi. Bu y�zden de duvarlar tarlalarÝn g��ebelerin 

s�r�leri tarafÝndan �iğnenmesini �nlemeliydi. 

Birinci KağanlÝk d�nemine geri d�nersek, G�kt�rk h�k�mdarlarÝyla onlara itaat eden Soğd kent 

devletleri arasÝndaki iliĢkilerin yanÝ sÝra baĢka iliĢki t�rlerinin de mevcut olduğunu belirtmek gerekir. 

Bir�ok Soğdlu KağanÝn hizmetine girmiĢ ve G�kt�rkler arasÝnda yerleĢmiĢtir. Diğer taraftan G�kt�rkler 

de sÝk sÝk Soğd‟a geliyor ve Soğd toplumunda yer ediniyorlardÝ. 

�ncelikle G�kt�rklere hizmet eden Soğdlular �zerinde duralÝm. 567 yÝlÝnda Eftalitler �zerindeki 

zaferden hemen sonra bir grup Soğdlu Maniah adlÝ birisinin �nderliğinde G�kt�rk kağanÝnÝn el�ileri 

sÝfatÝyla Ġran‟a geldiler. Beraberlerinde ipek getirmiĢlerdi ve ĠranlÝlara ticari anlaĢma �neriyorlardÝ. 

Ancak ġah getirilen kumaĢlarÝn hepsini alarak yaktÝ. Bununla da G�kt�rk topraklarÝndan ipek ithaline 

karĢÝ olduğunu g�sterdi. Bu t�r g�steriĢli bir reddin nedeni, o d�nemde Ġran‟da ipek b�cek�iliğinin ve 

ipek�iliğin yaygÝn olmasÝna rağmen korumacÝlÝktan daha �ok t�ccar olarak gelecek SoğdlularÝn, Ġran‟Ýn 

Eftalit mirasÝnÝ b�l�Ģt�ğ� ve g�neye doğru yayÝlmasÝndan endiĢe ettiği G�kt�rkler lehine ajanlÝk 

yapacaklarÝ korkusuydu. Bu baĢarÝsÝz denemeden sonra G�kt�rkler Ġran‟a t�m�yle G�kt�rklerden 

oluĢan bir heyet g�nderdiler; fakat bu da baĢarÝsÝzlÝkla sonu�landÝ. Hal b�yle olunca G�kt�rkler, 

Ģimdiki Kazakistan bozkÝrlarÝ ve Ġdil nehriyle Don nehrinin aĢağÝ b�lgeleri �zerinden Bizansla ipek 

ticaretini d�zene sokmak, ayrÝca Asya‟da Ġran‟a ve Avrupa‟da Avarlara karĢÝ G�kt�rk-Bizans ittifakÝ 

oluĢturmak amacÝyla Maniah‟Ý 568 yÝlÝnda Konistantinopol‟a g�nderdiler (Menander, kÝsÝm 8). 

Heyetin baĢÝndaki Maniah‟Ýn adÝ onu Mani dinine mensup olduğunu g�steriyor. Maniah, G�kt�rk 

KağanÝnÝn temsilcisi olmanÝn yanÝsÝra ipek ticareti yapan Soğdlu t�ccarlarÝn baĢÝnda dururdu. Ancak 

o, hi� bir Soğd prensliğini temsil etmiyordu. Belirtmek gerekir ki Manilik, Buddizm ve HÝristiyanlÝk gibi 

d�nya dinleri uluslararasÝ iliĢkilerinden dolayÝ Soğd g��menleri arasÝnda �ok yaygÝndÝ. Ancak Soğd‟un 

kendisinde atalarÝnÝn tanrÝlarÝna inan�lar ve Zerd�Ģtl�ğ�n �zg�n bir versiyonu halen baĢattÝ. 

VI. y�zyÝlda Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn resmi yazÝlarÝ Soğdca ve Hint dillerinden birinde 

yazÝlÝyordu. 580‟li yÝllarÝn baĢlarÝnda Moğolistan‟da yapÝlmÝĢ �nl� Bugut taĢ anÝtÝ bunun bir kanÝtÝdÝr 

(Kljastornyj, Livsic 1972; Yoshida Moriyasu 1999: 122-125). Burada G�kt�rk r�nik yazÝlarÝ hi� 

kullanÝlmamÝĢtÝr. B�ylece Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda katipler Soğdlu memurlardÝr. 

Dulan Kağan‟Ýn y�netimi d�neminde (588-599) onun yakÝn �evresinde bulunan ve g�ney �in 

prensesi olan karÝsÝnÝn g�zdesi Soğdlu An Suytsze idi.3 O, KağanÝ‟nÝn Kuzey �in‟in Suy hanedanÝnÝn 
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Ġmparatoru tarafÝndan iĢgal edilen G�ney �in‟in �en Devleti‟nin ihyasÝnÝ hedefleyen gizli darbe planÝnÝ 

desteklemesini sağlamaya �alÝĢÝyordu. Ancak 593 yÝlÝnda gizli planÝ ortaya �Ýkaran Suy el�isine teslim 

edildi ve prensese ihanet eden birisi olarak kÝsa bir s�re i�inde �ld�r�ld�. 

Suy hanedanÝnÝn �nl� ayanÝ Pey Tszyuy (Pei Qui) BatÝ Vilayetinin valisi olarak SoğdlularÝn 

kervan ticaretinin geliĢmesine yardÝm ediyordu. AynÝ zamanda doğu G�kt�rk KağanÝ ġibi‟ye (Shih-pi) 

(609-619) hizmet eden SoğdlularÝ �in‟in tehlikeli d�ĢmanlarÝ olarak g�r�yordu. Ġmparatora Ģ�yle 

yazÝyordu: “G�kt�rklerin kendileri saf ve basiretsiz olduklarÝ i�in onlar arasÝnda husumet yaratmak 

m�mk�nd�r. Ne yazÝk ki, onlarÝn arasÝnda �ok sayÝda kurnaz Soğdlu yaĢÝyor ve onlarÝ bilgilendirerek 

y�nlendiriyor. Duyduğuma g�re, �zellikle ġi ġuhusi‟nin �ok sayÝda kurnaz planlarÝ vardÝr ve o, ġibi 

Kağan‟Ýn konumundan yararlanmaktadÝr. Ben onun bir hile ile �ld�r�lmesi i�in izin istiyorum.” 

Ġmparatordan onay aldÝkta sonra Pey Tszyuy Soğdlu ġi ġuhusi‟nin yanÝna bir adam g�nderdi. Bu 

adam ona �in‟in sÝnÝr kalelerinden birinde hazine mallarÝnÝn a�Ýk artÝrma ile satÝlacağÝnÝ ve ilk gelenin 

daha geniĢ tercih imkanÝ olacağÝnÝ s�yledi. KağanÝn iznini almadan ġi ve onun bir�ok yandaĢÝ kaleye 

gittiler. Burada onu tutukladÝlar ve idam ettiler. Kağana ise Soğdlunun ona ihanet ettiğini s�yledilerse 

de ġibi buna inanmadÝ. Birinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn sonuncu kağanÝ olan Heli (Hsieh-li) (619-

630) D�nemi‟nde y�netim SoğdlularÝ daha �ok himaye ediyordu. Ancak Kağan‟Ýn �nemli makamlara 

atamalarda kendi yurttaĢlarÝna değil, onlara itibar etmesine karĢÝ G�kt�rkler arasÝnda hoĢnutsuzluk 

artÝyordu. Devlet b�rokrasisinin g��lenmesi eski kabile dayanÝĢmasÝnÝn zayÝflamasÝna ve buna bağlÝ 

olarak Kağan‟la G�kt�rk zadeganlarÝ arasÝnda karĢÝlÝklÝ g�vensizliğe neden olmuĢtur. Ancak Soğdlular 

da pek g�venilir değildirler. 630 yÝlÝnÝn baĢlarÝnda G�kt�rklerin Tang ordusu tarafÝndan yenilgiye 

uğratÝlmasÝndan ve t�m Oğuz kabilelerinin ayrÝlmasÝndan sonra baĢlarÝnda SemarkandlÝ kabile reisi 

Sumit‟in olduğu (Kang Sumi) Soğdlular da Kağan‟a ihanet ettiler. Onun Hint dilindeki ismi (Sumitta, 

Sumitra) Buddist olduğunu, yani Buddizm‟in az yaygÝn olduğu Soğd‟u uzun zaman �nce terk etmiĢ bir 

aileden geldiğini g�steriyor (Pulleyblank 1952: 324). Heli‟nin diğer yardÝmcÝsÝ BuharalÝ An Tukan 

(Tarkan?) da Kang Sumi ile birlikte teslim oldu. Kendisiyle beraber 5000 Soğdlu getirmiĢtir. An 

Tukan‟Ýn atalarÝnÝn Kağan‟Ýn yanÝna doğrudan Buhara‟dan değil, Doğu G�kt�rkistan‟daki Ku�a‟dan 

geldikleri bilinmektedir. Onun atasÝ da G�kt�rklere hizmet etmiĢ ve y�ksek “Ġlteber” unvanÝnÝ 

taĢÝmÝĢtÝr. 

Teslim olan SoğdlularÝn sayÝsÝ o kadar �oktu ki, �inliler onlarÝ, Heli D�nemi‟nde Moğolistan‟da 

belli topraklarÝn verildiği kağanlÝk kabilelerinden biri zannetmiĢlerdi. �in y�netimi SoğdlularÝ sÝnÝr 

b�lgelere yerleĢtirdi. OnlarÝn her iki �nderi de idari makamlara getirildi. VII. y�zyÝlÝn sonlarÝnda Doğu 

KağanlÝğÝ‟nÝn yeni y�kseliĢi d�neminde Kapagan Kağan �in‟den G�kt�rklerle birlikte teslim olmuĢ 

SoğdlularÝn da geri verilmesini talep etti (Malyavkin 1989: 258; KlyaĢtornÝy 1964: 78-98). Ancak 

Soğdlular artÝk yerleĢtikleri topraklarÝ terketmek istemediler. Onlar �in tarfÝnda savaĢtÝlar ve 702 

yÝlÝnda G�kt�rkler tarafÝndan ciddi bir yenilgiye uğratÝldÝlar. B�y�k �oğunluğu k�le olarak bozkÝra 

g�t�r�ld�ler. 

�yle g�r�l�yor ki, Birinci BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda da Soğdlular belli idari makamlarda 

bulunuyorlardÝ. Bunu, Sasani madeni paralarÝ �zerine darbedilen yazÝlarda Soğd dilinini kullanÝlmasÝ 
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da kanÝtlÝyor (LivĢits, Lukonin 1964: 173-176; Smirnova 1967: 39-40; G�bl 1967, II: 142, 152; Taf. 12; 

Zeymal 1995). Bu darbedilen yazÝlar Soğd‟da ve Toharistan‟da (eski Baktirya) G�kt�rklerin y�netimde 

olduğu d�nemde yapÝlmÝĢtÝr. �nceki Eftalit D�nemi‟nde Toharistan‟da resmi yazÝtlar sadece Baktirya 

yazÝsÝyla yazÝlÝyordu. G�kt�rkler D�nemi‟nde ise �lkenin baĢÝnda G�kt�rk yabgularÝn bulunduğu VII. 

y�zyÝlda Soğdca “Tohari” (yani Toharistana ait) kelimesi yazÝlmÝĢtÝr (Zeymal 1995; Weihrauch und 

Seide 1996: 358, 360, 436). Genelde Ġran g�m�Ģ� Orta Asya‟ya Sasanilerin Eftalitler tarafÝndan V-VI. 

y�zyÝllarda yenilgiye uğratÝlmasÝndan sonra b�y�k miktarlarda gelmeye baĢlamÝĢtÝr. Farslar Eftalitlere 

esir d�Ģen Ġran ġahÝ Firuz i�in b�y�k miktarda para �demiĢlerdir. 484 yÝlÝnda Eftalitlerele yapÝlan diğer 

bir savaĢta Firuz‟un �ld�r�lmesinden sonra da uzun bir s�re onlara devamlÝ hara� �demiĢlerdir. 

G�kt�rkler �lkeyi iĢgal ettikten sonra, bu madeni paralarÝn �zerine dolaĢÝmÝna izin veren veya onlarÝn 

daha y�ksek kura sahip olduğunu belirten kendi damgalarÝnÝ bastÝlar. Peruz‟un madeni paralarÝ 

�zerinde “tegin” (G�kt�rk prensi) ve “DeĢ�i Vagi” (“DeĢ�i Ağa”) Ģeklinde Soğd damgalarÝna 

rastlanÝlmaktadÝr. Bazen bir para �zerinde her iki damga da rastlanÝlmaktadÝr. DeĢ�i, muhtemelen, 

G�kt�rklere hizmet eden Soğd memurlarÝna verilen isimdir. 

631 yÝlÝnda Doğu KağanlÝğÝ‟nÝn �inliler tarafÝndan yenilgiye uğratÝlmasÝndan sonra BatÝ 

KağanlÝğÝ‟nda baĢg�steren beyliklerarasÝ savaĢ ortamÝnda Soğdlular G�kt�rklerin denetiminden 

�ÝkÝyorlar. Semerkand h�k�mdarÝ ise Tang Ġmparatorluğu tebaalÝğÝna kabul edilmesi i�in �in 

imparatorundan ricada bulunuyor. Ancak BatÝ G�kt�rkleri hala yeterince g��l�yd�ler. Bu y�zden 

Ġmparator Tay-tszun onun bu isteğini reddediyor. 640-650‟li yÝllarda G�kt�rkler Soğd �zerine bir ka� 

saldÝrÝ d�zenliyorlar. Nihayet, 658 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rkleri �zerinde zaferden sonra �inliler Soğd‟u ve 

komĢu topraklarÝ tebaalÝklarÝna kabul ettiler. Yerli h�k�mdarlar �in‟in valisi unvanÝnÝ aldÝlar ve sahip 

olduklarÝ topraklarÝnÝ koruyabildiler. 

Bu olay Semerkand‟daki soylu Soğd h�k�mdarÝnÝn evindeki t�ren salonun duvarÝnda tasvir 

edilmiĢtir (Afrasiyab harabeleri) (Albaum 1975; MarĢak 1994). Bu tasvir �zerindeki yazÝlarda o 

d�nemde Soğd‟u y�netmiĢ Varhuman‟Ýn adÝ ge�mektedir. Ana duvarÝn merkezinde hediyeleri taĢÝyan 

�inliler tasvir edilmiĢler. Sol tarafÝnda Orta Asya devletlerinin el�ileri tasvir edilmiĢtir. AynÝ duvar 

�zerinde �ok sayÝda yere oturmuĢ ve ayakta duran kÝlÝ�la silahlanmÝĢ uzun sa�lÝ G�kt�rkler tasvir 

edilmiĢtir. OnlarÝn el�i olmadÝklarÝ a�Ýk Ģekilde anlaĢÝlmaktadÝr. Onlardan birinin eli �zerinde kendisinin 

hizmet�i durumunda olduğu anlamÝnÝ veren kÝsa bir Soğd yazÝsÝ bulunmaktadÝr (V. A. LivĢis‟in s�zl� 

bilgisi). Muhtemelen bu G�kt�rke ait mÝzraklar iki �zel direklerin yanÝnda duruyor. 

Bu G�kt�rklerin rolleri konusunda iki ihtimal vardÝr: Bu Soğd �arÝ Varhuman‟Ýn G�kt�rk muhafÝz 

birliği veya �in el�ilerine eĢlik eden G�kt�rk askerleridir. Soğd h�k�mdar G�kt�rk muhafÝz birliklerine 

iliĢkin elimizde her hangi bir bilgi bulunmamaktadÝr. Fakat aĢağÝda da belirtileceği gibi, G�kt�rkler 

onlara ayrÝ ayrÝ hizmet etmiĢlerdir. Doğu G�kt�rkleri 630‟dan 680‟e kadar kendi kağanlarÝnÝn olmadÝğÝ 

50 yÝllÝk d�nemde “zahmetlerini ve g��lerini (�in i�in) t�ketmiĢlerdir. G�neĢin doğduğu (�lkede) onlar 

ileriye savaĢlarla B�kli Kağan‟a kadar (yani Kuzey Kore), geriye ise savaĢlarla Demir KapÝlara kadar 

y�r�yorlardÝ. Onlar devletlerini ve kendi �zerlerindeki egemenliklerini Tabga� halkÝnÝn KağanÝna (�in 

Ġmparatoruna) vermiĢler” (KTb 8; KlyaĢtornÝy, 1964; 23). ġ�yle bir baĢka ifade daha bulunmaktadÝr: 
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Sen (G�kt�rk halkÝ) bazen ileri gidiyor, bazen geri geliyorsun. Gittiğin �lkelerde senin i�in iyi olanlar 

neydi?  

Senin kanÝn su gibi aktÝ, senin kemiklerin dağ gibi yÝğÝldÝ; senin metin nesillerin k�le oldular (KTb 

23, 24; KlyaĢtornÝy 1964; 23, 24). Seferlerin u� noktalarÝ Sogd‟un g�ney-batÝ sÝnÝrÝndaki Demir KapÝlar 

ve Kogury� (Kuzey Kore) idi. Belirtmek gerekiyor ki, tasvirler arasÝnda kendi giysileri ile Kuzey Kore 

askerleri de bulunmaktadÝr. Bular muhtemelen �in‟e de hizmet etmek zorunda kalan savaĢ esirleridir. 

Belirtmek gerekiyor ki, �in 630-680 yÝllarÝ arasÝndaki 50 yÝllÝk d�nemde sadece 658 yÝlÝnda kendi 

egemenliğini Demir KapÝya kadar yaymak i�in giriĢimlere baĢladÝ. Bu y�zden �in‟e bağÝmlÝ durumdaki 

G�kt�rkler yalnÝz bu zaman Soğd‟a girebildiler. 

VI-VII. y�zyÝllarda Soğd h�k�mdarlarÝnÝn politikasÝ s�reklilik arz eden bir politkaydÝ. Onlar ticaret 

yollarÝnÝn g�venliğini sağlayabilecek bir devlete bağÝmlÝ olmaya meyilliydiler. Fakat kendi �zerkliklerini 

korumuĢlar, 660 yÝlÝndan itibaren ise tamamen bağÝmsÝz olmuĢlardÝr. 670 ve 680 yÝllarÝnda kimi 

G�kt�rkler AraplarÝn Soğd �zerine seferleri zamanÝ Buhara ve Semerkant‟a yardÝm etmiĢler (BolĢakov 

1998; 160-162; Goibov 1989). HÝzla gelmelerinden onlarÝn neredeyse yakÝn bir yerde yaĢadÝklarÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr. Bu G�kt�rkler BatÝ KağanlÝğÝ‟nÝn topraklarÝnda hen�z bir G�kt�rk devletinin mevcut 

olmamasÝna rağmen, liderlerini Kağan olarak adlandÝrÝyorlardÝ. 

Soğd‟da yaĢayan G�kt�rklere gelince bu konuda yok denecek kadar az kaynak bulunmaktadÝr. 

Sadece Semerkand‟Ýn yakÝn civarÝndaki bir tepe �zerinde Birinci KağanlÝk D�nemi‟ne ait bir 

G�kt�rk‟�n mezarÝ bulunmuĢtur. Eski geleneğe g�re �lenlerinse atÝyla birlikte g�t�r�l�yordu 

(SpriĢevskiy 1951: 38-40; Raspopova 1980: 97-98). 605/6 yÝlÝnda G�kt�rkler tarafÝndan fethedilmiĢ 

�a�‟ta (TaĢkent vahasÝ) bir G�kt�rk hanedanÝ ortaya �ÝktÝ (BeyĢi/Pei shi, B�l�m 98, ġi Devleti‟ne 

iliĢkin kÝsÝm; Bi�urin II: 273). BazÝ durumlarda G�kt�rklerle G�kt�rk adlarÝ taĢÝyan SoğdlularÝ 

birbirinden ayÝrmak zordur. Zira bu d�nemde G�kt�rk adlarÝ Soğdlular arasÝnda �ok yaygÝndÝ. VII. 

y�zyÝlÝn baĢlarÝnda ve muhtemelen 658 yÝlÝnda Maymurk Prensliği‟nin h�k�mdarlarÝ Bi�ud veya Bi�ut 

adlarÝnÝ taĢÝmÝĢlardÝr. Bu da VII. y�zyÝlÝn sonlarÝnda Pencikent‟te h�k�mdarlÝk eden G�kt�rk soylu 

�ekin �ur Bilge‟nin babasÝnÝn adÝyla aynÝdÝr (Ma Xiache 1987; Yoshida 1993: 254). Bununla birlikte 

Suy-Ģu‟da, Maymurg‟un bu iki h�k�mdardan birincisinin Semerkant hanedanÝndan geldiği belirtiliyor 

(Suy-Ģu/Sui shu, B�l�m 83; Mi Devleti; Bi�urin II: 286). VII. asrÝn son 30 yÝlÝnda Buhara‟da Hatun adlÝ 

bir kadÝn, h�k�mdarlÝk yapmÝĢtÝr. KaynaklarÝn �oğunda bu G�kt�rk unvanÝ onun adÝ yerine 

ge�mektedir (Goibov 1989: 40). VIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Semerkant‟Ýn batÝsÝndaki Pay b�lgesine 

sahip olan Soğdlular G�kt�rk Kağan olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr (Teberi II: 1423, 1426). VII. y�zyÝlÝn II. 

yarÝsÝ ve VIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda sadece G�kt�rk adlarÝ değil, G�kt�rk k�lt�r�n�n diğer unsurlarÝ da 

Soğd‟da yaygÝnlaĢmÝĢtÝ. �zellikle askeri alanda kullanÝlan eĢyalar b�y�k benzerlik g�steriyordu. Zira 

G�kt�rk s�varileri �rnek teĢkil ediyordu. Kemer, zÝrhlÝ donanÝmlar, silahlar ve ziyafetlerde kullanÝlan 

g�m�Ģ ve seramik kaplardan en yaygÝnÝ olan halka Ģekilli ve kulplu fincanlar G�kt�rklerde ve 

Soğdlularda �ok benzer, hatta aynÝ idi (MarĢak 1961; Raspopova 1980: 65-109). 
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Kesin tanÝmlanmamÝĢ bir devletin ve Pencikent‟in h�k�mdarÝ olan (en erken 693-en ge� 707/8) 

�ekin �ur Bilge‟nin G�kt�rk olduğu kuĢkusuzdur. Muhtemelen onun “devleti” Pencikent‟ten kuzey ve 

kuzeybatÝya doğru G�kt�rkistan sÝra dağlarÝnÝn dağ eteği b�lgelerinde yerleĢmiĢtir. Ondan �nce 

buralarda yarÝ g��ebe G�kt�rk kabileleri yaĢamÝĢlardÝr. Onun varisi (sadece Pencikent‟te) Soğdlu 

DevaĢti� olmuĢtur. Ġlgin�tir ki, belgelerde a�Ýk Ģekilde belirtildiğinin aksine, DevaĢti�‟in daha sonraki 

halefleri �ur‟un onun babasÝ ve kendilerinin ecdadÝ olduğunu d�Ģ�nm�Ģlerdir. OnlarÝn belli �l��de 

haklÝ olduklarÝ g�z ardÝ edilemez. �ur, DevaĢti�‟in babasÝ değil de, kayÝnpederi olarak onlarÝn ecdadÝ 

olabilir (LivĢits 1962: 45-53; 1979: 65-68). 

Mug dağÝndan bulunmuĢ nikah s�zleĢmesi G�kt�rk-Soğd nikahlarÝnÝn hukuki a�Ýdan nasÝl 

yapÝldÝğÝnÝ g�stermektedir (LifĢits 1962: 17-45). Belgede 708 (?) yÝlÝnda Ot-tegin (Ut-tegin) soyundan 

bir G�kt�rk prensin Semerkant‟da Soğd hukukuna uygun olarak, muhtemelen Yedisu‟da bulunan 

Soğd kenti Nevaket‟in h�k�mdarÝ �er‟in himayesinde bulunan Soğdlu bir kÝzla evlenmesi belirtilmiĢtir. 

Daha sonra Ot-tegin DevaĢti�‟in �evresine girmiĢ, onun hazinesinden bir te�hizat eĢyasÝ, muhtemelen 

deri sadak almÝĢtÝr. Burada nikah s�zleĢmesinin kadÝna ait n�shasÝ bulunmuĢtur. Ot-tegin Soğd 

h�k�mdarÝ yanÝnda askeri hizmette bulunan ve herhangi bir sÝnÝf mensubiyeti olmayan G�kt�rk 

zadeganlarÝna verilen addÝr.  

DevaĢti�‟in �evresinde G�kt�rk k�kenli aynÝ Ot adÝnÝ taĢÝyan ve �nemli bir g�rev yerine getiren 

memur-framandar da bulunuyordu (LivĢits 1962: 71, 132-137; Bogolyubov, Smirnova 1963: 32, 33, 

37-40, 62, 67-70, 73-82). Ryttpyr, yani Ġlteber, Ġlt�ber [Sims-Williams 2000: 228]  unvanÝ taĢÝyan ve 

G�kt�rklerin saygÝ g�sterdiği birisi belgelerde bir asalak olarak g�sterilmektedir. Nitekim DevaĢti� ona 

iyi Ģarap verilmemesini emretmiĢti (B 13 belgesi, 5.,7. satÝrlar; B 15-5. satÝr). Bu ĢahÝs muhtemelen 

vadettiği askeri yardÝm karĢÝlÝğÝnda DevaĢti�‟ten Pencikent‟in doğusundaki dağlÝk b�lgede toprak 

almayÝ ama�layan daha aĢağÝ r�tbeli bir G�kt�rk (T�rgeĢ) ordu komutanÝnÝn temsilcisi olmuĢtur 

(LifĢits 1962: 95, A-9 Belgesi, 5-8. satÝrlar). G�r�yoruz ki, VIII. y�zyÝlÝn birinci �eyreğinde bir 

zamanlarÝn itibarlÝ G�kt�rk unvanlarÝ Soğd-G�kt�rk ortamÝnda �nemli �l��de değer kaybetmiĢtir. 

DevaĢti�‟in �evresinde G�kt�rk k�kenli Yrk‟y adÝnÝ taĢÝyan bir ĢahÝs da bulunmuĢtur. Onun babasÝ 

muhtemelen G�kt�rk k�lelere verilen ve Soğdcada “Hatuna ait (mahsus)” anlamÝna gelen Wt‟y-nc 

adÝnÝ taĢÝmÝĢtÝr.4 

Belgede Yrk‟y bir k�le olarak değil, DevaĢti� tarafÝndan Mahyan adlÝ birisine değirmenlerin 

kiraya verilmesine iliĢkin s�zleĢmenin tam yetkili tanÝğÝ gibi g�sterilmektedir (LivĢits 1962: 53-62). Ġki 

ĢahÝs TarduĢ ve G�kt�rkmen (Trwkkm‟n) olarak adlandÝrÝlmaktadÝr. Onlar Ot-tegin‟le birlikte sadak (?) 

almÝĢlardÝ ve muhtemelen DevaĢti�‟in muhafÝz alayÝnda bulunuyorlardÝ (B 1 belgesi, 5., 7. satÝrlar).5 

Bunlar muhtemelen Soğd‟da etnik aidiyetlerinin adÝyla adlandÝrÝlan TarduĢlar ve T�rkmenler i�inden 

�ÝkmÝĢ insanlardÝ. Bu soylara mensup olanlardan, Soğd prenslerinden birinin babasÝ olan Merzuban b. 

TurkaĢ (T�rgeĢ) adlÝ birisi 800 yÝlÝnda kendi adÝyla adlandÝrÝlmÝĢtÝr (Ibn al-Athir, VI., 366). 

G�kt�rk-Soğd iliĢkilerinin yeni d�nemi VII. y�zyÝlÝn sonunda Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn 

yeniden kurulmasÝ ve BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn yerinde T�rgeĢ KağanlÝğÝ‟nÝn ortaya �ÝkmasÝndan 
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sonra baĢlamÝĢtÝr. Bu d�nem her iki KağanlÝğÝn yÝkÝldÝğÝ VIII. y�zyÝl ortalarÝna kadar devam etmiĢtir. 

Burada �� �nemli noktaya değinmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi, Soğd‟da ve sÝnÝr topraklarda 

Arap-G�kt�rk rekabeti, ikincisi, Yedisukida Soğd kolonilerinin kaderi, ���nc�s� ise Soğd k�kenli 

ayanlarÝn Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ‟ndaki faaliyetidir. 

Araplara itaat etmenin tedricen, fakat geri d�n�lmez bir Ģekilde Ġslam d�nyasÝnda asimile 

olunmaya g�t�rd�ğ� bir d�nemde, eski stat�lerini ve yaĢam tarzlarÝnÝ korumada Soğdlulara sadece 

G�kt�rkler yardÝm edebilirlerdi. Fakat Doğu G�kt�rkleri �ok uzak olduklarÝ i�in sadece Demir KapÝlara 

kadar kÝsa ve verimsiz bir seferle yetindiler.6 T�rgeĢler ise 720‟li ve 730‟lu yÝllarda b�y�k baĢarÝlar 

kazanmalarÝna rağmen AraplarÝ Amuderya �tesine atabilecek g��te değildirler. 

VIII. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝndaki olaylar Arap kaynaklarÝna dayanan O. G. BolĢakov tarafÝndan 

daha mantÝklÝ Ģekilde yorumlanmÝĢtÝr (BolĢokov 1973: 143-155). 706-710 yÝllarÝnda Soğd‟da Araplara 

karĢÝ sadece Soğdlular değil, T�rgeĢ KağanlÝğÝ‟ndan, �a� ve Fergana devletlerinden oluĢan bir 

koalisyon da m�cadele ediyordu. Fakat, 710 yÝlÝnda Semerkant Soğdu‟nun h�k�mdarÝ, Tarkun 

T�rgeĢlerin onun topraklarÝnÝ iĢgal edeceği endiĢesiyle onlarla iliĢkileri keserek AraplarÝ egemenliğini 

kabul etti. Ancak Soğd soylularÝ Tarkun‟un iktidarÝna son verdiler. O, ya �ld�r�ld�, ya da intihar etti. 

Sonraki m�cadelede SoğdlularÝn t�m isyanlarÝ G�kt�rklerin yardÝmÝyla ger�ekleĢtirilmiĢtir.  

711 yÝlÝnda Araplar Semerkant‟Ý aldÝlar ve oraya askeri birik yerleĢtirdiler. 719-720 yÝlÝnda 

T�rgeĢler AraplarÝ Soğd‟daki birliklerinden birini geri �ekmeye mecbur ettiler; fakat 722 yÝlÝnda 

koalisyon dağÝldÝ ve T�rgeĢler Yedisu‟ya �ekilmek zorunda kaldÝlar. Daha sonra 724 yÝlÝnda kağanÝn 

bizzat kendisi T�rgeĢlerin, �a�‟Ýn, Fergana‟nÝn ve Soğd‟un bir kÝsmÝnÝn askeri g��lerini yeniden 

birleĢtirerek Araplara �zerine sefer d�zenledi. 726 yÝlÝnda, Toharistan‟a ulaĢtÝ ve 728 yÝlÝnda ise 

SoğdlularÝn isyanÝna yardÝm etti. Buna rağmen AraparÝn esas birlikleri karĢÝ koymayÝ s�rd�r�yorlardÝ. 

728 yÝlÝnda T�rgeĢler ve Soğdlular Arap Emirini geri �ekilmeye mecbur ettiler. 730 yÝlÝnda ise 

Semerkant‟Ýn alÝnmasÝ i�in kanlÝ bir savaĢ baĢladÝ ve Araplar kÝsa bir s�re i�inde buradan �ÝkarÝldÝlar. 

739 yÝlÝnda T�rgeĢlerin yenilgisinden sonra bu kenti tekrar geri almak ihtiyacÝ doğdu. 740 yÝlÝna dek 

savaĢta taraflardan hi� birisi �st�nl�k sağlayamadÝ.  

20 yÝl s�ren savaĢ d�neminde �ok sayÝda Soğdlunun �lmesi veya Yedisu‟ya g�� etmesi 

sonucunda Soğd tamamen boĢalmÝĢtÝ. �zellikle Pencikent harabeye d�n�Ģm�Ģt�. Soğdlu g��menler 

T�rgeĢ ordusuyla birlikte Araplara karĢÝ savaĢÝyorlardÝ. Fakat T�rgeĢlerle SoğdlularÝn hedefleri 

farklÝydÝ. 740/41 yÝlÝnda Araplar SoğdlularÝn vergi bor�larÝnÝ ve Ġslam‟dan d�nmelerini af ederek, 

onlarla anlaĢmaya vardÝlar. Soğdlular, �zellikle de Pencikentliler geri d�nd�ler ve yÝkÝlmÝĢ evlerini 

tekrara inĢa etmeye baĢladÝlar. T�rgeĢlerle olan birlik dağÝldÝ ve bir ka� yÝl sonra T�rgeĢ KağanlÝğÝ da 

yÝkÝldÝ. KağanlÝğÝn zayÝf noktasÝ t�rgeĢ kağanlarÝnÝn kendi �lkelerindeki G�kt�rk kabileleriyle Soğd 

kentlerini bir b�t�n halinde birleĢtirememesiydi. Birinci BatÝ KağanlÝğÝ D�nemi‟nde VII. y�zyÝlÝn ilk otuz 

yÝlÝnda Yedisu kentlerinin hepsinin kendi h�k�mdarÝ olduğu halde, T�rgeĢlerin en g��l� olduğu 730‟lu 

yÝllarÝn ortalarÝnda Buhara‟dan ve Semergan Soğdu‟ndan olan g��menler, Soğdlu m�ltecilerin akÝnÝ 
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sonucu sayÝsÝ artan kentleri kÝsmen birleĢtirdiler ve 735 yÝlÝnda Doğu G�kt�rk KağanÝnÝn defin 

t�renine T�rgeĢlerle eĢit d�zeyde iki temsilci g�nderdiler (KlyaĢtornÝy 1964: 126-135). 

Bununla birlikte kÝsa bir s�re mevcut olmuĢ T�rgeĢ KağanlÝğÝ b�y�k tarihi �neme sahiptir. 

G�kt�rk (T�rgeĢ) ve Ġran (Soğd) unsurlarÝnÝn bir araya gelmesi sayesinde baĢkenti (Suyap) olan ve 

�zerinde Soğdak yazÝlÝ sikkeler bulunan bir devlet ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Bu birleĢme daha az geliĢmiĢ 

Ģekilde hen�z Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ D�nemi‟nde ortaya �ÝkmÝĢtÝ. Bunun en geliĢmiĢ �rneğine ise 

XI-XII. y�zyÝllarda KarahanlÝ ve Sel�uklu devletlerinde rastlanmaktadÝr. VIII. y�zyÝlÝn ortalarÝnda 

Karluklar tarafÝndan iĢgal edilen eski T�rgeĢ topraklarÝnda n�fusu XI. Y�zyÝla kadar Soğdca konuĢan 

ve yazan kentler kalmaktaydÝ. Bu kentlerin n�fusu G�kt�rk�e‟yi de biliyorlardÝ ve gelenekleri 

G�kt�rklerinkine �ok yakÝndÝ (LivĢits 1981: 163, 164; Bartold 1964: 464, 467). Bu d�nemde Soğd‟un 

kendisinde Soğdca‟nÝn yerini Fars�a (Tacik�e) aldÝ. 

Ġkinci Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ D�nemi‟nde de Soğdlu ayanlar mevcuttu. Ancak onlar Soğd 

k�kenli değil, G�kt�rklerin i�inde ve �in‟in sÝnÝr b�lgelerinde yaĢayan kuĢaklarÝn halefleri idiler. 

Bunlar, daha sonralar �in Tang hanedanÝnÝ az daha mahveden �nl� isyancÝ An LuĢan ailesi ve 

KağanlÝğÝn �nemli kiĢilerinden olan Kan A-i K�l Tarkan‟dÝr (Pulleyblank 1952; 1955; Forte 1995; Rong 

Xinjiang 2000: 12). Eğer birincinin Soğdlu değil de, Fars k�kenli olabileceği y�n�nde fikir ayrÝlÝklarÝ 

varsa da (An LuĢan‟Ýn annesi ise soylu G�kt�rk AĢide boyundandÝ), Kan A-i‟nin en uzak ecdadÝ 

kuĢkusuz Semerkand‟dan gelmiĢtir. Ailenin daha sonraki �yelerinden birisi hen�z 620 yÝlÝnda 

G�kt�rklere hizmet etmiĢ, dedesi Kağan‟Ýn g�veyi olmuĢ, babasÝ ise Kağan‟dan Ġlteber unvanÝ 

almÝĢtÝr. Bu t�r Soğdlular artÝk �nemli �l��de asimile olmuĢlardÝ. 742 yÝlÝnda Kan A-i �inlilere teslim 

oldu. Bununla birlikte, �ok sayÝda Soğdlu, VIII y�zyÝlÝn ortalarÝndan itibaren UygurlarÝn egemen 

olduklarÝ Moğolistan topraklarÝnda kaldÝlar. 

760‟lÝ yÝllarda Uygurlar Soğdlulardan Maniliği almÝĢlar ve Soğdca Uygur KağanlÝğÝ‟nda (VIII-IX. 

yy.) resmi dillerden biri olmuĢtur. Uygur KağanÝ Moğolistan‟da baĢkentini yaptÝrÝrken ya kentin 

inĢasÝnda Soğdlularla �inlileri g�revlendirmiĢ, ya da bunlarÝn her ikisini kentte yerleĢtirmiĢtir 

(Moriyasu, Yoshida, Katayama 1999: 209-224). Belirtmek gerekir ki, BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn 

yÝkÝlmasÝndan sonra VII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda daha sonralar T�rgeĢ Devleti‟nin baĢkenti olan 

Suyab‟da �in askeri birliği vardÝ. Bu d�nemde yerli Soğdlular arasÝnda (Doğu G�kt�rkistan SoğdlularÝ 

arasÝnda olduğu gibi) Buddizm‟in �in versiyonu yaygÝnlaĢmÝĢ ve T�rgeĢler D�nemi‟nde de �nemini 

korumuĢtur. Daha sonralar hem KarluklarÝn kendileri, hem de Yedisu kentlerinde yaĢayan Soğdlular 

Nesturi HÝristiyanlÝğÝnÝ veya Maniliği kabul etmiĢler. 

Sonu� olarak Soğlular ve G�kt�rkler arasÝnda faal ve uzun s�ren bir karĢÝlÝklÝ etkileĢimin 

olduğunu s�yleyebiliriz. Bazen onlarÝn �ÝkarlarÝnÝn �atÝĢmasÝna rağmen bu etkileĢim gerek SoğdlularÝn 

kervan ticaretine ve kolonileĢmesine, gerekse de G�kt�rk halklarÝnÝn devletin geliĢimine yardÝmcÝ 

olmuĢtur. 
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1 Bu sandukanÝn ve daha sonra bahsedeceğimiz An Jia‟nÝn Siani‟deki mezarÝndan 

bulunmuĢ sandukanÝn kabartmalarÝna iliĢkin a�ÝklamalarÝmÝn dayanaklarÝ MarĢak 2001 makalesinde 

verilmiĢtir. 

2 NiĢaburi‟nin muhtemelen X. asÝrda Arap�a yazÝlmÝĢ metninin XII. asra ait Fars�a 

versiyonunda Abruy‟la ilgili bilgi kurumuĢ denizin yerinde Buhara vahasÝnÝn ortaya �ÝkmasÝ ve 

G�kt�rkistan‟dan, yani vahayÝ �evreleyen bozkÝrlardan gelenlerin buraya yerleĢmesine iliĢkin 

hikayenin arkasÝndan gelmektedir. Bu y�zden de bazen onun Eftalit (Frye 1997: 11, 12) veya G�kt�rk 

(Tolstov 1938; 1948: 251 vd.) olduğu d�Ģ�n�lmektedir. Fakat vahanÝn en eski d�nemlerde ilk defa 

meskunlaĢmasÝ ve Abruy‟un hakimiyetiyle bağlÝ VI. y�zyÝldaki olaylar bir birini izleyemez. Bunlar iki 

farklÝ kesitlerdir. OnlarÝ birleĢtiren tek ifade Abruy‟un vahaya yerleĢen g��menlerin lideri 

adlandÝrÝlmasÝdÝr. Bu muhtemelen iki olayÝ birbiriyle bağlamaya �alÝĢan hikayenin yazanÝn bir 

�abasÝdÝr. 

3 Kağanattaki Soğdlulara iliĢkin bilgiler Pulleyblank (Pulleyblank 1952) tarafÝndan toplanmÝĢ 

ve S. G. KlyaĢtornÝy (1964: 114 122) tarafÝndan tamamlanmÝĢtÝr. OnlarÝn kaynaklarÝ ve yorumlarÝ 

makalenin bu b�l�m�n�n ana hatlarÝnÝ oluĢturuyor. 

4 Bir Soğdlunun 639 yÝlÝnda Turfan‟da sattÝğÝ G�kt�rk k�le kadÝnla ilgili olarak bkz.: Yoshida, 

Moriyasu 1988. 

5 TarduĢ ayrÝca sepilenmiĢ deriler de almÝĢtÝ-(Nova 1, recto 32, Bogolyubov, Smirnova 

1963: 26). 

6 S. G. KlyaĢtornÝy bu seferi kapsamlÝ bir Ģekilde anlatmÝĢtÝr (1964: 136-154), fakat seferin 

kesin tarihi, olaylarÝn geliĢimi ve mevcut Ģartlar a�ÝklÝğa kavuĢturulmamÝĢtÝr. S. G. KlaĢtornÝy, her 

hal�karda, G�kt�rklerin Araplarla ve onlarÝn Toharistan vassalÝ ile karĢÝ karĢÝya geldikleri konusunda 

haklÝdÝr.  
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C. 2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları  

Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi / A. AyĢegül Erdem [s.179-181]   

T�rk ĠĢbirliği ve KalkÝnma AjansÝ (TĠKA) / T�rkiye 

 

Orhun Abideleri, “T�rk” adÝnÝn ge�tiği ilk T�rk�e metinlerdir. Orhun Abideleri‟nde, T�rk devlet 

adamlarÝ milletine hesap verir; b�t�n bir milleti ilgilendiren, milletin geleceğine ÝĢÝk tutacak g�r�Ģ ve 

fikirler, T�rk milletinin hayatÝnda huzur ve g�ven i�in giriĢilen m�cadeleler anlatÝlÝr. Sadece o zamanki 

T�rklerin devlet, politika ve gelenekleri a�ÝsÝndan değil, b�t�n Orta Asya uygarlÝklarÝnÝn geliĢim tarihi 

a�ÝsÝndan da �nemli bir yer tutar. 

G�kt�rk Kitabeleri‟nde, Bilge Kagan ile kardeĢi K�l Tigin‟in (K�l-tigin) T�rk milletine ve T�rk 

beylerine verdikleri uzun mesaj yazÝlÝdÝr. Yer yer realist bir tarih dili, milli ve i�timai tenkit ve g�ven 

c�mleleri; yer yer de kudretli bir hitabet dili vardÝr. 

Bilge Kagan ve K�l Tigin, T�rk tarihinin en kahraman, en bilge kiĢileri olarak tarihteki yerlerini 

aldÝlar. YalnÝz savaĢ�ÝlÝkla devletin y�netilemeyeceğini, bilgeliğinde gerekli olduğunu savundular. Her 

iki hakan ile “bilge” devlet adamÝ Tonyukuk, icraatlarÝnÝ, ge�miĢten alÝnan dersleri geleceğe aktarmak 

i�in “beng� taĢlar” diktirdiler (�zt�rk, 1996: 180). 

G�kt�rk�e Abideleri‟nin varlÝğÝndan ilk s�z eden 12. yy. tarih�ilerinden C�veyn� olmuĢtur. 

C�veyn�‟nin kitabelerle ilgili kaydÝ o d�nemlerde pek dikkat �ekmemiĢtir. 

Ġsve�li Strahlenberg, b�lgede yaptÝğÝ incelemeler sonucunda, 1722 yÝlÝnda “Asya‟nÝn Kuzey ve 

G�ney B�lgeleri” adlÝ gezi notlarÝnÝ yayÝnlamÝĢ, bu eserinde T�rkistan‟da rastladÝğÝ G�kt�rk 

Kitabeleri‟ne de yer vermiĢtir. 

1889 yÝlÝnda Rus bilim adamÝ Yadrintsev, daha sonra Bilge Kagan ve K�l Tigin Abideleri olduğu 

anlaĢÝlan Kitabeleri bulmuĢ ve yaptÝğÝ incelemeleri, kitabelerin kopyalarÝnÝ bilim d�nyasÝna sunmuĢtur. 

Fin Arkeoloji Cemiyeti ve Fin-Ugor Cemiyeti‟nin oluĢturduğu bir heyet, Axel Olai Heikel 

baĢkanlÝğÝnda 1890‟da s�z konusu kitabeler �zerinde araĢtÝrmalara baĢladÝ. AraĢtÝrma sonu�larÝnÝn 

ve raporlarÝnÝn bir atlasÝnÝ yayÝnladÝ: “Inscription de L‟Orkhun recueilliespar l‟exp�dition Finnoise 1890 

et publi�es par la Soci�t� Fino-Ougrienne, Helsingfors 1892”. 

Rus T�rkolog W. Radloff baĢkanlÝğÝndaki heyetse 1891 yÝlÝnda b�lgede incelemelere baĢladÝ. 

Ġnceleme sonu�larÝnÝ ve anÝtlarÝn kopyalarÝnÝ bir atlas halinde yayÝnlamÝĢtÝr: “Radloff, W., 1892, Atlas 

Drevnostey Mongoli, Saint Petersburg”. 

Kitabelerin OkunmasÝ 
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Kitabeleri okumaya y�nelik �alÝĢmalarda, �ince y�z� hareket noktasÝ olarak ele alÝnmÝĢ ve ilk 

olarak George von der Gobelanti, K�l Tigin‟in �ince y�z�n� Almancaya terc�me etmiĢtir. Radloff, 

1891‟deki seyahatinden d�nerken Pekin‟e uğrayarak anÝtlarÝn �ince y�z�n� terc�me ettirmiĢtir. 

Radloff‟la eĢ zamanlÝ olarak Danimarka Kraliyet Ġlimler Akademisi �yesi olan W. Thomsen‟de 

kitabelerin terc�mesi �zerine �alÝĢÝyordu. Thomsen, b�l�m baĢlarÝnda sÝk�a ge�en bir kelimeyi, tenri 

kelimesini, ��zerek iĢe baĢladÝ. Bundan sonra sÝrasÝyla T�rk ve K�l Tigin kelimelerini ��zmeyi 

baĢardÝ. G�kt�rk alfabesini 1895 yÝlÝnÝn KasÝm ayÝnda ��zd� ve aynÝ yÝlÝn AralÝk ayÝnda kitabelerin 

��z�m�n� bir bildiriyle bilim d�nyasÝna sundu. 

Kitabeleri ilk yayÝnlayan bilim adamÝ olarak tarihe ge�en Radloff, 1894 ve 1895‟de �� fasik�l 

halinde yayÝmladÝ. 

Orhun Kitabeleri hakkÝnda, bug�ne kadar elde edilen bilgiler, Rus, Fin ve DanimarkalÝ bilim 

adamlarÝnÝn yaptÝklarÝ inceleme ve kazÝlara dayanmaktadÝr. T�rk bilim adamlarÝ tarafÝndan doğrudan 

doğruya b�lgede, anÝtlar �zerindeki kazÝ �alÝĢmalarÝ 1995 yÝlÝnda baĢlamÝĢtÝr. 

Moğolistan‟daki T�rk AnÝtlarÝ Projesi 

TĠKA‟nÝn (T�rk ĠĢbirliği ve KalkÝnma Ġdaresi BaĢkanlÝğÝ) �zellikle k�lt�rel iliĢkilerin geliĢtirilmesini 

ama�layan iĢbirliği projeleri i�inde en �nemlilerinden birisi Orhun AnÝtlarÝ‟nÝn restorasyonunu ve 

korunmasÝnÝ esas alan ve 1995 yÝlÝnda varÝlan mutabakat neticesinde hayata ge�irilen 

“Moğolistan‟daki T�rk AnÝtlarÝ Projesi (MOTAP)”dir. 

TĠKA‟nÝn hazÝrladÝğÝ “Moğolistan‟daki T�rk AnÝtlarÝ Projesi”nde Moğolistan‟da, �zellikle Orhun ve 

Nalayh �evresindeki T�rk anÝtlarÝnÝn restorasyonu ve korunmasÝ yer almaktadÝr. 

T�rkiye Cumhuriyeti Devleti ile Moğolistan Halk Cumhuriyeti arasÝnda 1996 yÝlÝnÝn AralÝk ayÝnda 

imzalanan “Teknik ĠĢbirliği AnlaĢmasÝ” ve 1997 yÝlÝ Nisan ayÝnda TĠKA ile Moğolistan AydÝnlanma 

BakanlÝğÝ arasÝnda imzalanan beĢ yÝllÝk �alÝĢma programÝnÝ i�eren protokol gereğince, 

Moğolistan‟daki T�rk anÝtlarÝnÝn onarÝmlarÝ, korunmalarÝ ve sergilenmeleri hususundaki �alÝĢmalar ile 

y�zey araĢtÝrmalarÝna baĢlanmasÝ kararlaĢtÝrÝlmÝĢtÝr. 

Bu �er�evede, 1997 yÝlÝnda b�lgeye giden ilk T�rk bilim heyeti �eĢitli incelemelerde 

bulunmuĢtur. Bu �alÝĢmalarda anÝtlarÝn bulunduğu y�relerin ayrÝntÝlÝ topografik haritalarÝnÝn yapÝlmasÝ, 

konum ve planlarÝnÝn bu haritalara iĢlenmesi, anÝt k�lliyelerin plan, r�l�ve, fotogrametrik belgeleme 

yollarÝyla Ģimdiki durumlarÝnÝn ortaya �ÝkarÝlmasÝ, bozulma dereceleri ile sebeplerinin belirlenmesi; 

koruma, sağlamlaĢtÝrma ve restorasyon y�ntemlerinin belirlenmesi, kÝrÝk ve kayÝplarÝn tespiti ve 

tamamlama yollarÝnÝn araĢtÝrÝlmasÝ yapÝlmÝĢtÝr. 

Bu �alÝĢmalar esnasÝnda epigrafik belgelemelerle birlikte y�zey araĢtÝrmalarÝ da yapÝlmÝĢ, 

anÝtlara ait bazÝ par�alar ile literat�rde yer almayan bir�ok kurgan, mezar ve mezar k�lliyesi ortaya 

�ÝkarÝlmÝĢtÝr. 
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1998 yÝlÝnda, Nalayh‟ta bulunan Tonyukuk AnÝt K�lliyesi ile Orhun Vadisi‟nde bulunan Bilge 

Kagan ve K�l Tigin AnÝt K�lliyelerinin bulunduğu b�lgelere, kazÝlar esnasÝnda �ÝkarÝlan ve korumaya 

alÝnacak olan eserler i�in bir depo-m�ze-kazÝevi yaptÝrÝlmÝĢtÝr. 

�alÝĢmalara 2000 yÝlÝnda hÝz verilmiĢ, 23-30 Nisan 2000 tarihleri arasÝnda TĠKA ve Ġstanbul 

�niversitesi T�rkiyat AraĢtÝrmalarÝ Enstit�s�‟n�n iĢbirliği ile “II. UluslararasÝ G�kt�rk AnÝt ve YazÝtlarÝ 

Kolokyumu” d�zenlenmiĢtir. Moğolistan‟daki �alÝĢmalar, 4 Temmuz-25 Ağustos 2000 tarihleri 

arasÝnda 50 kiĢiden oluĢan T�rk ve Moğol bilim adamÝ heyeti tarafÝndan ger�ekleĢtirilmiĢtir. Bu 

kapsamda Orhun Abidelerinin bulunduğu b�lgenin 1/1000 ve 1/5000 �l�ekli haritalarÝ tamamlanmÝĢtÝr. 

Orhun B�lgesi‟nde Bilge Kagan ve K�l Tigin k�lliyelerindeki eserler, hava ĢartlarÝ ve insan 

tahribatÝndan son derece etkilenmiĢtir. Bu eserlere gerekli koruma tedbirleri uygulanmÝĢ ve 1998 

yÝlÝnda TĠKA tarafÝndan yaptÝrÝlan binaya taĢÝnmÝĢtÝr. 

KazÝ ekibinin Anonim IV adÝ verilen k�lliyede yapmÝĢ olduklarÝ �alÝĢmalar sonucunda sunak 

masasÝ, bir k���k altÝn tabak ve kaĢÝk ortaya �ÝkarÝlmÝĢtÝr (Fot. 1). Bilge Kagan YazÝtÝ‟nÝn yanÝnda, 

Radloff‟un �alÝĢmalarÝnda g�r�len ve uzun s�redir kayÝp olan “T�rk adÝnÝn taĢÝ” (veya “t�l�s ĢadÝn 

balbalÝ”) yazÝlÝ taĢ baĢlÝk da bulunmuĢtur. 

B�lgede bulunan heykellerin kÝyafetleri incelenmiĢ, Bilge Kagan ve eĢine ait heykellerin 

�zerindeki giysilerin yakasÝ, “Amerikan Yaka” olarak bilinen yakalarÝn “T�rk YakasÝ” olduğunu 

g�stermiĢtir. 

18 Haziran-20 Ağustos 2001 tarihleri arasÝndaki �alÝĢmalarda ilk olarak; 1998 yÝlÝnda her iki anÝt 

b�lgesinde (Bilge Kagan ve K�l Tigin YazÝtlarÝ‟nÝn bulunduğu Orhun Vadisi ve Tonyukuk YazÝtlarÝ‟nÝn 

bulunduğu Nalayh b�lgesi) yapÝlmÝĢ olan depo-m�ze-kazÝevinin m�zeye d�n�Ģt�r�lmesi ile ilgili 

�alÝĢmalar tamamlanmÝĢtÝr. 

MOTAP �er�evesinde sadece arkeolojik kazÝlar değil, aynÝ zamanda koruma ve restorasyon 

�alÝĢmalarÝ da yapÝlmaktadÝr. Tonyukuk YazÝtlarÝ ve k�lliyede bulunan eserlerin �zerlerindeki likenler 

(bitki k�kleri, yosunlar), beton kalÝntÝlarÝ temizlenmiĢ, �atlaklar sağlamlaĢtÝrÝlmÝĢtÝr. Ġki yazÝt ile mezara 

ait taĢlar dÝĢÝnda bulunan b�t�n eserler depoda koruma altÝna alÝnmÝĢtÝr. 

2001 yÝlÝ �alÝĢmalarÝnÝn en �nemlilerinden birisi; �� par�a halinde yerde yatÝk durumda bulunan 

Bilge Kagan YazÝtÝ‟nÝn ayağa kaldÝrÝlmasÝ, kÝrÝk par�alarÝnÝn birleĢtirilerek 1266 yÝl sonra tekrar 

dikilmesidir (Fot. 2). DağÝlmaya y�z tutmuĢ olan kaplumbağa kaidesi, iki par�a halinde m�zeye 

taĢÝnarak koruma altÝna alÝnmÝĢtÝr. 

KazÝ �alÝĢmalarÝ sÝrasÝnda farklÝ boyutlarda ve �zelliklerde ok u�larÝ, at dizginlerine ait olduğu 

d�Ģ�n�len halka, kemer tokasÝ, �atÝ kiremitlerini s�sleyen desenli kapaklar, rit�el ama�la g�m�ld�ğ� 

tahmin edilen at kafasÝna ait iskelet ve koyun iskeleti, Bilge Kagan‟Ýn oğlu ya da �ok yakÝn bir 

akrabasÝna ait olduğu tahmin edilen sembolik mezarÝn desenli k�Ģe taĢlarÝ bulunmuĢtur. 
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TĠKA‟nÝn altÝ senedir y�r�tt�ğ� projede 2001 yÝlÝnda Orhun B�lgesi‟ndeki eserlerin kopyalarÝnÝn 

alÝnma iĢlemleri de baĢlamÝĢtÝr. Bu ama�la T�rkiye‟den Orhun Vadisi‟ne g�nderilen �zel bir tarama 

aletiyle anÝtlarÝn ve heykellerin digital ortamda kopyalama iĢlemi tamamlanmÝĢtÝr. �n�m�zdeki yÝllarda 

eserlerin orijinallerinin koruma altÝna alÝnarak yerlerine birebir kopyalarÝnÝn konmasÝ planlanmaktadÝr. 

Bilge Kagan Hazineleri 

2001 yÝlÝ kazÝlarÝnÝn en �nemli buluntusu, Ģ�phesiz, Bilge Kagan‟a ait olduğu tahmin edilen ve 

g�m�Ģ bir sandÝk i�inde bulunan hazine değerindeki eĢyalardÝr. Bu hazine, sunak ile sunak taĢÝnÝn 

kuzeyindeki sembolik mezar arasÝnda, alt zemine g�m�lm�Ģ bir Ģekilde bulunmuĢtur. Y�zlerce 

par�adan meydana gelmektedir. AyrÝca sandÝk �zerinde de binlerce g�m�Ģ s�s bulunmaktadÝr. 

Buluntular, bir sanduka i�erisindedir. �oğunluğu altÝn ve g�m�Ģ eserlerden oluĢmakta, bunun 

yanÝnda demir, bronz ve kurĢun par�alar da yer almaktadÝr (Fot. 3). 

AltÝn Eserler: AğzÝnda kÝymetli bir taĢ taĢÝdÝğÝ d�Ģ�n�len mitolojik bir kuĢ tasvirinin bulunduğu, 

alÝnlÝğÝn etrafÝnda kazÝma ve kabartma tekniği uygulanarak iĢlenmiĢ s�slemelerden oluĢan tamamÝ 

altÝndan bir ta�, kemer tokalarÝ, elbise kop�alarÝ ve giyim kuĢama ait �eĢitli ebatta altÝn objeler, yine 

�eĢitli ebatlarda maĢrapa, s�rahi, tabak gibi t�ren kaplarÝ olarak adlandÝrÝlan altÝndan formlar. 

G�m�Ģ Eserler: �oğunluğunu �i�ek bi�imli s�slemeler oluĢturmaktadÝr. G�m�Ģ sandÝğa ait 

olduğu d�Ģ�n�len bu par�alar 1850 adettir. ĠĢlemeli iki geyik heykelcikten birinin bacağÝ ve boynuzu 

dÝĢÝnda tamamÝ sağlam olarak, diğeri ise kÝrÝk ve erimiĢ par�alar halinde bulunmuĢtur. Tabak, 

maĢrapa, s�rahi gibi t�ren ama�lÝ kullanÝldÝğÝ d�Ģ�n�len kaplar mevcut olup bazÝ kaplarÝn i�inde 

değerli taĢlar, değerli madeni objeler, tekstil, k�m�r gibi organik maddeler bulunmaktadÝr. 

Demir Par�alar: Eserlerin muhafazasÝnÝ sağlayan g�m�Ģ sandÝğÝn iskeletini oluĢturmaktadÝr. 

Bronz Par�alar: G�m�Ģ par�alarÝn birleĢtirilmesi amacÝyla kullanÝlmÝĢtÝr. 

ErimiĢ KurĢun Par�alarÝ: Ne olduğu tam olarak anlaĢÝlamamakla birlikte, rit�el bir anlam taĢÝyan 

par�alar olduğu d�Ģ�n�lmektedir. 

KazÝ �alÝĢmalarÝ sÝrasÝnda Bilge Kağan YazÝtÝ‟na ait kÝrÝk yazÝ par�alarÝ, yazÝtÝn Ģimdiye kadar 

okunamayan eksik yerlerinden biri bulunmuĢtur. 

S�z konusu eserler, T�rk sanat ve k�lt�r hayatÝna dair �nemli veriler ortaya �ÝkaracaktÝr. Bu 

eserlerin sayÝm, koruma, restorasyon ve envanterleme �alÝĢmalarÝ Moğolistan‟Ýn baĢkenti 

Ulaanbaatar‟da bulunan K�lt�r MirasÝ Merkezi‟nde T�rk ve Moğol restorat�rler tarafÝndan halen 

devam etmektedir. 

Proje �alÝĢmalarÝnÝn bir ayağÝ olan dil ve edebiyat uzmanlarÝnÝn yaptÝklarÝ epigrafik belgeleme 

�alÝĢmalarÝ, Arhangay Aymag, T�v Aymag, Bayan �lgey Aymag, Bulgan Aymag, �v�rhangay Aymag 
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ve Ulaanbaatar‟da yapÝlmÝĢtÝr. Saka, Hun, Avar, Uygur ve G�kt�rk d�nemlerine ait anÝt mezarlar ve 

kurganlar tespit edilmiĢtir. T�rk k�lt�r�nden izler taĢÝyan dikili taĢlarÝn, kayalÝğÝn, balbalÝn, s�s ve 

kullanÝm eĢyasÝnÝn �zerindeki T�rk yaĢayÝĢ ve inanÝĢÝnÝ yansÝtan damgalar da tespit edilmiĢtir. 

Projenin nihai hedefleri, anÝtlarÝ restore etmek ve kÝrÝlmÝĢ par�alarÝ tekrar bir araya getirerek 

restore edilen eserleri teĢhir amacÝyla b�lgede bulunan deponun m�zeye �evrilmesi, anÝt ve 

heykellerin orijinal kopyalarÝnÝn hazÝrlanmasÝdÝr. 

Bu proje T�rkiye ve Moğolistan iĢbirliği ile yapÝlan, d�nyadaki en kapsamlÝ y�zey 

araĢtÝrmalarÝndan biridir. T�rk ve Moğol halkÝnÝn ortak mirasÝ durumundaki bu abideler, yapÝlan bu 

�alÝĢmalarla, artÝk d�nyanÝn ortak k�lt�rel hazinesi durumuna gelmiĢtir. 
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2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları / Doç. Dr. Hasan Bahar - Prof. Dr. 

Salih Çeçen - Doç. Dr. Ġlhami DurmuĢ - Dr. Güngör Karauğuz - Remzi 

Kuzuoğlu - Gürhan Gökçek [s.182-190]   

 

Do�. Dr. Hasan Bahar 

Sel�uk �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Prof. Dr. SalĠh �e�en 

Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Do�. dr. ĠlhamĠ Durmuġ 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Dr. G�ng�r KarauĞuz 

Sel�uk �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

RemzĠ KuzuoĞlu 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

G�rkan G�k�ek 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

T�rkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlÝk T�rk ĠĢbirliği ve KalkÝnma Ġdaresi BaĢkanlÝğÝ‟nÝn (TĠKA), 

“Moğolistan‟daki T�rk AnÝtlarÝnÝ AraĢtÝrma Projesi” kapsamÝnda yer alan Bilge Kağan K�lliyesi kazÝlarÝ 

bu yÝl 21.06.2001-13.08.2001 tarihleri arasÝnda yapÝlmÝĢtÝr. 22 T�rk ve 11 Moğol bilimadamÝnÝn 
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katÝlÝmÝyla kazÝ ve araĢtÝrma faaliyetine baĢlanmÝĢtÝr. 2000 yÝlÝnda olduğu gibi bu yÝl da kazÝlar Bilge 

Kağan K�lliye‟sinde s�rd�r�lm�Ģt�r. 

�alÝĢma grubu beĢ ekipten oluĢmuĢ ve T�rk ve Moğol bilim adamlarÝnÝn oluĢturduklarÝ ekip 

�yeleri Ģu Ģekildedir; Koordinat�r Do�. Dr. Sadettin G�me�, Moğol tarafÝndan koordinat�rler L. 

Battulga, A. Ochir, Z. Oyunbileg kazÝ ekibi; Do�. Dr. Hasan Bahar (KazÝ Ekip BaĢkanÝ), Prof. Dr. Salih 

�e�en, Do�. Dr. Ġlhami DurmuĢ, Dr. G�ng�r Karauguz, ArĢ. G�r. Remzi Kuzuoğlu, ArĢ. G�r. G�rkan 

G�k�ek ve Uzman G�lhan Mutlu Bozkurtlar; Moğol tarafÝndan ise Prof. Dr. A. Ochir (Koordinat�r), 

Prof. Dr. Bayar (KazÝ Ekip BaĢkanÝ), Msc. Ch. Amartuvshin, Msc. A. Enkhtur, Dr. J. Gerelbadrah. 

Jeofizik ekibinde Dr. Emin U. Ulugergerli, ArĢ. G�r. M Emin Candansayar, Burcu G�ndoğdu, Seyit 

Tosun, Moğol tarafÝndan ise D. Batmunk, fotogrametri ve jeodezi ekibinde ise Yrd. Do�. Dr. Tayfun 

�ay, ArĢ. G�r. Murat Yakar, ArĢ. Hakan Karab�rk, ArĢ. G�r. Ġbrahim YÝlmaz, Moğol tarafÝndan Ya. 

Serevja, Restorasyon ekibinden Prof. Dr. Sait BaĢaran, Yrd. Do�. Dr. Ahmet G�le�, Okt. Y�ksel 

Dede, Evren Belli, Moğol tarafÝndan S. Javzan g�rev almÝĢlardÝr. AyrÝca m�ze binasÝnda d�zenleme 

planlamalarÝ i�in bir s�re Anadolu Medeniyetleri M�zesi M�d�r� Ġlhan Temizsoy �alÝĢmalar yapmÝĢtÝr. 

TĠKA temsilcileri olarak Refik �etinkaya ve Mustafa Karaset, terc�man olarak da B. Haschulun, B. 

Amgalan ve Batchimig Ganbat g�rev almÝĢlardÝr. 

KazÝlar 

Bilge Kağan K�lliyesi jeofizik g�r�nt�ler ve y�zey bulgularÝndan anlaĢÝldÝğÝna g�re; dÝĢardan 

i�eriye doğru k���k bir hendek duvarÝ, hendek, hendekten sonra bir i� duvar; y�zeyden bulduğumuz 

verilere g�re bu duvarÝn y�zeyinde beyaz badana �zerine kÝrmÝzÝ aĢÝ boya izleri bulunmaktadÝr. Bu 

s�z�n� ettiğimiz unsurlar 3 �nemli yapÝyÝ korumaktadÝr. 

K�lliye‟nin doğu kesiminde yazÝlÝ “Beng� TaĢ”Ýn bulunduğu kaplumbağa kaidenin yer aldÝğÝ giriĢ 

kÝsmÝ, ortada Bilge Kağan ve eĢinin heykellerinin yer aldÝğÝ Bark ve batÝda sunak taĢÝnÝn yer aldÝğÝ 

kutsal alan. 

K�lliye‟nin en �nemli yapÝlarÝ olan bu kÝsÝmlarÝ ortaya �Ýkarmak yapÝ kompleksinin Ģimdiye kadar 

bilinmeyen �zelliklerini g�stermesi bakÝmÝndan �nem arz etmekteydi. Bu maksatla K�lliye‟nin bu �� 

b�l�m�n� de i�ine alacak Ģekilde doğu batÝ y�n�nde 5x10 m‟lik birbirini takip eden a�malarla kazÝ 

faaliyetlerine baĢlanmÝĢtÝr. KazÝ alanÝ yaklaĢÝk 72 m uzunluğunda ve 10 m geniĢliğinde bir alan 

oluĢturmaktadÝr. 

K�lliye‟nin, giriĢ sÝnÝrlarÝnÝ belirlediğimizde, 75 m uzunluğunda olabileceğini ve dÝĢ surlarÝ tespit 

ettiğimizde jeofizik �l��mlerin de g�sterdiği gibi 40 m geniĢliğinde 80 m uzunluğunda bir yapÝ 

olabileceğini g�stermektedir. Bu yapÝnÝn dÝĢÝnÝ �evreleyen hendekleri de dikkate alacak olursak, 

yapÝnÝn hendekten hendeğe 120x150 civarÝnda olabileceği anlaĢÝlmaktadÝr. 

Beng� TaĢ ya da GiriĢ AlanÝ 
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“Beng� TaĢ”Ýn yer aldÝğÝ giriĢ kÝsmÝ; 40x40 m‟lik kare bir alan olarak uzanmaktadÝr. ġu anda 

bazÝ kÝsÝmlarÝ a�Ýlan bu mekanÝn �n�m�zdeki yÝllarda t�m kesimi a�ÝlÝnca geniĢliği daha da netlik 

kazanacaktÝr. �st� kapalÝ olmayan bu alanÝn a�Ýk bir avlu Ģeklinde bir surla �evrildiğini sanÝyoruz. Bu 

avlulu mekana doğu kÝsÝmdan bir kapÝ ile giriliyordu, bu giriĢ kÝsmÝnda 1893 yÝlÝnda Radloff‟un da 

kazÝlar yaptÝğÝnÝ biliyoruz. Onun varlÝğÝndan s�z ettiği iki adet ko� heykeli bu yÝl yaptÝğÝmÝz 

�alÝĢmalarda tekrar ortaya �ÝkarÝlmÝĢ ve m�ze binasÝna kaldÝrÝlmÝĢtÝr. A�ma planÝmÝza g�re kuzeyde 

olan ko� heykeli NG 267 B a�masÝnda -68,4 cm derinlikte ve simetrisinde olan ko� heykeli ise NG 268 

A a�masÝnda-46 cm seviyede bulunmaktaydÝlar. 

Bu giriĢ planÝ Jisl‟in 1958 yÝlÝnda K�l-tigin K�lliyesi‟nde yaptÝğÝ kazÝlarda ortaya �ÝkardÝğÝ plana 

benzerlik g�stermektedir. Ko� heykellerinin koruduğu giriĢten ge�ilince, daha �nce Beng� TaĢ‟Ý 

taĢÝyan Kaplumbağa Kaide‟ye gelinir. Bu yÝl ortaya �ÝkardÝğÝmÝza g�re kaplumbağa kaidenin 

bulunduğu alanda, doğu-batÝ y�n�nde yaklaĢÝk 30x20 m‟lik dikd�rtgen Ģeklinde kÝrmÝzÝ kerpi� ile 

yapÝlmÝĢ bir alanÝn varlÝğÝ tespit edilmiĢtir. Bu duvar izleri -107.0 cm‟de g�r�lmektedir. 

Kaplumbağa Kaide‟nin oturduğu, gri kil zeminin �zerine, kÝrmÝzÝ renkli bir tuğla yapÝ ile �ÝkÝlan, 

belli bir y�kseklikten sonra ahĢap direklerin �zerinde bir kiremitli �atÝnÝn yer aldÝğÝ d�Ģ�ncesindeyiz. 

��nk�, burada tespit ettiğimiz kÝrmÝzÝ kerpi� duvar kalÝntÝsÝ, �atÝya kadar y�kselebilecek bir duvarÝn 

var olabileceğini yansÝtmaktadÝr. Ancak, bunun aksine kiremit kÝrÝklarÝ olduk�a yoğundur. Bu da akla 

Ģunu getirmektedir: YazÝtÝn halk tarafÝndan g�r�lebilmesini sağlayacak bir y�kseklikte bir duvar ve 

onun �st�nde ahĢap �itle y�kselen bir duvar �st�nde �atÝ yer almaktaydÝ. 

AnÝtÝ koruyan bu mekandan batÝya doğru tuğla d�Ģemeli bir alandan bark alanÝna ge�iliyordu. 

Bu alandan 30 cm kadar bir kademeli iniĢle koridora ge�iliyordu. Bu ge�iĢteki tuğlalarÝn bulunduğu 

derinlik NG 266 A a�masÝnda -102. 4 cm‟dir. Kaplumbağa Kaide ile bu koridor arasÝndaki ge�iĢi 

sÝnÝrlayan -70.9 cm derinlikte kuzey g�ney y�n�nde uzanan 32 cm kalÝnlÝğÝnda bir duvar kalÝntÝsÝ 

tespit edilmiĢtir. -74.4 cm derinlikte ise yoğun bir kiremit par�alarÝ ile karĢÝlaĢÝlmÝĢtÝr. 

Koridor kÝsÝmda gri kilden piĢirilerek yapÝlmÝĢ tuğla d�Ģeme levhalarÝ yine 3 ila 5 cm kalÝnlÝkta 

değiĢen gri bir zemin �zerine konmuĢtur. Oysa bu zemin Kaplumbağa Kaide altÝnda 60 cm‟ye kadar 

ulaĢmaktadÝr. Ancak bu kÝsÝm 1893‟teki Radloff‟un kazÝlarÝndan bu yana Moğol h�k�metleri tarafÝndan 

koruma maksatlÝ 1938‟de ahĢap ve 1970‟de demirden yapÝlan �it �alÝĢmalarÝ nedeniyle bir hayli 

karÝĢtÝrÝlmÝĢtÝr. Zemin ve d�Ģeme tuğlalar �zerinde �it direklerine a�Ýlan yuva izleri bulunmaktadÝr. 

Bu anlattÝğÝmÝz K�lliye‟nin giriĢ b�l�m� a�ma planÝmÝza g�re, NG 268 A-B, NG 267 A-B 

a�malarÝdÝr. O kodu 1381.50 cm olarak belirlenerek derinleĢmeye baĢlanmÝĢtÝr. �alÝĢmalarÝmÝzda bu 

plan verilerinin yanÝ sÝra bu alanda anÝta ait birka� harflik kitabe par�alarÝ da bulundu. BunlarÝn 

dÝĢÝnda 2 kelimeden oluĢan bir ve tek kelimeden oluĢan bir diğer par�anÝn yer aldÝğÝ 2 par�alÝk yazÝt 

par�alarÝ da Sunak TaĢÝ i�ine k�lliyenin ilk tahribatÝndan sonra gelenler tarafÝndan sunu i�in atÝlan taĢ, 

tuğla ve kiremit gibi par�alarÝn i�inde bulunmuĢtur. 

Bark AlanÝ 



 323 

Kitabe‟nin yer aldÝğÝ NG 267 a�masÝndan batÝya doğru barka ge�iĢ koridoru NG 266 ve NG 265 

a�malarÝndan sağlanmaktaydÝ. YukarÝda da belirttiğimiz gibi, bark sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ bir kil zemin �zerine 

tuğla d�Ģemeden meydana geliyordu. Bu tuğlalar -96.7 cm seviyede insitu durumda bulunmuĢtur. 

30x30 cm boyutundadÝrlar. Ancak bu d�Ģeme tuğlalarÝnÝn b�y�k �oğunluğu, k�lliyeyi tahrip eden 

iĢgalciler tarafÝndan toparlanÝp g�t�r�lm�Ģt�. Bu yÝl, �alÝĢmalarÝmÝz sÝrasÝnda, g�t�r�len tuğla ve 

kiremitlerin k�lliyenin 65 m doğusunda bulunan NH 273 A ve NI 273 A a�malarÝnda yer alan bir kerpi� 

duvarÝn doğusuna toplandÝğÝ tespit edildi. NG 266 A a�masÝnda kalkerden yapÝlmÝĢ bir insan 

heykeline ait g�vde par�asÝ bu ge�iĢ koridorunun sağÝnda ve solunda heykellerin yer alabileceğini 

g�stermiĢtir. Ancak, bu heykel ilk iĢgalcilerin genel olarak K�lliye‟yi yağmaladÝklarÝ sÝrada tahrip 

ettikleri heykellerden olmalÝydÝ. K�lliye‟nin asÝl fonksiyonu dÝĢÝnda Oboy (Moğ. Owoo) olarak 

kullanÝlmaya baĢlandÝğÝ d�nemde bu kÝrÝk par�a �zenle buraya dikilmiĢ g�r�n�yor. Fakat ilk tuğla 

d�Ģemeli evredeki taban seviyesinde değildi. Bu evrenin terk edilmesinden bir s�re sonra oluĢmuĢ 

erozyon toprağÝ �zerine oturtulmuĢtu. B�y�k bir tahribat g�rd�ğ�n� tespit ettiğimiz k�lliyede insitu 

durumda heykellerin bulunabileceğini d�Ģ�nm�yoruz, ancak bu koridor alanÝ sÝnÝrlayan kesimlerde 

daha �ok par�alarÝn �Ýkabileceğini d�Ģ�nmekteyiz. �n�m�zdeki kazÝlarda bu konuda somut bilgiler 

elde edilecektir. 

NG 266 a�masÝnÝn batÝsÝnda yer alan NG 265 a�masÝ BarkÝn doğu sÝnÝrlarÝnÝ i�ine alan bir 

a�ma olma bakÝmÝndan �nemlidir. Bu a�ma da 5x10 m boyutunda olup yine=kodu 1380.500 cm 

olarak belirlenmiĢtir. Bu a�mada da 1380.500 cm kodunda derinleĢme �alÝĢmalarÝna baĢlanmÝĢtÝr. 

Bu alanda da, K�lliye‟nin diğer alanlarÝnda olduğu gibi, �st tabaka Moğol uzunca bir s�re terk 

edilmiĢ yerleĢmenin erozyonun getirdiği sarÝmsÝ kahverengi bir kumla kaplÝdÝr. Bu tabaka; uzun 

yÝllarda oluĢumu sÝrasÝnda, g��ebelerin ziyaretleri sÝrasÝnda �evreden topladÝklarÝ ya da yanlarÝndaki 

bir nesneyi kutsamak i�in bu alana atmalarÝndan kaynaklanan, d�nem ve malzeme olarak �ok karÝĢÝk 

bir d�nemi yansÝtÝr. Ancak -12 cm derinliğe inildiğinde a�manÝn kuzey kesiminde kiremit par�alarÝ, batÝ 

kesiminde ise �eĢitli boyutlarda taĢ par�alarÝ yoğunluk g�stermeye baĢlamÝĢtÝr. A�manÝn batÝsÝnda -

12 cm‟de g�r�len kiremit par�alarÝ doğuya doğru gidildik�e meyilli bir Ģekilde daha alt seviyelerde ele 

ge�mektedir. -117 cm. 

Tabii ki bu par�alar daha sonraki farklÝ zamanlarda insanlar tarafÝnda kutsanmak i�in atÝlan ya 

da barkÝn yÝkÝntÝlarÝndan farklÝ zamanda d�k�len par�alardÝr. Bu �st tabakalar karÝĢÝk bir durum arz 

etmektedir. Bu kazÝ sezonunda NG 265 A a�masÝnda doğu kesimde -113 cm ve batÝ kesiminde -117 

cm‟lik bir derinliğe ulaĢÝlmÝĢtÝr. -38 cm ve -117 cm‟lik derinliklere ulaĢÝldÝğÝnda ise yine benzer Ģekilde 

�st tabakalarda olduğu gibi karÝĢÝk Ģekilde kiremit, kemik ve sÝva par�alarÝ bulunmuĢtur. Ancak barkÝn 

batÝdan doğuya doğru yÝkÝlmasÝnÝ yansÝtan kiremit ve kerpi� yÝkÝntÝlarÝnÝn doğuya doğru yoğunluğu 

azalmaktadÝr. A�manÝn batÝ kesimine doğru barkÝn enkazÝ ve yÝkÝmÝn etkileri kendisini daha da g��l� 

bir Ģekilde g�stermektedir. Bu yÝkÝmda ergimiĢ kerpi� duvar ve sÝva bal�ÝğÝ i�inde doğuya doğru akmÝĢ 

olan kiremit par�alarÝ yoğunluktadÝr. Bu par�alar i�inde boyalÝ boyasÝz �eĢitli t�rleri olduğu gibi rozet 

Ģeklindeki alÝnlÝk kiremitleri de bulunmaktadÝr. �atÝ kiremitlerinin yÝkÝntÝyla s�r�klendiği mesafe 

yaklaĢÝk 6 metredir. 
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A�manÝn batÝ a�ma sÝnÝrÝna 5.40 m mesafede ve kuzey a�ma sÝnÝrÝnÝ kesen bir konumda -66.5 

cm de bir koyuna ait iskelet b�t�n olarak bulunmuĢtur. Bu da k�lliyenin yÝkÝntÝlarÝnÝ kutsamak i�in 

g��ebelerin gelerek kurban olarak sunduklarÝ bir koyuna ait olmalÝdÝr. 

NG 264 A�masÝ 

NG 264 A a�masÝ Bilge Kağan K�lliyesi ve bilhassa K�lliye‟nin merkezi konumundaki barkÝn 

planÝ i�in son derece �nem taĢÝmaktadÝr. Bu a�manÝn doğusunda yer alan NG 265 A ve batÝsÝnda yer 

alan NG 263 A a�masÝnda yapÝlan kazÝ �alÝĢmalarÝ bu durumu destekler mahiyettedir. Bu nedenle NG 

264 A a�masÝ, yukarÝda verilen bilgiler dikkate alÝnarak bu kazÝ d�nemine dahil edilmiĢ ve 24.07.2001 

tarihinde tekrar a�ÝlmÝĢtÝr. Ġlk olarak, 5x5 m �l��lerindeki NG 264 A a�masÝ 10 x 5m �l��lerine 

getirilmiĢ ve bu faaliyet esnasÝnda a�ma duvarÝ altÝnda bulunan 53x50 cm ebadÝnda -7.3 derinlikte 

mermer heykel kaidesi ortaya �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Bu faaliyet neticesinde a�manÝn tamamen sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ gri 

renkli kerpi� tabakasÝ ile kaplÝ olduğu g�zlenmiĢtir.  

Bu dolgu kerpicin kalÝnlÝğÝ ise, ortalama 70 cm olarak tespit edilmiĢtir. NG 264 A a�masÝndaki bu 

veriler, daha �nce kerpi� tabaka olarak tanÝmÝ yapÝlan y�zeyin, barkÝn inĢa edildiği ortalama 70 cm‟lik 

kalÝnlÝkta gri renkli dolgu kerpi�ten oluĢan bir platform olduğu, tuğla d�Ģemenin ise, takriben 3.5 m 

uzunluğunda komplekse ait duvar kalÝntÝsÝ olduğu anlaĢÝlmÝĢtÝr. AyrÝca, Arnavut kaldÝrÝmÝ g�r�nt�s� 

veren bu duvarÝn, her biri 5.5 cm kalÝnlÝkta, uzunluğu 30 cm geniĢliği ise, 24 cm olan gri renkli, 

katkÝsÝz ve iyi piĢirilmiĢ tuğlalardan yapÝldÝğÝ tespit edilmiĢtir. Bu alan Bilge Kağan ve Ġlbilge Hatun‟un 

heykellerinin bulunduğu yerdir. Belki de bu tuğla dizileri onlarÝn heykellerini �evreleyen bir yapÝya ait 

temel izleridir. 

NG 264 A a�masÝnÝn doğu kenarÝnda baĢlayan kÝrmÝzÝ renkli kerpicin, gri renkli dolgu kerpi� 

�zerinde yaklaĢÝk 1.40 m mesafe boyunca uzandÝğÝ a�Ýk bir Ģekilde g�r�lmektedir. AynÝ zamanda bu 

durum, kÝrmÝzÝ renkli kerpicin, barkÝn duvarÝ olduğuna dair kuvvetli bir delildir. Diğer taraftan NG 263 A 

ve 264 A a�masÝnda baĢlatÝlan �alÝĢmalar, gerek barka ait kiremit par�alarÝ gerekse barkÝn platformu 

hakkÝnda genel bir g�r�Ģ imkanÝ vermektedir. 

NG 264 A a�masÝnÝ batÝya doğru NG 263 A A�masÝ takip etmektedir. Bu a�mada da barkÝn 

sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ kerpi� yapÝsÝ yer almaktadÝr. Bark �evresinde tokmaklama ile sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ dolgu kerpicin 

ortalama 70 cm kalÝnlÝkta olduğu g�zlemlenmiĢtir. Bu durum, barkÝn 70 cm kalÝnlÝkta gri renkli dolgu 

kerpi�ten yapÝlmÝĢ bir platform �zerine oturtulduğunu g�stermektedir. Barka ait muhtemel bir plan 

veren NG 263 A a�masÝnda batÝ ve doğu kenarlarÝndaki derinlikler alÝnarak kazÝ �alÝĢmalarÝna son 

verilmiĢtir. A�manÝn batÝ kenarÝnda derinlik-101.7 cm iken, doğu kenarÝndaki derinlik -57 cm olarak 

belirlenmiĢtir. 

Bilge Kağan K�lliyesi‟nde 2001 yÝlÝ bark �evresi kazÝ �alÝĢmasÝnda barkÝn yapÝsÝ hakkÝnda 

somut ip u�larÝ elde edilmiĢtir. Ancak t�m�yle �n�m�zdeki kazÝ sezonunda a�Ýlabilecektir. O sÝrada 

ger�ek boyutlarÝ ve nitelikleri ortaya konulacaktÝr. 
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NG 263 A a�masÝnÝ batÝya doğru izleyen a�ma NG 262 A a�masÝdÝr. Bu a�ma yukarÝda da 

değinildiği gibi Bark ile Sunak arasÝnda ge�iĢi sağlayan g�zergahta bulunmaktadÝr. 

Sunak A�malarÝ 

NG 262 A A�masÝ 

Bu a�ma Bark ile Sunak arasÝnda bağlantÝyÝ sağlayan ge�iĢte ve sunağÝn g�ney y�n�n� 

�evreleyen kÝsÝmda yer almaktadÝr. Bu a�mada da NG 266 A; NG 266 ve NG 265 a�malarÝ ile aynÝ 

tarihte 21.06.2001 tarihinde �alÝĢmalar baĢlatÝlmÝĢtÝr. 

-38 cm derinlikte muhtemelen ge� d�nemde Moğollar tarafÝndan “Oboy”1 olarak kullanÝlan 

sunağÝn �evresinde dağÝnÝk bir Ģekilde taĢ, kemik ve kerpi� tuğla par�alarÝ ortaya �ÝkartÝlmÝĢtÝr. AyrÝca 

bu alanda 7 cm uzunluğunda metal bir ok ucu ve 3 cm �apÝnda metal bir halka ele ge�irilmiĢtir. -50 cm 

derinlikte �eĢitli s�slemeli keramik par�alarÝ ile 21x43 cm boyutunda, muhtemelen Moğol 

D�nemi‟nden kalan ve g�n�m�zde hala yaĢatÝlan oboy‟lara hayvan baĢÝ koyma adetini yansÝtan bir at 

baĢÝ ortaya �ÝkartÝlmÝĢtÝr. Ancak burada Bark ve Kaplumbağa Kaide (YazÝtÝn yer aldÝğÝ) �evresinde 

g�r�len kiremit ve tuğla par�alarÝnda g�r�len yoğunluk yoktur. Buradaki par�alar �evreden toplanmÝĢ 

kutsanmak i�in atÝlan k���k par�alar halindeki tuğla ve kiremit par�alarÝdÝr. AyrÝca sunağÝn �evresinde 

ve -52 cm derinlikte yoğun bir yanÝk bir tabaka g�zlemlenmiĢtir. Bu yanÝk tabaka doğuya doğru 

ilerlemekte yer yer ahĢap direk izlerini andÝran koyu lekelerle kendini g�stermektedir. Bu koyu 

lekelerden kÝsa bir d�nem i�in sunak �evresinde ahĢap direkli bir yapÝnÝn olabileceğini 

d�Ģ�nd�rmektedir. Bu ahĢap direk par�alarÝndan biri a�manÝn doğu kesitinde rahatlÝkla 

g�r�lebilmektedir. Bu belirgin ahĢap izlerinden sonra s�rekli olarak sunak �evresinde ateĢ yakÝlmasÝnÝ 

yansÝtan bir izler mevcuttur. Buraya atÝlan sunu taĢ ve kiremit par�alarÝn da bu yangÝnlardan 

etkilendiği g�r�lmektedir. Yine �alÝĢmalar sonucunda-67 cm derinlikte, kalÝnlÝğÝ 5 cm olan sel baskÝnÝ 

sonucu oluĢan �akÝl tabaka ortaya �ÝkartÝlmÝĢ, -82 cm ise, sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ toprak tabana ulaĢÝlmÝĢtÝr. Bu 

sel tabakasÝ K�lliye‟nin insan eliyle d�Ģeme taĢlarÝnÝn alÝndÝğÝ, NG 262 B‟de g�receğimiz hatÝra 

mezarÝn tahrip edildiği tabakanÝn �st�nde g�r�len bu sel baskÝnÝ yapÝnÝn �zellikle batÝsÝnda bulunan 

Sunak �evresini tahrip etmiĢtir.  

NG 261 A‟da d�Ģeme tuğlalarÝ kil zeminin alt seviyesine sel tarafÝndan taĢÝnmÝĢtÝr. Bu g��l� 

karÝĢÝklÝğa neden olan selin Orhun IrmağÝ tarafÝndan yapÝldÝğÝnÝ d�Ģ�n�yoruz. Ancak paleo-jeologlarÝn 

yapacağÝ incelemeler sonucu daha kesin bilgiler ortaya konulacaktÝr. 

NG 262 B A�masÝ 

30.07.2001 tarihinde NG 262 A a�masÝna paralel olarak, a�manÝn kuzeyinde NG 262 B 

a�masÝnda �alÝĢmalar baĢlatÝlmÝĢtÝr. Sunak �evresi, sonraki ge� d�nemlerde Obo olarak kullanÝldÝğÝ 

i�in, bu kesimin de oboy olarak kullanÝldÝğÝnÝ yansÝtan yanmÝĢ taĢ, tuğla, kiremit, ve kemik par�alarÝnÝn 

�st derinliklerde, daha ince k�l Ģekliyle alt derinliklerde devam ettiği g�r�lmektedir. KuĢkusuz bu yÝlÝn 

en �nemli tespitlerinden biri burada bulunan “sembolik hatÝra mezar”dÝr. Y�zeyde “baĢtaĢÝ”nÝn 
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(Ģahide=baĢsteli) toprak �st�nde 10 cm‟lik kÝsmÝ g�r�lm�Ģ olan bu sembolik mezarÝn derinleĢtik�e 

devamÝ ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Ancak K�lliye‟nin talan edildiği, b�y�k ihtimalle Uygur D�nemi‟nde bu kÝsÝm 

da en �ok tahrip edilen kÝsÝmlardan olmuĢtur. MezarÝn ilerleyen kazÝsÝnda �st�nde �rt� olarak 

kullanÝlan 10-30 cm uzunluk ve 10-20 cm geniĢliklerde değiĢen kayrak taĢ �rt�s� a�Ýlarak sağa sola, 

daha �okda doğu y�n�ne atÝlmÝĢtÝr. NG 262 B a�masÝnda mezarÝn ��te ikisi a�ÝlmÝĢ, kuzeyde bulunan 

baĢ taĢÝ, doğudaki yan taĢlarÝndan birisi ve g�neye gelen ayak taĢlarÝ �ÝkarÝlmÝĢtÝr. MezarÝn batÝda 

kalan yan taĢÝ ise NG 261 B a�masÝ i�inde kaldÝğÝ i�in bu alanda NG 261 A a�masÝnÝ 5x5 m‟lik bir 

boyutta sÝnÝrlayarak derinleĢmeye gidildi. Burada diğer yan taĢ da �ÝkarÝldÝ. Bu alanda da mezar 

�zerinden atÝlmÝĢ soygun izlerini g�steren �ok sayÝda kayrak �rt� taĢlarÝ vardÝ. MezarÝn NG 262 A ve 

NG 262 B a�malarÝnda bulunan t�m kesimlerinde temizlik �alÝĢmalarÝ yapÝlarak y�zeyden -80 cm 

derinliğe inildiğinde, b�t�n K�lliye‟yi kaplayan gri kil zeminin bu alanda devamÝ g�r�ld�. BaĢ taĢÝnÝn 

oturduğu kuzey kesiminde, zemin bozulmamÝĢ olmakla birlikte, mezarÝ �evreleyen diğer y�nlerde 50 

cm geniĢliğinde bir alan kazÝlarak talan edilmiĢtir. Sembolik mezarÝn yan taĢlarÝnÝn �st kesiminin 

zemin seviyesine kadar bitki motifleriyle bezeli olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. Ancak bu kÝsÝmlar b�y�k 

oranda kÝrÝlmÝĢtÝr. KÝrÝlan par�alar bir yere g�t�r�ld�ğ�nden burada onlara ait bir par�a 

bÝrakÝlmamÝĢtÝr. Zeminin alt seviyesinde kalan kÝsÝmlar ise yaklaĢÝk 60 cm y�ksekliğinde yer 

almaktadÝr. Zemin altÝna gelecek kÝsÝmlarda bezeme yoktur. Kuzeyde, baĢ ve g�neydeki ayak 

kesiminde ise bezeme zemin altÝnda devam etmektedir. 

Sembolik HatÝra Mezar (Sunak Mezar) ile Sunak arasÝ kutsal sunak alanÝn kuĢkusuz en �nemli 

alanÝdÝr. Burada iki �nemli kutsiyet g�steren yapÝ bulunmaktadÝr. Bunlar sunak ve sunak mezar. Bu 

alanda zemin seviyesine ulaĢÝlmasÝna rağmen sunak taĢÝ ile sunak mezar arasÝnda bağlantÝyÝ 

anlamak amacÝyla kazÝya devam edildi. Bu alan, �zellikle mezar ve sunak �evresi b�y�k ihtimalle, 

Uygur D�nemi‟nde tahrip edilerek talan edilmiĢti. Zemin seviyesinin 20 cm altÝnda, k�lt�r toprağÝnÝn 

bittiği bir noktada -102 cm derinlikte, baĢlangÝ�ta 3 adet g�m�Ģ �i�ek �ÝkmÝĢtÝr. 31.07.2001 tarihinde 

�Ýkmaya baĢlayan bu �i�ekleri daha sonra yenileri takip etmiĢtir. O g�n 8 adet �i�ek �ÝkarÝlmÝĢtÝr. 

DevamÝnda birbiriyle kaynaĢmÝĢ daha �ok �i�ek ve madeni aksam olduğu anlaĢÝlÝnca, bu alan 

korumaya alÝnmÝĢ ve ertesi g�n 01.08.2001‟de eserlerin bulunduğu toprak kitle kesilerek, �elik 

levhalardan oluĢan bir sandÝk i�ine alÝnmÝĢtÝr. Bu sandÝk i�inde eserlerin konuluĢ d�zenleri 

bozulmamasÝ i�in gerekli hassasiyet g�sterilmiĢ ve yumuĢak yastÝklarla oluĢturulan bir salla eserler, 

kapalÝ bir mekana alÝnmÝĢtÝr. Bu kapalÝ alanÝn g�venliği sağlanmÝĢ ve 7 kiĢilik bir ekip kurularak 7 g�n 

boyunca bu eserlerin a�ÝlmasÝ ve tespiti yapÝlmÝĢtÝr. 

Bu kÝsa s�re i�inde kabaca tespiti yapÝlan eserlerin listesi ekte verilmiĢtir. Ancak 4000 par�ayÝ 

aĢan bu eserler, daha sonra daha sağlÝklÝ bir ortamda tespiti, belgelendirilmesi, restorasyonu 

yapÝlmak �zere Moğolistan Milli M�zesi‟ne teslim edilmiĢtir. Moğolistan Milli Eğitim BakanlÝğÝ ile 

yapÝlan g�r�Ģmeler sonunda, 1 Ekim‟den itibaren TC. BaĢbakanlÝk T�rk ĠĢbirliği ve KalkÝndÝrma 

Ġdaresi BaĢkanlÝğÝ‟nÝn sağladÝğÝ imkanlarla Moğolistan K�lt�r MirasÝ LaboratuvarÝ‟nda �alÝĢmalar 

baĢlatÝlmÝĢtÝr. Bu �alÝĢmalar Ģu anda s�rmektedir. �alÝĢmalar sonunda bir rapor hazÝrlanacak ayrÝntÝlÝ 

bilgiler ÝĢÝğÝnda eserler ayrÝ bir kitap halinde sunulacaktÝr. Ancak biz burada kamu oyunu biraz olsun 
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fazla merak i�inde bÝrakmamak i�in hen�z �alÝĢmalarÝmÝz tamamlanmamasÝna karĢÝn bilgiler vermek 

istiyoruz. Ancak burada Ģunu belirtmek durumundayÝz. Burada �Ýkan eserler tabaka kazÝsÝnda 

�ÝkmÝĢtÝr. Bu doğrudur. Bilge Kağan‟a ait K�lliye‟nin i�indedir. Bu K�lliye‟nin en �nemli yerlerinden 

sunak ve sunak mezar arasÝnda d�Ģeme kil zeminin altÝnda, ana toprağÝn i�ine konmuĢ vaziyette 

bulunmuĢtur. Bu eserler buraya aittir. K�lliye‟nin tahribatÝndan sonraki d�nemlerde konmadÝklarÝ 

a�ÝktÝr.  

K�lliye‟nin bir b�t�n� ve K�lliye‟nin yapÝmÝ sÝrasÝnda konmuĢtur. Sunak mezar i�inde ve 

�evresinde diğer hediyeler de olmuĢ ya da soyulmuĢtur, mezarÝn ve sunağÝn etrafÝndaki kazÝlar bunu 

g�steriyor, ancak sunak ve mezar arasÝnda kalan bu 60 cm‟lik bir boĢ alan dikkatlerden ka�mÝĢtÝr. 

Sunak ile mezar arasÝ 200 cm‟dir. Eserler sunak taĢÝna 75 cm kuzeyde, sembolik mezara ise 84 cm 

uzaklÝkta bulunmuĢtur. Bu da eserlerin iki kutsal yer i�in sunulduğunun bir g�stergesidir. �yleyse, 

sunak ve mezarÝn kullanÝm g�rd�ğ� ya da yapÝldÝğÝ sÝralarda konmalÝydÝ. KaldÝ ki mezar yan 

taĢlarÝnda izi olan ve baĢ taĢÝnÝn orta seviyesinden ge�en kil zemin bu eserlerin �st seviyesindedir. Bu 

K�lliye‟nin yapÝm aĢamasÝnÝn ilk evresidir. Bu eserler Bilge Kağan K�lliyesi‟nin yapÝmÝ sÝrasÝnda 

konulmuĢ olmasÝ ihtimali b�y�kt�r. Yine de eserler i�inden alÝnan karbon �rnekleri �zerinde yaĢ tayini 

yapÝldÝktan sonra kesin bir kara ulaĢÝlacaktÝr. 

Diğer taraftan g�rd�ğ�m�z eserler altÝn, g�m�Ģ, demir, kurĢun, bakÝr, tekstil ve değiĢik taĢlardÝr. 

BunlarÝn da analizleri yapÝlmadan ne oranda altÝn, g�m�Ģ, kurĢun, demir, tekstil i�inde ipek, y�n 

olduğunu, taĢlarÝn niteliği bilemiyoruz. Bu nedenle tahminlerimizde %99‟luk kabullerimiz olsa bile 

bilimsel anlayÝĢÝn gerektirdiği gibi; s�ylediğimiz değerler Ģimdilik tahminidir. Yani, Bilge Kağan‟a ait 

olmasÝ muhtemel buluntular, altÝn olmasÝ muhtemel ta�, g�m�Ģ olmasÝ muhtemel �i�ekler (?) 

durumundadÝr. Bu konuda �alÝĢmalar s�rmektedir. Kesin sonu�larÝnÝ i�ine alan bir kitapta bu bilgiler 

yayÝnlanacaktÝr. 

Eserler g�venli ortamda 01.08.2001-08.08.2001 tarihleri arasÝnda mikro-kazÝ y�ntemiyle 

tabakalar halinde inilerek a�ÝlmÝĢtÝr.2 Bu eserler b�y�k oranda eserleri sunan kiĢiler tarafÝndan daha 

sonra birileri kullanmasÝn diye tahrip edilmiĢtir. AyrÝca �st kÝsÝmda yer alan kurĢun ve g�m�Ģ gibi 

eserler y�ksek bir ÝsÝnmadan dolayÝ erimiĢ, deforme olmuĢtur. �oğu eserlerin niteliği 

anlaĢÝlamamaktadÝr. Ancak en alta altÝn eserlerin konulmasÝ bunlarÝn erimesini engellemiĢtir. �stelik 

bunlardan ta�Ýn bir ipek mendil i�ine sarÝlmÝĢ olmasÝna rağmen bu mendil ateĢten etkilenmemiĢtir. Bu 

nedenle eserlerin ateĢin i�ine atÝlmasÝndan kaynaklanan bir erime olmadÝğÝnÝ daha sonraki 

d�nemlerde sunak �evresinde yakÝlan ateĢin aĢağÝya doğru verdiği ÝsÝdan eridiğini d�Ģ�nmekteyiz. Ya 

da bu eserlerin �zerine ateĢ yakÝldÝğÝnÝ d�Ģ�nebiliriz. Ancak, bu eserler �zerindeki 20 cm‟lik bir toprak 

kalÝnlÝğÝndan sonra sunak �evresinde yanan Ģiddetli ateĢin izleri olan yoğun k�l tabaka bulunmaktadÝr. 

Bu eserlerin bulunduğu NG 262 B a�masÝnÝn batÝ komĢusu olan NG 261 B a�masÝ �zerinde 

�alÝĢmalar s�rd�r�ld�. Bu alanda da oboy‟a ait yanÝk izler g�r�ld�. AynÝ Ģekilde bu alanÝn g�neyinde 

bulunan NG 261 A a�masÝnda da aynÝ durum g�zlenmiĢtir. AyrÝca NG 261 A a�masÝndan baĢlayarak 

K�lliye‟nin doğusunda bulunan NG 267 a�masÝna kadar a�Ýlan kesit a�masÝndan s�z etmiĢtik. Kesitin 
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bu b�l�m�nde NG 262 A a�masÝnÝn da zemini gri kil ile �rt�lm�Ģ ve �zerine tuğla d�Ģeme yapÝlmÝĢtÝr. 

Fakat bu alan K�lliye‟nin en batÝ ucunda yer almasÝndan dolayÝ sel sularÝndan en fazla tahrip olan 

kesimi olmuĢtur. Bu alanÝ karÝĢtÝran sel sularÝ zeminde bulunan d�Ģeme taĢlarÝnÝ zemin altÝna kadar 

taĢÝmÝĢtÝr (-115 cm). 

Orhun Nehri‟nin bu y�nde olduğu ve akÝĢ istikametinin bu alanÝ tahrip etme ihtimalinin y�ksek 

olmasÝndan dolayÝ Ģimdilik bu tahribatÝn Orhun Nehri‟nin taĢkÝnlarÝnÝn yapmÝĢ olacağÝnÝ s�ylemekle 

birlikte jeologlarÝn yardÝmÝyla ilerde daha somut bilgiler verebileceğiz. 

SunağÝn i�inde yapÝlan �alÝĢmalar sonucunda, bu alanÝn da oboy i�in kullanÝldÝğÝ karÝĢÝk bir 

Ģekilde ele ge�en kemik ve taĢ malzemelerden anlaĢÝlmÝĢtÝr. Bu buluntular arasÝnda -77.5 cm 

derinlikte Bilge Kağan YazÝtÝ‟na ait biri b�y�k iki yazÝlÝ par�a ele ge�miĢtir. Bilge Kağan YazÝtÝ‟nÝn 

doğu y�z�, I-II. satÝra ait bu par�alarÝn daha �nce bilinmediği anlaĢÝlmÝĢ ve b�y�k par�anÝn yeri yazÝt 

�zerinde tespit edilmiĢtir. 

Sonu� olarak, sunak ve �evresinin K�k T�rk (G�kt�rk) D�nemi‟nden sonra, Uygur ve �zellikle 

Moğol D�nemi‟nde yoğun bir Ģekilde oboy olarak kullanÝldÝğÝ ele ge�en buluntularÝn fazlalÝğÝndan ve 

sunağÝn �evresini tamamen kaplayan yangÝn tabakasÝndan anlaĢÝlmaktadÝr. AyrÝca sunağÝn 

�evresinde tespit edilen �akÝl tabakadan da bu alanÝn ge� d�nemlerde bir sel baskÝnÝna maruz kaldÝğÝ 

tespit edilmiĢtir. 

Doğu Duvar A�malarÝ 

NH 273; NI 273 

Bu alan Bilge Kağan K�lliyesi‟nin Ģimdiye kadar bilinen, Radloff tarafÝndan 1893‟te ve 

tarafÝmÝzdan 2001 yÝlÝnda kazÝlan NG 268 A ve NG 268 B a�malarÝndan doğudaki ilk yapÝ unsurudur 

denilebilir. AraĢtÝrmalarÝmÝz kazÝda k�lliyelerden bu kadar uzakta b�yle bir yapÝnÝn olduğunu 

g�stermemiĢtir. K�lliye‟den 65 m doğuda bulunan bu alanda toprak y�zeyinde belli bir y�kseklik 

dikkati �ekmekteydi. Jeofizik ekibinin �l��mleri ile bu t�mseğin 10x20 m geniĢliğinde ve 3 m 

derinliğinde bir yapÝ olabileceği sonucuna varÝldÝ. 5x5 m‟lik 2 adet sondaj a�masÝ ile burada 

�alÝĢmalara baĢlandÝ. Bu �alÝĢmalarda NH 273 A ve NI 273 A olmak �zere kuzey g�ney y�n�nde 

birbirini takip eden 2 adet a�ma a�ÝldÝ. Bu a�malarÝn -32. 4cm derinliğinde batÝ kesimini takip eden 

kÝrmÝzÝ kilden sÝkÝĢtÝrÝlma teknikle yapÝlan 50 cm geniĢliğinde bir kerpi� duvarÝn ge�tiği tespit edildi. Bu 

duvar NH 273 a�masÝnda 4.25 cm uzunluğa sahipti. Bu duvarÝn doğu kÝsmÝnda K�lliye‟den 

toparlanarak getirildiği anlaĢÝlan tuğla, kiremit par�alarÝ yoğunluk g�stermekteydi. NH 273 a�masÝnÝn 

NI 273 a�masÝ ile arasÝnda gezi yolu oluĢturan kesiminde, a�ma i�inde g�r�len 40x40 cm‟lik, doğu 

kenarÝnda -30.4 cm‟de 40x67 cm ebadÝnda baĢka bir kerpi� duvar kalÝntÝsÝ ele ge�miĢtir. Bu duvarlar 

da b�y�k duvar kalÝntÝsÝnda olduğu gibi kÝrmÝzÝ kilden yapÝlmÝĢtÝ. Ancak temelleri zayÝftÝ, kimi zaman 

bir kiremit ve tuğla par�asÝna konmuĢ kerpi� temellerdi. Niteliksiz bir iĢ�ilik yansÝmaktadÝr. -45.2 cm‟de 

kuzey kÝsÝmda, 1.40 m geniĢlik x 1 m y�ksekliğinde kire� bir tabaka bulunmaktadÝr. Bu alan, en 

b�y�ğ� 20x22 cm ebadÝnda kÝrÝk d�Ģeme taĢlarÝ ile �evrilmiĢtir. Bu kire� tabakanÝn �st�nde ise 3 
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cm‟ye varan a�manÝn t�m�n� kaplayan bir mil tabaka bulunmaktadÝr. Bu g�r�nt�, inĢaat i�in 

biriktirilmiĢ bir malzemenin terke dilmesinin g�r�nt�s�n� uyandÝrmaktadÝr. 

A�manÝn g�neyinde, kerpi� duvarÝn hemen kenarÝnda -85.2 cm derinlikte 9x9 cm ebadÝnda �atÝ 

s�slemelerinde kullanÝlan bir rozet ele ge�miĢtir. K���k kerpi� duvar izleri odalarÝ olan bir yapÝ izlenimi 

yaratsa da kesin bir kanÝya varÝlamamaktadÝr. Bu alandaki b�t�n bu g�r�nt�ler tamamlanamayan, ters 

giden bir durumu yansÝtÝyor gibidir. NI 273 a�masÝnda g�r�len tuğla k�meleri ise bunu destekler 

niteliktedir. �bek �bek konmuĢ tuğlalar K�lliye‟nin zemin tuğlalarÝdÝr. Ancak buraya kimin, ne zaman, 

ni�in getirdiği sorularÝ ilerideki yÝllarda yapÝlan kazÝlarla aydÝnlÝğa kavuĢacaktÝr. 

Diğer taraftan jeofizik sonu�larÝnda 3 m‟de kalÝn bir Ģekilde duvar olma ihtimali olarak g�r�len 

lekenin, kazÝlar sonunda gri kilden oluĢan sertleĢmiĢ bir konglomera olduğu anlaĢÝlmÝĢtÝr. Bu doğal 

yapÝnÝn bir zamanlar i�in HoĢa-Saydam G�l�‟n�n kÝyÝ Ģeridi olduğunu tahmin etmekteyiz. G�l 

yatağÝndan getirdiğimiz kil �rnekleriyle bu tabaka paralellik g�stermektedir. Yine bu konuda bize en iyi 

ayrÝntÝyÝ paleo-jeologlar verebilecektir. Bu alanda -151 cm derinliğe doğal toprakta inilmiĢtir. 

�n�m�zdeki �alÝĢma sezonunda bu alan kuzey ve g�ney y�n�nde a�Ýlmaya devam edilerek kerpi� 

surun uzantÝlarÝ ve doğusunda yer alan bu karÝĢÝk yapÝlarÝn fonksiyonu a�ÝklÝğa kavuĢturulacaktÝr. 

K�lliyelerden bu kadar uzakta yer alan bu surun k�lliye ile olan irtibatÝ da ortaya �ÝkarÝlmaya 

�alÝĢÝlacaktÝr. 

Anonim III. Mezar K�lliyesi 

Anonim III. mezar k�lliyesi HoĢa-Saydam b�lgesinde yer alan mezar k�lliyeleri arasÝnda dikkat 

�ekici olanlarÝndan birisidir. Bilge Kağan ve K�l-tigin mezar k�lliyelerinden sonra T�rk bilimadamlarÝ 

tarafÝndan “Anonim” ve yabancÝlar tarafÝndan HoĢa-Saydam III‟ten itibaren isimlendirilen mezar 

k�lliyeleri gelmektedir. Bu b�lgede �ok sayÝda mezar bulunmasÝna rağmen Anonim mezar k�lliyeleri, 

planlarÝ ve sanduka taĢlarÝnÝn iĢleniĢleri bakÝmÝndan diğerlerinden farklÝlÝk g�stermektedirler. ġimdilik 

bu �zellikte d�rt adet tespit edilmiĢ ve Anonim I, II, III ve IV olmak �zere isimlendirilmiĢlerdir. Anonim 

I. ve II. (HoĢa-Saydam III-IV) mezar k�lliyeleri �nceden kazÝlmÝĢ, Anonim IV. mezar k�lliyesi ise 2000 

yÝlÝ T�rk-Moğol arkeolojik kazÝ �alÝĢmalarÝ sonucunda a�ÝlmÝĢtÝr. Anonim IV. mezar k�lliyesinde resmi 

bir kazÝ yapÝlmadÝğÝ anlaĢÝlmÝĢtÝr. 

Bilge Kağan, K�l-tigin mezar k�lliyeleri ve sanduka taĢlarÝnÝn dÝĢ tarafÝ tasvirli olan diğer Anonim 

mezar k�lliyeleri ile karĢÝlaĢtÝrma yapmak ve hatta Moğolistan‟da baĢka k�lt�r coğrafyalarÝnda 

�ÝkartÝlan aynÝ t�r buluntularla değerlendirmek amacÝyla kazÝ yapÝlmasÝna karar verilmiĢtir. 

�ncelikle Anonim III mezar k�lliyesinin aplikasyon krokisine uygun olarak �alÝĢmaya baĢlanÝldÝ. 

Arkeolojik kazÝ i�in AO-266 ve AO-267 kareleri se�ildi. Bu karelerin her biri 10 x10 m ebadÝnda olup 

mezar k�lliyesi AO-266 ve AO-267 karelerinin tam ortasÝnda bulunuyordu. Bu nedenle her iki alanda 

(AO-266 ve AO-267) da a�ma yapÝlmasÝ gerekiyordu. AO-266 ve AO-267 alanlarÝ A ve B olmak �zere 

iki alana ayrÝldÝ. 
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Ġlk olarak AO-267 a�masÝnda 10x5 m‟lik alanda �alÝĢÝlmaya baĢlanÝldÝ. 609 numaralÝ nirengi 

noktasÝ (1384.28) 0 noktasÝ olarak kabul edildi. A�mada toprak �zerinde bulunan otlar temizlendikten 

sonra kaba toprak alÝnmaya baĢlandÝ ve ilk aĢamada -38 cm derinliğe inildi. Sanduka taĢlarÝndan iki 

tanesi ortaya �ÝkartÝldÝ. Sanduka taĢlarÝnÝn dÝĢ y�zlerindeki tasvirlerin iyi korunmuĢ olduğu dikkati 

�ekti. 

AO-266 B a�masÝnda 10x5 m‟lik bir alanda da �alÝĢÝlmaya baĢlandÝ. Bu a�mada da aynÝ 

seviyeye inildi. B�ylece AO-266 B ve AO-267 A a�malarÝ birleĢtirilmek suretiyle 10x10 m‟lik bir alanÝn 

kaba toprağÝ alÝnmÝĢ oldu. Sanduka taĢlarÝnÝn AO-266 B ve AO-267 A a�malarÝ i�erisinde kalmalarÝ 

b�yle bir �alÝĢmayÝ zorunlu kÝldÝ. 

AO-266 B ve AO-267 A a�malarÝnÝn i�erisinde kuzey ve g�neyden 2‟Ģer, batÝ ve doğudan 2,5‟er 

metre i�eride sanduka taĢlarÝ i�erisine alacak Ģekilde 4x5 m (kuzey-g�ney doğrultusunda 5, doğu-batÝ 

doğrultusunda 4 m) ebadÝnda bir a�maya baĢlanÝldÝ. 

Bu a�manÝn ilk kademesinde insitu olmayan taĢ par�alarÝna rastlanÝldÝ. Ġlk anda bu taĢ 

par�alarÝnÝn barkÝn y�n�, durumu ve konumu a�ÝsÝndan herhangi bir fikir vermediği anlaĢÝldÝ. A�mada 

ikinci seviyede (A2) -56 cm derinliğe inildi. 

Ġ� a�mada derinleĢmeye devam edildi (A3). DerinleĢme esnasÝnda yoğun bir Ģekilde d�k�nt� 

taĢa rastlanÝldÝ. �zellikle a�manÝn g�neybatÝ tarafÝnda yoğun olarak taĢ par�alarÝ ortaya �ÝktÝ. Bu 

yoğunluğun a�manÝn g�ney tarafÝna doğru da devam ettiği g�r�ld�. TaĢ sandukalardan kÝrÝlmÝĢ k���k 

par�alarÝn moloz taĢlar arasÝna dağÝlmÝĢ halde bulunmalarÝ dikkat �ekti. G�neybatÝ tarafta �st� 

tamamen kÝrÝk olan taĢ sanduka taĢÝnÝn hemen dÝĢ tarafÝnda -64 cm derinlikte at baĢÝ iskeletine 

rastlandÝ. At baĢÝnÝn buraya barkÝn yapÝmÝndan �ok sonra konmuĢ olabileceği, zira barkla bağlantÝlÝ 

izlenim vermeyen taĢ par�alarÝ ile birlikte konulduğu asÝl d�Ģ�ncemizi oluĢturdu. A�mada -67 cm 

derinliğe inildi. A�mada yeni bir derinleĢmeye (A4) baĢlandÝ. Sanduka taĢ par�alarÝnda har� kalÝntÝlar 

dikkati �ekti. Par�alar �zerinde yapÝlan �alÝĢmalar sonucunda iki kÝrÝk par�anÝn birbirine oturmasÝ ve 

arkasÝnda yan y�zeyde g�r�len har� tabakalarÝnÝn taĢÝn ge�miĢ zamanda tahrip edildiği ve sonradan 

onarÝm g�rd�ğ�n� d�Ģ�nd�rd�. 

A�mada sona olarak yeni bir derinleĢme (A5) baĢlanÝldÝ. Bu derinleĢme esnasÝnda sanduka 

taĢlarÝnÝn zemin seviyesine inildi. Sanduka taĢlarÝnÝn dibine -98 cm‟de ulaĢÝldÝ. D�rd�nc� sanduka 

taĢÝnÝn izine rastlanÝlamadÝ ve onun tamamen kÝrÝk olduğu anlaĢÝldÝ. Ġ� a�mada dÝĢa taĢacak Ģekilde 

kuzeybatÝ k�Ģeden 0,5x2 m ve kuzeydoğu k�Ģeden 0,5x3 m geniĢliğinde alanlarda derinleĢmeye 

baĢlanÝldÝ. KuzeybatÝ k�Ģedeki alan 0,5 m geniĢletilerek 1x2 m geniĢlikte derinleĢmeye baĢlanÝldÝ. Her 

iki k�Ģe a�masÝnda da taĢ yÝğÝnlarÝna rastlanÝldÝ. Bu taĢ yÝğÝnlarÝ her iki k�Ģe a�masÝnda da bulundu. 

KuzeybatÝ k�Ģe a�masÝnda -84 cm ve kuzeydoğu k�Ģe a�masÝnda ise -94 cm derinliğe ulaĢÝldÝ. 

A�mada hemen kuzeybatÝ k�Ģede a�manÝn batÝ sÝnÝrÝ i�erisinde 70x50 cm‟lik (kuzey-g�ney y�n�nde 

70, doğu-batÝ y�n�nde 50) alanda test derinleĢilmesi yapÝldÝ. Burada 124 cm derinliğe inildi. 
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Sanduka taĢlarÝ i�erisindeki alanda 85x85 cm‟lik d�rt kare oluĢturuldu. Bu d�rt kareden 

kuzeydoğu ve g�neybatÝ tarafta olanlarda derinleĢmeye devam edildi. Kuzeydoğu k�Ģedekinde -167 

cm, g�neybatÝdakinde ise -170 cm derinliğe ulaĢÝldÝ. Ġ� a�ma i�erisinde 85 cm‟lik oluĢturulan karelerin 

tam orta kesiminde dikey olarak duran b�y�k bir ahĢap par�asÝna rastlanÝldÝ. AhĢap kalÝntÝsÝ 46 cm 

y�ksekliğindedir. Ġ� a�mada derinleĢilen kuzeydoğu karesinin dibinde orta da bir yangÝn izine -167 

cm‟de rastlanÝlmÝĢtÝr. 

KazÝ sonucunda ortaya �ÝkartÝlan taĢlardan kuzeyde bulunan taĢ 150x110 cm ebadÝnda ve 

kalÝnlÝğÝ 13 cm‟dir. Doğu taraftaki taĢ 178x120 cm ebadÝnda ve kalÝnlÝğÝ 15 cm‟dir. G�ney tarafta �ok 

kÝrÝk durumda olan taĢ ise, 150x50 cm ebadÝnda ve 11 cm kalÝnlÝğÝndadÝr. TaĢlar olduk�a sert bir 

yapÝya sahip olmalarÝna rağmen dÝĢ y�zlerine �ok g�zel bitkisel s�slemeler iĢlenmiĢtir. TaĢlar �ok 

tahrip olmuĢ, ancak s�slemelerin derin yapÝlmasÝ g�r�n�mlerine zarar vermemiĢtir. 

Anonim 3 mezar k�lliyesi sanduka taĢlarÝnÝn dÝĢ y�zlerinin bitkisel bezeklerle s�slenmesi 

bakÝmÝndan �nem taĢÝmakta, �ağdaĢlarÝyla olduğu gibi kendisinden �nce ve sonra yapÝlanlarla 

karĢÝlaĢtÝrma yapmaya imkan vermektedir. AyrÝca, at baĢÝ iskeletinin bulunmasÝ tam orta kÝsmÝnda 

sanduka taĢlarÝnÝn i�erisinde dikey olarak bir direğin olmasÝ ve muhtemelen burayÝ ziyaret edenlerin 

direğe ip, bez bağlamalarÝ burasÝnÝn yapÝldÝğÝ zamandan kutsal alan olarak kullanÝldÝğÝnÝ 

g�stermektedir. Bilge Kağan, K�l-tigin, Anonim I, I mezar k�lliyelerinde balbal sÝrasÝ bulunmasÝna 

rağmen bu mezar k�lliyesinde Anonim IV mezar k�lliyesinde olduğu gibi herhangi bir balbalÝn 

bulunmamasÝ bu mezar k�lliyesinin bir �ocuk ya da bir bayan i�in mi yapÝldÝğÝ sorusuna cevap aramak 

i�in bir �ÝkÝĢ noktasÝ olabilir. 

Sonu� olarak, bu yÝl gerek Bilge Kağan K�lliyesi‟nin mimarisi ve gerekse de o d�nem kullanÝlan 

eĢyalar bakÝmÝndan bir�ok yeniliği g�n ÝĢÝğÝna �Ýkaran bir �alÝĢma sezonu ge�miĢtir. Hatta bu �alÝĢma 

programÝ Ģu anda Moğolistan K�lt�r MirasÝ LaboratuvarlarÝ‟nda s�rmektedir. Bize g�re bu �alÝĢmalar 

hen�z bitmiĢ değildir ve yeni baĢlamÝĢtÝr. 

�ncelikle bu eserlerin doğal etkilere karĢÝ korunmasÝ, onarÝmÝ ve tanÝtÝmÝ (yayÝnlanmasÝ ve 

sergilenmesi) gerekmektedir. Ancak bu eserler bize Bilge Kağan, K�l-tigin ve Tonyukuk K�lliyelerinin 

kazÝmÝ ve onarÝmÝnÝ unutturmamalÝdÝr. Zira bu yapÝlarÝnda kazÝmÝ ve onarÝmÝ devam etmelidir. Ancak 

K�l-tigin K�lliyesi 1958 yÝlÝnda kazÝldÝktan sonra kaderine bÝrakÝlmÝĢ ve adeta yapÝ doğal etkilerle 

dağÝlÝp yok olmuĢtur. K�l-tigin K�lliyesi‟nden alacağÝmÝz dersler neticesinde bir yandan kazarken bir 

yandan koruma tedbirlerimizi s�rd�rmeliyiz.  

KuĢkusuz, KazÝlar bilimsel �alÝĢmalar i�in ihtiya�tÝr. KazÝ yapÝlmasÝnÝn amacÝ ge�miĢinin 

bilinmezlerini g�n ÝĢÝğÝna �ÝkarmaktÝr. Bu nedenle bir kazÝda aceleciliğe gidilmeden son derece 

hassas y�ntemlerle kazÝlar yapÝlmalÝdÝr.  

G�n�m�zde yanmÝĢ bir yarÝm buğday tanesini bile tahrip etmeden �Ýkarmaya �alÝĢan bir 

arkeoloğun, artÝk 100 yÝl �ncesindeki y�ntemlerle sadece hobilerini gidermek i�in sadece define i�in 

tarihi dokuyu yok etmesi beklenemez. Zaten y�ntemleri i�inde yapÝlan kazÝlarda kÝymetli eserler 
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�ÝkmaktadÝr ve �ÝkacaktÝr. ArtÝk, ge�miĢten bize kalan her Ģey altÝn olsun olmasÝn �nemlidir. D�nyada 

bir d�nem arkeologlarÝ (!) sadece define aradÝ, bir d�nem ise yazÝlÝ tablet aradÝlar. Oysa Ģimdi sadece 

insanlarÝn zenginlikleri değil, hayatÝnÝ ilgilendiren her Ģey �nemlidir. Bu y�zden disiplinler arasÝ iĢbirliği 

gereklidir. �zellikle tarih araĢtÝrmalarÝnda fen bilimler, sosyal bilimler ayrÝmÝ kalkmÝĢtÝr. Son �eyrek 

y�zyÝlda ortaya �Ýkan Arkeometri Ģu baĢlayan y�zyÝlÝmÝzÝn �ne �Ýkan disiplini olarak b�t�n bilimleri 

tarihin aydÝnlatÝlmasÝnda birleĢtirmiĢtir.  �alÝĢmalarÝmÝzda prehistorik (tarih �ncesi) d�nem 

arkeologlarÝnÝn hassasiyetini g�stermediğimiz s�rece ge�miĢimizi yok ederiz. Sadece, hobilerimiz i�in 

kazÝlar yaparsak, tarihin bizi yargÝlayacağÝnÝ unutmamak gerekir. 

 

1 Oboy ya da daha ziyade AltaylÝ Ģamanist T�rklerin Ģaman t�renlerinin yapÝldÝğÝ tepelere 

verdiği isimdir. Moğollar bu t�r yerlere Owoo adÝnÝ vermektedir. Kutsal tepelere ve yol kenarlarÝna taĢ 

yÝğÝnlarÝ yapÝlÝr ve buradan ge�enler �� taĢ atÝp g�neĢin bulunduğu taraftan olmak �zere �� kez bu 

tepeyi dolaĢÝrlar. �eĢitli dilekler yapÝlan bu tepelere zaman zaman i�ki bÝrakanlarÝn i�ki ĢiĢesini atmasÝ 

ya da bacağÝ kÝrÝlanlarÝn bacağÝ iyi olunca koltuk değneğini bÝrakmasÝ gibi Ģ�kran adaklarÝ g�r�l�r. 

Moğollar tarihi alanlarÝ da oboy gibi kullanmakta ve bu ziyaretlerde �oğu zaman kÝmÝz sa�ÝsÝ 

yapmaktadÝrlar. Bilge Kağan ve K�l-tigin K�lliyeleri bu ama�la hala kullanÝlmaktadÝr. �zellikle Bilge 

Kağan  

K�lliyesi‟nde Sunak kesimi bu t�r adaklar bakÝmÝndan yoğunluk g�stermektedir. Ancak yazÝt ve 

heykellerin bulunduğu doğu kesimi ve bark kesimi de ikinci ve ���nc� dereceden uzunca bir s�re 

kutsandÝğÝ kazÝ sÝrasÝnda �ÝkarÝlan karÝĢÝk taĢ, tuğla, kiremit, kemik, para ve �eĢitli madeni 

par�alardan anlaĢÝlmÝĢtÝr. 

2 Burada kazÝ ekibi olarak, �alÝĢmamÝza iĢbirliği g�steren, sorumluluk alan, kapalÝ mekanda 

�alÝĢan ekibe teĢekk�r ederiz. Bunlar kazÝ ekibinden Ch. Amartuvshin, Remzi Kuzuoğlu, G. Mutlu 

Bozkurtlar, g�zlemciler; jeofizik ekibinden Emin Ulugergerli, jeodozi ekibinden Ya. Serevja; 

fotogrametri uzmanÝ Murat Yakar digital fotograflar i�in ve terc�manlÝk i�in B. Amgalan‟dÝr. Bu 

�alÝĢmalar yapÝlÝrken kazÝ ekip baĢkanlarÝ Hasan Bahar ve D. Bayar‟Ýn da g�r�Ģleri alÝnarak ve 

Saadettin G�me�‟in baĢkanlÝğÝnda yapÝlan komisyon toplantÝlarÝnda alÝnan kararla yoğun 

hÝzlandÝrÝlmÝĢ bir �alÝĢma ortamÝnda s�rd�r�lm�Ģt�r.  
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GiriĢ 

Uygur tarihi hi� Ģ�phe yok ki Orta Asya tarihinin en �nemli birka� devresinden biridir. Uygur 

tarihini toplu olarak ele alan, ilk �nce �nl� Japon bilgini Haneda Toru oldu. Aslen bir Budolog olan ve 

Japonya‟da Budolojiyi kuran Prof. Dr. Haneda ancak UygurlarÝn Budizm hakkÝndaki geniĢ bilgileri 

sebebi ile bu konuyla ilgilenmiĢ ve onlarÝ Japonya‟ya tanÝtmak istemiĢtir. 

AynÝ konu ikinci olarak Prof. Dr. B. �gel tarafÝndan ele alÝnmÝĢ ve bu konuda bir ka� makale 

yayÝnlanmÝĢtÝr. YalnÝz Prof. Dr. B. �gel bu makalelerinde Uygur tarihinin kronolojik olay sÝralarÝna 

değil, daha �ok kabile hareketlerine ve bir Orta Asya devletinin boylardan imparatorluk haline nasÝl 

geldiği konusunu incelemiĢtir. 

UygurlarÝn �t�ken b�lgesindeki HakanlÝk d�nemi Prof. Dr. G. �andarlÝoğlu tarafÝndan do�entlik 

tez �alÝĢmasÝ olarak araĢtÝrÝlmÝĢtÝr. 

Bu �alÝĢmada T‟ang s�lalesi d�nemine ait �in yÝllÝklarÝnda ve ansiklopedilerinde mevcut 

Uygurlarla ilgili kayÝtlarÝn T�rk diline terc�mesi, yorumlanmasÝ, batÝlÝ araĢtÝrmacÝlarÝn eseriyle 

karĢÝlaĢtÝrÝlmasÝ ve olaylarÝn kronolojik olarak sentezi �zerinde durulmuĢtur. 

Uygur HakanlÝğÝnÝn son yÝllarÝ ile yÝkÝlÝĢÝ da �inli �ğrenci Ts‟ai Wen-shen tarafÝndan Ankara‟da 

doktora tezi olarak incelenmiĢ ve T�rk�e olarak Taipei‟de yayÝnlanmÝĢtÝr. Bu �alÝĢmada o d�nemde 

yaĢayan �in devlet adamlarÝnÝn mektub ve raporlarÝ �zerinde durulmuĢtur. 

BeĢbalÝk - Turfan Uygur Devleti Prof. Dr. �zkan Ġzgi tarafÝndan do�entlik tez �alÝĢmasÝ olarak 

araĢtÝrÝlmÝĢtÝr. �zellikle Wang Yen-te seyahatnamesi terc�mesi ve �in yÝllÝklarÝnda bulunan 

tamamlayÝcÝ bilgiler değerlendirilmiĢ, batÝlÝ araĢtÝrmacÝlarÝn eserleriyle karĢÝlaĢtÝrÝlmÝĢtÝr. 

SarÝ Uygurlar ve Kansu B�lgesi kabileleri, Prof. Dr. G. �andarlÝoğlu tarafÝndan doktora tez 

�alÝĢmasÝ olarak incelenmiĢ ve T�rk�e olarak Taipei‟de basÝlmÝĢtÝr. Uygur HakanlÝğÝ yÝkÝldÝktan sonra 

kurulan Uygur Devletlerinden biri olan SarÝ Uygur Devletinin diğer bir adÝ da Kan chou (Kansu) Uygur 

Devleti‟dir. Bu eserde Kan-chou Uygur Devleti ve komĢularÝyla akrabalÝk iliĢkileri biraz �in kaynaklarÝ, 

daha ziyade batÝlÝ araĢtÝrmacÝlarÝn �alÝĢmalarÝndan faydalanÝlarak analiz ve senteze gidilmiĢtir. 
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I. Orhun Uygur Devleti 

1. KuruluĢ 

�in kaynaklarÝ UygurlarÝ HunlarÝn nesilleri olarak kabul ederler. Akraba kavimlerle birlikte Dokuz 

Oğuz-On Uygur diye isimlendirilirler. 

Uygurlar IV.-V. asÝrlarda Toba devleti zamanÝnda T�les adÝnÝ aldÝlar. �inlilere g�re Uygurlar sayÝ 

bakÝmÝndan pek kalabalÝk değillerdi. Fakat �ok kabiliyetli ve cesur idiler. Y�ksek tekerlekli arabalarÝ 

vardÝ. G��lerde ve harplerde bu arabalarÝna �ok g�veniyorlardÝ. �in kaynaklarÝnda Kao-ch‟ih (y�ksek 

tekerlek) adÝyla da kaydedilmektedir. 

Ġlk zamanlarda T�les boylarÝnÝn m�Ģterek bir reisleri yoktu. G��ebe olduklarÝ i�in bir yerde 

devamlÝ oturmuyorlardÝ. Ata binmede, ok atmada �zerlerine yoktu. TopraklarÝ verimsiz olduğu i�in 

atlarÝ az, koyun ve sÝğÝrlarÝ �oktu. Selenga, Orhun ve Tola nehirlerinin kÝyÝlarÝnda oturan bu oymaklar, 

G�kt�rk devleti kurulunca, onlarÝn hakimiyetini tanÝdÝlar. Baykal g�l�n�n g�neyindeki bozkÝrlarda i� 

iĢlerinde serbest olarak yaĢadÝlar. VII. asÝrda G�kt�rkler �inlilere yenilince T�les birlikleri de dağÝtÝldÝ. 

G�kt�rk Devletinin zayÝf �ağÝ olan VII. asrÝn baĢÝnda Orhun ve Selenga kÝyÝlarÝnda oturan 

Uygur, Bugu, BayÝrku, Tongra vs. kabileleri bir Ģefin hakimiyeti altÝnda toplandÝlar. Reislerin unvanÝ 

Ġrkin idi. Ġrkin‟in P‟u-sa isimli bir oğlu vardÝ. 

P‟u-sa 630 senesinden sonra G�kt�rklerin kuzey sÝnÝrlarÝna akÝnlar yapmağa baĢladÝ. 

G�kt�rkler bu Uygur-T�les akÝnlarÝnÝ durdurmak i�in bir ordu g�sterdilerse de muvaffak olamadÝlar. Bu 

galibiyet Uygur ve T�leslere b�y�k itibar kazandÝrdÝ. 

Bu zaferden sonra P‟u-sa Alp Ġlteber unvanÝnÝ aldÝ. �in kaynaklarÝ P‟u-sa‟dan Ģ�yle bahsederler: 

“M�kemmel harp planlarÝ yapÝyordu. SavaĢta askerlerin �n�ne ge�ip h�cum ederdi. Az askerle �ok iĢ 

yapÝyordu. Askeri talimler yapÝyor, ok atÝyor, askerle beraber avlara gidiyordu. Annesi de halkÝn 

Ģikayetlerini dinliyor, davalarÝna bakÝyordu. Kanun ve nizamlarÝ bozanlarÝ cezalandÝrÝyordu. Bu suretle 

kabilelerin d�zeni muntazam y�r�yordu. P‟u-sa zamanÝ UygurlarÝn refah devridir.”1 

G�kt�rklerin zayÝf olduğu bu �ağda Orta Asya‟nÝn kuzeyinde baĢlÝca iki kuvvet vardÝ. 1-P‟u-

sa‟nÝn emrindeki Uygur T�lesleri, 2- Sir TarduĢ T�lesleri. 

646‟dan sonra Uygurlar yine bir Ġlteber‟in idaresinde idiler. Fakat bu �inlilerin kuklasÝ durumunda 

idi. Diğer taraftan G�kt�rk devleti de can �ekiĢiyordu. Sir-TarduĢ T�lesleri de �in‟in m�ttefiklerine 

yenilip UygurlarÝn idaresine girmeğe mecbur olmuĢlardÝ. B�ylece Orta Asya‟nÝn doğu kÝsmÝ bir �in 

eyaleti haline gelmiĢ oldu. Bu kukla Ġlteber kendini kağan ilan etti. G�kt�rk tarzÝnda teĢkilat kurdu. 

Fakat bu devri ger�ek bir kağanlÝk d�nemi olarak kabul etmek zordur. 
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Uygur T�leslerinin halkÝ boĢ durmuyor, �in hakimiyetinden kurtulmak i�in �areler arÝyordu. 

648‟de kukla Ġlteber �ld�r�ld�. Yerine halkÝn tuttuğu baĢka bir reis getirildi. Fakat o da �inlilerin 

hilesine kurban gitti. 

UygurlarÝn isyanÝndan korkan �inliler onlarÝ Ch‟i-pi T�lesleri ile anlaĢtÝrÝp b�y�k vaadlerde 

bulunarak BatÝ G�kt�rklerine saldÝrttÝlar. �inliler gittik�e kuvvetlenerek BatÝ G�kt�rkleri devamlÝ surette 

mağlup ettiler. Uygurlar da Po-jun adlÝ bir kukla reisin idaresine girmiĢlerdi. 

651‟de �in hesabÝna Kore isyanÝnÝ bastÝrdÝlar. BatÝ G�kt�rk savaĢlarÝna iĢtirak ettiler. 

656‟da Onoklara karĢÝ zafer kazandÝlar. TaĢkent‟e kadar ilerlediler. 

661-63 senelerinde Uygurlar �in‟e baĢ kaldÝrdÝlarsada muvaffak olamadÝlar. 

G�kt�rk devleti, ikinci defa kurulduğu zaman Uygurlar tekrar G�kt�rk devleti i�inde yer aldÝlar. 

742-43 senelerinde G�kt�rklerin hakimiyeti altÝnda bulunan Karluk, BasmÝl ve Uygur oymaklarÝ 

G�kt�rk kağanÝ OzmÝĢ‟Ý mağlup edip �ld�rd�ler. 

G�kt�rk devleti ortadan kalÝnca BasmÝllarÝn idaresinde yeni bir kağanlÝk kuruldu. Uygurlar sol 

(doğu), Karluklar sağ (batÝ) yabguluğu teĢkil ettiler. 

744 senesinde Uygur Yabgusu BasmÝl kağanÝnÝ mağlup ederek kendini kağan ilan etti. Kutlug 

Bilge K�l Kağan unvanÝnÝ aldÝ. Bu suretle h�r Uygur KağanlÝğÝ kurulmuĢ oldu.2 

2. Kutlug Bilge K�l Kağan Devri 

744‟de Uygur reisi BasmÝllarÝ tamamiyle mağlup etti. B�ylece Uygur birliği tamamlanmÝĢ oldu. 

Uygur Reisi Kutlug Bilge K�l Kağan unvanÝ ile Hakan oldu. Her tarafa el�ilerle fetihnameler g�nderildi. 

Tabii bu arada �in‟e de el�iler gitti. �in imparatoru da tebrik i�in el�iler g�nderdi. 

UygurlarÝn topraklarÝ gittik�e geniĢledi. Doğuda Szu-wei‟e, batÝda AltÝn DağlarÝ‟na kadar olan 

b�lge ve g�neyde Gobi sahrasÝ kontrolleri altÝnda idi. Yani HunlarÝn b�t�n eski topraklarÝna sahip 

olmuĢlardÝ. 

KÝsa ve baĢarÝlÝ bir d�nemden sonra Kağan vefat etti (747). 

3. Moyen-�or Kağan Devri 

Kutlug Bilge K�l Kağan �l�nce (747) yerine oğlu Moyen �or ge�ti. Sert huylu asker idaresini iyi 

bilen bir kimse idi. 

Moyen �or‟un yapmÝĢ olduğu seferleri 4 kÝsÝmda inceleyebiliriz. 
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1. BatÝ Seferleri: BatÝda Uygurlara karĢÝ baĢlÝca mukavemet edenler Karluklarla, T�rgeĢler idi. 

Karluklar bu sÝrada Altay DağlarÝnÝn g�ney batÝ eteklerinde oturuyordu. T�rgeĢler ise �u ve Talas 

nehri b�lgesinde idiler. 744‟de UygurlarÝn hakimiyetine giren Karluklar zaman zaman isyan ederek 

T�rgeĢlerle birleĢiyorlardÝ. Moyen �or Kağan T�rgeĢleri yendi. B�ylece Uygur Devletinin sÝnÝrlarÝ 

batÝda SÝrderya nehri boylarÝna kadar ilerledi. 

2. Kuzey Seferleri: Bu seferler Kem nehri boyunca uzanan dağlar aĢÝlmak suretiyle yapÝlmÝĢtÝr. 

Bu seferlere bir baĢka deyimle KÝrgÝz seferleri de diyebiliriz. 

KÝrgÝzlarla Uygurlar arasÝndaki b�lgede �ik adlÝ baĢka bir T�rk kavmi vardÝ. Moyen �or Kağan 

zamanÝnda �ik‟ler Uygur hakimiyetine girdiler. KÝrgÝzlar hen�z mağlup olmamÝĢlardÝ. 

3. Oğuz Seferleri: Uygur �ağÝndaki UygurlarÝn kim olduklarÝ hakkÝnda pek bilgimiz yoktur. YalnÝz 

Selenga Nehrinin kÝvrÝmÝnda Sekiz Oğuz ve Dokuz TatarlarÝn mağlup oluĢlarÝndan bahis vardÝr. 

Moyen �or yazÝtÝndan �inde de OğuzlarÝn mevcut olduğunu �ğreniyoruz. 

4. �inlilerle Olan Askeri ve Siyasi M�nasebetler: Moyen �or Kağan‟Ýn ilk zamanlarÝnda �in �ok 

karÝĢÝk bir durumda idi. 751 senesinde Talas Meydan Muharebesinin de kaybedilmiĢ olmasÝ, �inde 

karÝĢÝklÝklarÝn �ÝkmasÝna sebeb olmuĢtu. 755‟de ki An Lu-shan isyanÝ T‟ang hanedanÝnÝn itibarÝnÝ 

sarsmÝĢtÝ. Doğu baĢ Ģehri Lo-yang ve batÝ baĢ Ģehri Ch‟ang-an asiler tarafÝndan zaptedilmiĢti. Bu 

tehlikeli durum karĢÝsÝnda UygurlarÝn yardÝmÝna m�racaat edilmiĢtir. 

Su-tsung tahta ge�tiği zaman (756) T‟un-huang beyi Ch‟eng-ts‟ai‟i iyi m�nasebetler tesisi i�in 

el�i olarak Uygurlara g�nderdi. Uygur KağanÝ Ch‟eng-ts‟ai‟a gelin olarak bir Uygur Prensesi verdi. (Bu 

prensesin kimliği konusunda kaynaklar değiĢik Ģeyler s�ylemektedir). AyrÝca b�y�k 

kumandanlarÝndan bazÝlarÝnÝ �inli prensesle diplomatik evlilik yollarÝnÝ araĢtÝrmak �zere �in sarayÝna 

g�nderdi. Su-Tsung neticeden �ok memnundu.3 

Ondan sonra Kağan bizzat askere kumanda ederek Sho-fan garnizon kumandanÝ Kuo Tzu-i ile 

beraber sefere �ÝktÝ. Birlikte T‟ung-lo ve diğer barbarlarÝ SarÝ Irmak kenarÝnda yendiler. Kağan Kuo-

Tzu-i‟yi kurt baĢlÝ bayrağa saygÝ duruĢunda bulunduktan sonra huzuruna kabul etti. 

757‟de Uygur yabgusu, Tudun‟u 4000 asker ve pek �ok at ile tekrar �in‟e yardÝma geldiler. 

Ġmparator Su-tsung �ok memnun oldu. OnlarÝn Ģerefine ziyafet ve hediyeler verdi. 

Ġmparator Kuang-p‟ing beyine Yabgu ile kardeĢlik antlaĢmasÝ yapmasÝnÝ emretti. Yabgu‟ya son 

derece nazik muamele etti. O‟nu mahremiyetine aldÝ. 

Kaynaklardan �ğrendiğimize g�re, �in bu olayda da malum politikasÝnÝ takip ederek aslen T�rk 

olan An Lu-shan‟Ýn isyanÝnÝ yine T�rklerin yardÝmÝ ile bastÝrmak istemiĢtir. Bu gaye ile Uygurlardan 

yardÝm istemiĢtir. Uygurlarda yayÝlmak ve �in‟e m�dahele etmek i�in uygun fÝrsat kolluyorlardÝ. Bu 

zaten onlarÝn aradÝklarÝ Ģeydi. 



 338 

Uygurlar Fu-feng‟e gelip �inli kumandanlar ile g�r�Ģt�ler. Kuo Tzu-i onlara 3 g�nl�k b�y�k 

ziyafet verdi. Uygur Yabgusu, �in zorluk i�indeyken ziyafete vakit olamayacağÝnÝ s�ylediyse de Kuo 

Tzu-i onlarÝ ikna etti. Onlara g�nl�k erzak olarak 200 koyun, 20 sÝğÝr ve 40 shih pirin� verdi. 

Hsiang-chi muharebesine giden ordu Feng nehri kÝyÝsÝnda dizildi. ĠsyancÝlardan bazÝlarÝ �in 

ordusunun sol tarafÝnda pusu kurmuĢlar, s�rpriz hucumu i�in bekliyorlardÝ. P‟u-ku Huai-en‟Ýn (aslen 

uygur olan b�y�k bir �in generali) iĢareti �zerine Uygurlar �abucak harekete ge�erek pusuda yatanlarÝ 

yok ettiler. Sonra isyancÝlarÝn arka tarafÝna giderek diğer �inli kumandanla birlikte isyancÝlarÝ 

kuĢattÝlar. Tamamiyle bozguna uğrattÝlar. Ch‟ang-an geri alÝndÝ. 

Sonra Lo-yang‟Ý almak �zere harekete ge�tiler.  

Harpten �nce Uygurlar Yabgu‟nun idaresinde g�ney dağlarÝ boyunca Ch‟u-wo‟ya vasÝl oldular. 

Vadide pusuya yatan isyancÝlarÝ yok ettiler. Sonra Uygurlar dağÝn kuzeyine kamp kurdular. Tzu-i ve 

diğerleri asilerle harbettilersede mağlup olup geri �ekildiler. (�in kaynaklarÝ mağlubiyeti kabul 

etmezler. Bir karÝĢÝklÝk oldu Ģeklinde ge�erler.) Uzaktan, olanlarÝ g�ren Uygurlar hemen batÝdaki 

tepeleri aĢarak hucuma ge�tiler. Asileri bozguna uğrattÝlar ve kilometrelerce takip ederek tamamiyle 

imha ettiler.4 

Ch‟ang-an alÝndÝğÝ zaman Uygurlar Ģehri yağmalamak istediler. Buradan Lo-yang‟Ý kurtarmağa 

gideceklerdi. Ch‟ang-an‟Ý yağmalarlarsa Lo-yang halkÝ onlarÝ asilerle birlik zannederek onlara da 

mukavemet edecekti. Bu sebeple Kuang-pin Beyi Uygurlara Mani oldu. Fakat Ch‟ang-an alÝndÝğÝ 

zaman Lo-yang yağmasÝnÝ vaadetti. Uygurlar kabul ettiler. Bu iĢi baĢardÝktan sonra �� g�n Ģehri 

yağmaladÝlar. Kuang-p‟ing Beyi de onlara nakÝĢlÝ elbiseler, kÝymetli taĢlar hediye etti. Yabgu �ok 

memnun oldu. 

Ġmparator da Yabgu Ģerefine b�y�k ziyafet verdi. Uygur reislerine, nakÝĢlÝ, iĢlemeli, renkli, ipekli 

kumaĢlar, altÝn ve g�m�Ģ kap kacak hediye etti. 

�in imparatorlarÝnÝn tahtÝ salondan y�ksekte olan bir set �zerinde kurulur ve buraya merdivenle 

�ÝkÝlÝrdÝ. Bu set‟e hi� bir yabancÝ �ÝkamazdÝ. Bu ziyafet esnasÝnda Yabgu merdivenleri �Ýkarak, 

Ġmparatorun yanÝnda oturmuĢtur. �in imparatorunun tahtÝ yeniden kendisine bahĢeden Uygurlar‟a 

karĢÝ b�yle bir yakÝnlÝk g�stermesi gayet tabiidir. 

An Lu-shan isyanÝ bastÝrÝlmÝĢ olmakla beraber T‟ang HanedanÝnÝn temel taĢlarÝndan pek 

�oğunu da beraberinde g�t�rm�Ģt�r. �yle g�r�n�yor ki bu tarihten itibaren �in‟in hakiki hakimleri 

Ugurlar olmuĢlardÝ. 

758‟de Ġmparator Moyen-�or Kağan‟Ýn akrabalÝk dileğini kabul etti. K���k kÝzÝnÝ Ning-kuo 

Prenses unvanÝ ile gelin olarak g�nderdi. Bundan �nce diğer barbar reislerinin akrabalÝk isteklerine 

uydurma prenses unvanÝ verilen �inli kÝzlar g�nderilmiĢti. Bu seferki �inli gelin imparatorun �z kÝzÝ idi. 

Bu da imparatorun Uygurlara verdiği �nemin en b�y�k delilidir. 
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Ning-Kuo Prensesi b�y�k merasimle �inden ayrÝldÝ. KalabalÝk refakat�ilerle birlikte Uygur 

baĢkentine vasÝl oldu. 

Moyen-�or Kağan �ok mağrurdu ve �in‟e tepeden bakÝyordu. Bu sebeple de �in el�isini sedirde 

oturarak kabul etti. �in imparatorunun g�ndermiĢ olduğu devlet m�h�rleri, renkli, ipekli kumaĢlarÝ ve 

elbiseleri, altÝn ve g�m�Ģ kap kacağÝ adamlarÝna dağÝttÝ. El�i d�nerken de 500 at, samur k�rkler, 

beyaz kilimler hediye etti. 

Ning-Kuo Prensesinin evliliğine teĢekk�r i�in el�iler g�nderdi. 

Moyen-�or Kağan bir de G�kt�rk alfabesi ile yazÝlÝ bir yazÝt bÝrakmÝĢtÝr. ġine-usu Nehri 

dolaylarÝnda bulunan bu yazÝt bize Uygurlar hakkÝnda �ok kÝymetli bilgiler vermektedir. 

TFYK, c. 965; Su-tsung imparator fermanÝ “Ulusun zorluklardan kurtuluĢu Kağan‟Ýn �abasÝyladÝr. 

Onun yaptÝklarÝ b�t�n �lkede hi� unutulamaz. Uygur KağanÝ �ok zeki ve �ok kibar bir adamdÝr. Onun 

s�z� ger�ektir. Onun kabiliyeti on binlerce kiĢinin en iyisidir. O b�t�n kağanlarÝn baĢkanÝdÝr. �inde 

isyanlar �ÝktÝğÝ zaman imparatorun kardeĢi ile savaĢa gidip, b�t�n isyanlarÝ bastÝrmÝĢtÝ. Ġki ay i�inde iki 

baĢkenti zapt etti. O‟nun yaptÝğÝ iyilikler g�neĢ ve ay gibi insanÝn y�reğinde parlÝyor. Ona yalnÝz Ģimdi 

değil her sene 20.000 top ipekli kumaĢ vereceğim. Kağan el�ilerini Shou-fan‟a g�ndererek bunlarÝ 

alacak” dedi. (YÝllÝk vergi). 

4. B�g� Kağan Devri 

759 senesinde Moyen-�or Kağan �l�nce yerine k���k oğlu ge�ti. Uygurlardaki veraset 

geleneklerine g�re b�y�k oğulun kağan olmasÝ lazÝmdÝ. Fakat o bilmediğimiz bir su�undan dolayÝ 

daha �nce �ld�r�lm�Ģt�. Moyen-�or‟un k���k oğlunun bir ka� tane adÝ vardÝ. BunlarÝn en bilinenleri 

Bugu, B�g�, Tengridir. Onun hanÝmÝ P‟u-ku HuaÝ‟-en‟Ýn kÝzÝ idi. Moyen-�or Kağan tarafÝndan k���k 

oğlu i�in imparatordan bir gelin istendiğinde bu kÝz g�nderilmiĢti. Bu Ģekilde o hatun oldu. 

Moyen-�or Kağan �ld�ğ� zaman Ning-Kuo Prensesi �in adetlerine g�re yas tuttu. �in 

adetlerine g�re, bir kadÝnÝn kocasÝ �ld�ğ�nde �� yÝla yakÝn zaman yas elbiseleri giyer. Sabah akĢam 

ağlardÝ. Ning-Kuo Prensesinin oğlu yoktu. Sonunda vatanÝna d�nmek i�in izin istedi. 

Tai-tsung tahta �ÝktÝğÝ zaman, isyancÝ Shih Ch‟ao-i daha mağlup edilmemiĢti. Ġmparator yardÝm 

istemek i�in Uygurlar‟a el�i g�nderdi. 

El�iden �nce Shih Ch‟ao-i “T‟ang Ģimdi yasta, karÝĢÝklÝk var. H�k�met reisi yok. Birlik olup bu 

fÝrsattan istifade edelim. SayÝsÝz zenginliklere sahip olan hazineleri ele ge�irelim.” diye haber 

g�ndermiĢti. 

B�g� Kağan �in el�isine �ok k�t� muamele etti. Herkes T‟ang‟Ýn mahvolduğunu s�ylerken 

onlarÝn nasÝl olup da h�l� el�i g�nderdiklerine hayret etti. 
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El�i s�ylenenlerin doğru olmadÝğÝnÝ, Kuang-p‟ing Beyi‟nin imparator olarak tahta ge�tiğini onun 

�nceki imparator ile aynÝ meziyetlere sahip olmasÝndan baĢka, Yabgu ile yanyana harbeden tek kiĢi 

olduğunu, Kağan‟la olan arkadaĢlÝğÝnÝ anlattÝ. T‟ang‟Ýn dostluk iĢareti olarak her sene Uygurlar‟a ipekli 

kumaĢlar verdiğini nasÝl unutabildiğini sordu.5 

B�g� Kağan el�iyi dinlemedi, tahkir etti. 

O sÝrada g�neye giden Uygur kuvvetleri Kuzey �in sÝnÝrlarÝnda tahribata baĢlamÝĢtÝ bile. 

Hatun‟da Kağan‟la birlikte geliyordu. Kağan kayÝnpederi ile kayÝnvalidesini g�rmek i�in izin istedi. 

Eskiden beri Orta Asya T�rk halkÝnda bir inan� vardÝ. Bu inanca g�re, �in, kendine g�re bir 

medeniyete ve tarihe sahipti. Bu sebeple zaptedilemezdi. Zaptedilse bile b�yle bir devlet �inde uzun 

zaman yaĢayamazdÝ. 

P‟u-ku Huai-en bu d�Ģ�ncenin etkisinde kalarak B�g� Kağan‟a Mani oldu. �in kaynaklarÝndan 

anladÝğÝmÝza g�re, bu akÝn sÝrasÝnda b�t�n Kuzey �in Uygurlar tarafÝndan yağmalanmÝĢ, Ģehirler 

yÝkÝlmÝĢ, hatta �in mabedleri bile yakÝlmÝĢtÝ. B�ylece �in Ġmparatorluğunun hakimiyeti UygurlarÝn eline 

ge�ti. Sonra da sÝra asilerin ortadan kaldÝrmasÝna geldi. Tabii �inliler bunu kabul etmediler. 

Asiler ortadan kaldÝrma mevzuunda �inlilerle antlaĢma yapÝldÝ. Uygur kuvvetleri yeniden 

teĢkilatlandÝrÝldÝ. P‟u-ku Huai-en sol Ģad (Doğu baĢkumandanÝ) olarak vazifelendirildi. 

�inli kumandanlarla savaĢ planÝ �zerinde konuĢuldu. Kağan‟Ýn gitmek istediği yola, o b�lgelerin 

fakirleĢtiği, ordu i�in kafi yiyecek bulunamayacağÝ bahanesiyle Mani oldular. �inliler değiĢik planlar 

teklif ettiler. Kağan da bunlarÝn pek �oğunu beğenmedi. Sonunda Sha-chou yolunu takip ederek T‟ai-

yang‟Ý ge�ip T‟ai-y�an‟deki erzak depolarÝndan ihtiya�larÝnÝ karĢÝlayÝp, Tse-chou, Lu-chou, Ho-nan, 

Huai-chou ve Cheng-chou garnizon kumandanlarÝ ile birleĢip isyancÝlara hep birlikte h�cum etmeği 

kararlaĢtÝrdÝlar. 

B�g� Kağan SarÝ Nehrin ve Shao-chou‟nun kuzeyinde kamp kurmuĢtu. Ġmparator, 

baĢkumandanÝ Yung beyi, Tzu-ang ve diğerlerini onunla g�r�Ģmeğe g�nderdi. 

Yung Bey‟i Kağan �adÝrÝ �n�nde merasim dansÝ yapmadÝğÝ i�in azarlandÝ. Tzu-ang “Yung Beyi 

eski imparatorun �z torunudur. Devletimiz iki imparator i�in yastadÝr. Bu sebeble ona t�ren dansÝ 

yapmak uygun değildir. O, Ģimdiki imparatorun en b�y�k oğludur. Sonra O, imparator olacaktÝr. �in‟in 

m�stakbel h�k�mdarÝ nasÝl olur da, yabancÝ bir h�k�mdarÝn �n�nde t�ren dansÝ yapar?” Ģeklinde �z�r 

diledi. Uygurlar �ok kÝzdÝlar. Tzu-ang, Li-ch�n, Shao-hua ve Wei Ch�‟ye y�zer değnek vurulmasÝ 

emredildi. Shao-hua ve Wei Ch� dayağÝ takip eden gece �ld�ler. Bu hadisenin acÝsÝnÝ �inliler yÝllarca 

unutmadÝlar. Fakat o sÝrada ellerinden bir Ģey gelmiyordu. Uygurlara ihtiya�larÝ vardÝ. Bu sebeple ses 

�ÝkarmadÝlar. Fakat bu hadisenin intikamÝ �ok sonra alÝnacaktÝr.6 

KararlaĢtÝrÝlan plana g�re, isyancÝlarÝ mağlup ettiler. Asilerin reisi Shih Ch‟ao-i geri kalanlarla 

birlikte ka�tÝ. Yung Bey‟i geri d�nd�. Kağan Ho-yang da kamp kurup bir ka� ay orada dinlendi. P‟u-ku 
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Huai-en‟Ýn idaresindeki Uygur kuvvetleri, Ch‟ao-i ve adamlarÝnÝ takip ederek ezdiler. Ch‟ao-i‟nin baĢÝnÝ 

kestiler, teĢhir ettiler. B�ylece Ho-pei eyaleti tamamiyle sulha kavuĢtu. 

Kağan imparatoru tebrik i�in el�i g�nderdi. ĠsyancÝ Shih Ch‟ao-i‟nin sancak ve flamalarÝnÝ hediye 

olarak g�nderdi. 

�in kaynaklarÝnÝn kayÝtlarÝna g�re Kuzey �in‟de �nce isyancÝlarÝn, sonra da UygurlarÝn 

yağmalarÝ neticesinde, elbise yapmağa kumaĢ bulamayan halk kağÝt kullanmÝĢ. Hatta klasikleri bile 

elbise yapanlar olmuĢtu. 

B�g� Kağan‟Ýn �in‟e yaptÝğÝ yardÝmlarÝn karĢÝlÝğÝ olarak imparator T‟ai-tsung ona teĢekk�rname 

ve pek �ok hediyeler verdi. Bundan baĢka her sene 2.000 ailenin geliri Kağan‟a g�nderilecekti. (YÝllÝk 

vergi) 

764‟de P‟u-ku Huai-en isyan etti. On binlerce Tibetli de onunla birlikti. Shou-fang garnizon 

kumandanÝ Kuo Tzu-i onlara karĢÝ durdu. Fakat bu hareket pek baĢarÝlÝ olamadÝ. 

765‟de P‟u-ku Huai-en, 200.000‟den fazla Uygur, Tibetli, T‟u-yu-hun, Tangut ve Nu-la 

guruplarÝnÝ kendisiyle birlikte isyana ikna etti. �in sarayÝ korku i�indeydi. Fakat P‟u-ku Huai-en‟in ani 

�l�m� �zerine adamlarÝ teredd�te d�Ģt�ler. Tibetliler d�nd�. Tzu-i Uygurlarla g�r�Ģt�. Onlarla anlaĢtÝ. 

Uygurlar P‟u-ku Huai-en‟in oğullarÝnÝn �ld�r�lmemesi ĢartÝ ile Tibet isyanÝnÝn bastÝrÝlmasÝnda �in‟e 

yardÝm etmeği vaad ettiler. 

KarĢÝlÝklÝ antlaĢma yapÝldÝ. Kadeh kaldÝrÝp and i�tiler. Hep birlikte 100.000 den fazla Tibetliyi 

mahvettiler. Pek �ok ganimet ele ge�irildi. Daha �nce esir edilmiĢ olan 5000 �inli kurtarÝldÝ.7 

Bu arada �ok enteresan olan iki Ģaman hikayesini de anlatmadan ge�emiyeceğim. �in 

seferinden �nce iki Ģaman bu seferde savaĢ yok, bir b�y�k adamla g�r�Ģ�p d�neceksiniz demiĢlerdi. 

Bu seferde Kuo Tzu-i ile g�r�Ģ�p anlaĢan Uygurlar ĢamanlarÝn dediğinin �ÝktÝğÝna sevindiler. 

Tibetlilerle savaĢ sÝrasÝnda da ĢamanlarÝn �ok faydasÝ olduğu, onlarÝn r�zgar ve kar duasÝ sayesinde 

b�t�n Tibetlilerin �Ģ�y�p donduklarÝ s�ylenir. 

Tibet zaferinden sonra �in Ġmparatoru yine Uygurlara ziyafetler ve pek �ok hediyeler verdi. 

Uygurlar‟a verilen hediyeler ve yÝllÝk vergiler dolayÝsÝyla hazine boĢaldÝ. Memurlara maaĢ 

verilemedi. Ġmparator maaĢ yerine onlara bug�nk� tasarruf bonosu neviinden kağÝtlar verdi. �� aylÝk 

maaĢlarÝnÝ da vergi olarak aldÝ. 

769 senesinde Uygur KağanÝ bir �inli prenses ile evlilik rica etti. 

Ġmparator P‟u-ku Huai-en �nceki değerli hizmetlerine karĢÝlÝk onun k���k kÝzÝnÝ saraya almÝĢ ve 

ona kendi kÝzÝ gibi bakmÝĢtÝ. Bu kÝza Chung-hui Prensesi unvanÝnÝ vererek Uygur KağanÝ ile 

evlenmesine karar verdi. Prenses b�y�k merasimle uğurlandÝ. 
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Bu devredeki Uygur hakimiyeti �inlilerin bizzat kendi kaynaklarÝndan rahatlÝkla anlaĢÝlmaktadÝr. 

Hariciye k�Ģk�nde kalan UygurlarÝn sayÝsÝ pek �ok olduğu gibi, bunlar gayet mustakil hareket 

ediyorlardÝ. Bazan Ģiddet hareketlerinde bulunduklarÝ da oluyordu. Fakat �inliler bir Ģey demeğe 

cesaret edemiyorlardÝ. Bu mevzuda birka� �rnek verelim. 771 senesi Ocak ayÝnda birg�n Uygurlar 

Pazar yerinde �Ýkan m�nakaĢa neticesinde kÝzarak 300 s�vari ile imparatorluk Ģehrinin kapÝlarÝna 

hucum ettiler. Ġmparator onlarla sulh yapmak i�in el�i g�nderdi. Ġmparatorun korkusunun sebebi 

herhalde bu 300 s�vari değildi. AynÝ yÝlÝn Temmuz ayÝnda Uygurlar Pazar yerlerinde Ģiddet 

hareketlerinde bulundular. Ch‟ang-an valisini kovaladÝlar. Memurlar bir Ģey yapamadÝ. 

Uygurlar 758‟den beri her sene alÝĢ-veriĢ yapmak i�in geliyorlardÝ. Getirdikleri her atÝn yerine 

kÝrk top ipekli kumaĢ istiyorlardÝ. Daima bir anda onbinlerce at g�nderiyorlardÝ. �in h�k�meti bundan 

pek memnun olmamakla beraber Uygurlardan �ekindiği i�in satÝn almak mecburiyetinde kalÝyordu. 

773 yÝlÝnda Ġmparator UygurlarÝ memnun etmek i�in, g�nderilmiĢ olan atlarÝ yaĢlÝ, zayÝf demeden 

hepsini satÝn aldÝrdÝ. 

Temmuz ayÝnda Uygurlar memnun olarak hediyelerin ve atlarÝn karĢÝlÝğÝ olan eĢyalarÝn 

y�klendiği binden fazla araba ile Ch‟ang-an‟dan ayrÝlÝp �t�ken‟e d�nd�ler. 

�in kaynaklarÝ istedikleri kadar Uygur KağanlarÝnÝn �in imparatoru tarafÝndan tayin edildiğini 

kaydetsinler. Yine �in yÝllÝklarÝ kayÝtlarÝndan aldÝğÝmÝz bu �rnekler aksini rahatlÝkla isbat etmektedir. 

Eğer o devirde Uygur KağanlÝğÝ �in Ġmparatorluğu‟ndan kudretli değil idiyse, koca imparatorluğun 

Uygurlardan korkmasÝ i�in baĢka bir sebep mi vardÝ? 8 

Bu �rnekleri daha da �oğaltabiliriz, 774 senesi Eyl�l ayÝnda Hariciye k�Ģk�nde kalan 

Uygurlardan biri bir �inliyi �ld�rd�. Memurlar onu yakaladÝ. Fakat Ġmparator onu cezalandÝrmağa 

cesaret edemedi. 775 yÝlÝ Eyl�l ayÝnda yine bir Uygur Pazar yerinde bir �inliyi bÝ�akladÝ. Pazar yeri 

halkÝ onu yakalayÝp hapsetti. Bunu duyan Uygur reisi hemen konakladÝğÝ yerden �Ýkarak onun 

hapsedildiği hapishaneye hucum etti. MuhafÝzlarÝ �ld�rerek mahpusu ka�ÝrdÝ. Bu hadiseden dolayÝ 

imparator gene bir Ģey sormağa cesaret edemedi. O devirde Uygurlar �inlileri k���k g�r�yor, �in 

kanunlarÝnÝ hi�e sayÝyorlardÝ. 

778 senesinde �in kaynaklarÝ ilk defa Uygurlara karĢÝ �in galibiyetinden bahsetmeğe baĢlarlar. 

�inliler hudut karakollarÝndaki muhafÝzlarÝ arttÝrmağa, Uygur akÝnlarÝna ve yağmalarÝna karĢÝ tedbir 

almağa baĢladÝlar. Fakat imparator yine de Uygurlara karĢÝ bir Ģey olmamÝĢ gibi davranÝyordu. 

778 yÝlÝ Temmuz ayÝnda Ġmparator: “BaĢkentte kalan Uygurlar ve diğer barbarlar kendi 

elbiselerini giysinler. �inli elbisesi giymelerine luzum yok.” diye bir ferman �ÝkardÝ. Bu fermanÝn 

maksadÝ ne idi? Ġmparator Uygurlardan �ekindiği i�in onlarÝ her hareketinde serbest mi bÝrakÝyordu? 

Yoksa kendi kÝyafetleri i�inde nerede olurlarsa olsunlar rahat�a tanÝnmalarÝ i�in mi?9 
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BaĢkentte daimi olarak kalan 1000 Uygur t�ccarÝ kendi elbiselerini giydiler. �inliler arasÝnda 

kaldÝlar. Memurlar her g�n onlara kesilmiĢ hayvan, para, pek �ok mal verdiler. En iyi evleri onlara 

tahsis ettiler. Uygurlar g�n ge�tik�e isteklerini arttÝrÝyorlar, memurlar karĢÝ gelmeğe cesaret 

edemiyorlardÝ. Bunlardan bir kÝsmÝ �inli elbisesi giyip �inli hanÝmlarla evlendiler. Yani �inlileĢtiler. Bu 

da Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn gerilemesinin en �nemli sebeplerinden biridir. 

Eskiden Uygur adetleri �ok iyi idi. Kağanla nazÝrlar arasÝnda fazla fark yoktu. Harbe beraber 

giderlerdi. SavaĢa �ÝktÝklarÝ zaman daima zafer kazanÝrlardÝ. T‟ang s�lalesini d�Ģt�ğ� m�Ģk�l 

durumlardan kurtardÝlar. Bu yardÝmlarÝn sebebi T‟ang s�lalesine karĢÝ olan sevgileri değil, �in‟deki 

hakimiyetlerini garantilemek i�indi. T‟ang ĠmparatorlarÝ uzun zaman Uygurlara vergi vermek zorunda 

kaldÝlar. �in kaynaklarÝ bunlardan hep hediye diye bahsederler. Fakat aynÝ zamanda sÝk sÝk 

“imparator hediye vermek mecburiyetinde kaldÝ”. Veya “UygurlarÝ kÝrmamak i�in hastalÝklÝ atlarÝ bile 

gayet y�ksek fiatla satÝn aldÝ” gibi kayÝtlar vardÝr. Tabii �in kaynaklarÝ �in imparatorluğunun �st�ne bir 

kuvvet tanÝmadÝklarÝ ve taraf tuttuklarÝ i�in b�yle kaydetmektedirler. Dikkatli ve objektiv bir g�z bunlarÝ 

rahatlÝkla ayÝrdeder. 

B�g� Kağandan itibaren Kağanlar sarayda oturmağa baĢladÝlar. KadÝnlar makyaj yapmağa, 

g�zel giyinmeye baĢladÝlar. AlÝĢkanlÝklar değiĢti. Eskiden erkeği ile harbe giden kuvvetli Uygur kadÝnÝ 

yumuĢamağa baĢladÝ. 

Ġmparator T‟ai-tsung �ld�kten sonra tahta Te-tsung ge�ti. Uygurlar‟a acÝ haberi ve eski dostluğu 

geliĢtirme dileğini bildirdi. Mağrur B�g� Kağan �in imparatoruna baĢ sağlÝğÝ dilemedi. 

UygurlarÝn dayandÝğÝ dokuz kabile ve Soğdlular Kağan‟Ý �in‟e akÝn yapmağa teĢvik ettiler. 

Ġmparator T‟ai-tsung �lm�Ģ, yeni imparator hen�z tam otorite sağlayamamÝĢtÝ. FÝrsattan istifadenin 

tam zamanÝ idi. Vezir Tun Baga Tarkan ise bu fikirde değildi. O, eski ananeye inanÝyordu. �in zapt 

edilse bile orada tutunmak kolay değildi. Bu d�Ģ�nce ile: “T‟ang b�y�k devlet, bize karĢÝ k�t� bir 

hareketi yok. AyrÝca zafer kazanabileceğimiz de Ģ�pheli” gibi s�zlerle Kağan‟a Mani olmağa �alÝĢtÝ. 

Kağan onu dinlemedi. Bunun �zerine T‟un Baga tarkan, Kağan‟Ý yakÝnlarÝ ve onu harbe teĢvik edenleri 

�ld�rd�. Alp Kutlug Bilge Kağan ismiyle tahta ge�ti. 

B�g� Kağan‟Ýn Manevi Rol� 

B�g� Kağan siyasi faaliyetinden baĢka bir de din reformcusu olarak b�y�k Ģ�hrete sahiptir. 

Esasen B�g� isminin manasÝ da alim, hekim, sihirbaz anlamÝnÝ taĢÝmaktadÝr. �in kaynaklarÝna g�re, 

h�k�mdarlÝk unvanÝ “Tengride bolmuĢ il tutmuĢ Alp K�l�g Bilge Kağan” idi. G�kte doğmuĢ, memleketi 

idare etmiĢ, kahraman, meĢhur, alim Kağan anlamÝndadÝr. 

B�g� Kağan �in‟de yaptÝğÝ harpler sÝrasÝnda Mani dinine inanan rahiplerle temas etmiĢ, onlarÝ 

Uygur �lkesine davet etmiĢti. Diğer dinlerde olduğu gibi Mani dininde de pek �ok kaideler vardÝr. 

Burada bu konunun detayÝna girmeyeceğiz. MeraklÝlarÝ dinler tarihi ile ilgili kitaplarda bilgi bulabilirler. 
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B�g� Kağan UygurlarÝn bozkÝr adetlerini bÝrakÝp medeni olmalarÝnÝ arzu ediyordu. Bunun da 

Mani diniyle m�mk�n olabileceğine inanÝyordu. 

Halbuki Mani dini UygurlarÝ zayÝflatan en b�y�k etken olmuĢtur. UygurlarÝ hareketsizliğe, et 

yememeğe, insan �ld�rmemeğe teĢvik eden bu din onlarÝ gevĢetti ve cesaretlerini k�rletti. Manihaizm 

bir t�ccar ve Ģehirli dinidir. Onun savaĢ�Ý ruhlarÝ gevĢettiği doğrudur. Fakat sonradan Uygurlar‟Ýn ilim, 

sanat ve edebiyattaki ilerlemelerine olan faydasÝ da inkar edilemez. 

T�rkleri zayÝflatmak i�in kurulan bu tuzağa Uygurlar 763 yÝlÝnda tutulmağa baĢlamÝĢlardÝr. 

5. Alp Kutlug Bilge Kağan Devri 

Tun Baga Tarkan 779‟da B�g� Kağan‟Ý �ld�rerek Alp Kutlug Bilge unvanÝ ile Kağan oldu. 

Bundan sonraki Kağanlar onun soyundan geldiler.10 

Ġmparator T‟ai-tsung zamanÝnda (763-779) Dokuz Oğuzlar kendilerinin Uygur olduklarÝnÝ 

s�yleyerek karÝĢÝk bir halde �in‟in baĢkenti Ch‟ang-an‟da ikamet ediyorlardÝ. Bunlar haksÝz yol ile 

kendi mallarÝnÝ �oğaltÝyor. ZararlÝ faaliyette bulunuyorlar, Uygurlarla beraber �in‟in resmi ve gayri 

resmi derdi oluyorlardÝ. 

Ġmparator Te-tsung (780-804) tahta �ÝktÝktan sonra Tudun‟un b�t�n adamlarÝ ile Ch‟ang-an‟dan 

ayrÝlÝp memleketine d�nmesini emretti. Tudun ve adamlarÝ Cheng-Wu‟ya gelerek orada birka� ay 

kaldÝlar. Ve g�nl�k ihtiya�larÝnÝ karĢÝlamak i�in 1.000 Chin (1 Chin=1 / 2 kg lÝk bir �in ağÝrlÝk �l��s�) et 

talep ettiler. Yerli tarÝm mahsullerini zorla ele ge�irdiler. Cheng-Wu halkÝ bundan �ok Ģikayet�i idi. 

B�lgenin ordu kumandanÝ Chang Kuang-sheng onlarÝ �ld�r�p mallarÝnÝ elde etmek istediği 

halde onlar �ok kuvvetli olduklarÝ i�in buna cesaret edemedi. �inliler yurtlarÝna d�nmekte olan 

UygurlarÝn bagajlarÝndan �inli kadÝnlarÝn �ÝkmasÝnÝ bahane ederek, onlarÝn gidiĢlerini durdurdular. Bir 

kÝsmÝnÝ �ld�rd�ler. AslÝnda �inlilerin bu hareketten gayeleri �indeki UygurlarÝn memleketlerine 

d�nerek Uygur Devleti‟nin biraz daha kuvvetlenmesine mani olmaktÝ. 

Bu sÝrada Dokuz Oğuz asÝllÝlar, kendi soydaĢlarÝ Uygur KağanÝ tarafÝndan �ld�r�ld�ğ� i�in 

ka�mağa �alÝĢÝyorlardÝ. Tudun, Dokuz Oğuzlar‟Ýn ka�masÝnÝ �nlemek i�in �ok sÝkÝ tedbirler aldÝ. 

Dokuz Oğuzlar ka�amÝyorlar ve d�nmeğe de cesaret edemiyorlardÝ. Bu vaziyette Dokuz Oğuzlar 

gizlice Chang Kuang-Sheng‟dan b�t�n Uygur el�ilerini �ld�rmesini rica ettiler. �inli kumandan 

Uygurlar‟Ýn kendi aralarÝnda b�l�nmesine sevindi. Ve Dokuz OğuzlarÝn teklifini olumlu karĢÝladÝ. 

Ġmparator‟a Sheng-Chou‟da Uygurlar tarafÝndan hakaret edildiğini ve bu y�zden Ġmparatorun 

Uygurlar‟a kÝzdÝğÝnÝ bilen Chang Kuang-Sheng imparatora, asÝl UygurlarÝn sayÝsÝnÝn fazla olmadÝğÝnÝ 

UygurlarÝn kuvvetlenmesine muhtelif kabilelerin sebep olduğunu belirtti. AyrÝca Uygur �lkesindekilerin 

birbirine d�Ģt�ğ�n�, yeni h�k�mdar Tun Baga Tarkan‟Ýn karargahÝnÝ değiĢtirdiğini, asi oğlu ile 

nazÝrÝnÝn birbiriyle �atÝĢmalarÝ y�z�nden Uygur �lkesinde durumun hen�z huzura kavuĢamadÝğÝnÝ, 
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yoksul hale d�Ģen halkÝn durumundan Ģikayet�i olduğunu yeni Kağan‟Ýn hen�z tam manasÝyla otorite 

kuramadÝğÝnÝ s�yleyerek imparatorun bu fÝrsatÝ ka�ÝrmamasÝnÝ istedi.11 

Ġmparator tarafÝndan reddedilen Chang Kuang-Sheng, yardÝmcÝsÝnÝ Tudun‟un konakladÝğÝ yere 

g�ndererek, onun Tudun‟a karĢÝ gerekli sayÝgÝyÝ g�stermemesini emretti. 

Tudun gelen �in el�isinin hakaret ettiğini g�r�nce sinirlendi ve onu kÝrba�lattÝ. Bu sÝrada �inli 

kumandan askerlerine kumanda ederek aniden Tudun‟a saldÝrdÝ. Diğer kabilelerin de yardÝmÝyla 

Tudun ve adamlarÝnÝn tamamnÝ �ld�rd�. 

ġahit olarak sağ bÝrakÝlan iki kiĢi gelip imparator‟a Uygurlar‟Ýn �in generaline hakaret ettiklerini, 

onu kÝrba�ladÝklarÝnÝ ve Chang-Wu b�lgesini elde etmeği tasarladÝklarÝnÝ, bu y�zden de Chang 

Kuang-Sheng‟Ýn �nce davranÝp onlarÝ �ld�rd�ğ�n� anlattÝlar. 

Uygurlar �� almak i�in bu olayÝn ele baĢÝnÝ istediler. Ġmparator, UygurlarÝ kÝrmamak i�in �inli 

kumandanÝ vazifesinden geri �ekti. 

�in‟in bu hareketi b�y�k g�r�lt�lere sebeb oldu. �in el�ileri Uygur baĢkentinde belki �in 

tarihinde eĢine rastlanmayacak hakaretlere maruz kaldÝlar. 

781 senesinde imparator el�i olarak Hsiu‟yu Tudun ve diğerlerinin cesetlerini iktiva eden d�rt 

tabut ile Uygur baĢkentine g�nderdi. Y�an Hsiu yaklaĢtÝğÝ zaman Kağan nazÝrlarÝna onu 

karĢÝlamalarÝnÝ emretti. 

Saraya vardÝklarÝ zaman, baĢbakan Hsieh Y� chia-ssu, Tudun‟un �ld�r�lmesinde Hsiu ve 

diğerlerini su�lu bularak onlarÝ azarladÝ. Hsiu cevap olarak: “Tudun, kendisi Chang Kuang-sheng ile 

muharebe ederken �ld�. Bu imparatorun emri ile değildi” dedi. BaĢbakan onlarÝ karaltÝnda ayakta 

sorguya �ekti. El�ilere, “Siz bu �l�m�n su�undan sorumlusunuz. T‟ang, kendisi sizi katletmedi. Bizi 

harekete ge�irip, su�u bizim �zerimize atmak istiyor.” diye bağÝrdÝ, �ağÝrdÝ, �ÝkÝp gitti. 

Y�an Hsiu Uygur Devleti‟nde �ok k�t� muamele g�rerek elli g�nden fazla tutuklandÝktan sonra 

�in‟e gitmek �zere serbest bÝrakÝldÝ. Hareket ederken Kağan, adamlarÝ vasÝtasÝyla Y�an Hsiu‟ya: 

“VatandaĢlarÝm hep intikam i�in seni ve adamlarÝnÝ �ld�rmek istediler. Ben buna yanaĢamadÝm. Sizin 

devletiniz Tudun ve adamlarÝnÝ �ld�rm�Ģt�. Eğer ben seni �ld�rt�rsem kanÝ kanla yÝkamak gibi olur. 

Bu daha hunharca bir hareket olur. Ben Ģimdi kanÝ su ile yÝkasam daha iyi değil mi? T‟ang s�lalesinin 

bize atlarÝn karĢÝlÝğÝ olarak 1.800.000 top kumaĢ borcu vardÝr. Bunu bize bir an evvel �demelidir”, diye 

haber g�nderdi. (TCTC,227)12 

El�iler Uygur KağanÝ ile g�r�Ģemeden d�nd�ler. 781 yÝlÝ MayÝs ayÝnda �in baĢkentine vasÝl 

oldular. �in el�ilerinin bu kadar hakarete maruz kalmalarÝna rağmen, Ġmparator y�z bin top kumaĢ ve 

y�z bin liang ağÝrlÝğÝnda altÝn ve g�m�Ģ�n Uygur atlarÝnÝn borcuna karĢÝlÝk olarak verilmesini emretti. 
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Daha sonra bu hadiseyi tamamiyla kapamak i�in kendi �z kÝzÝnÝ gelin olarak Kağan‟a 

g�nderecektir. Bilindiği gibi tarihte �in imparatorunun �z kÝzÝ ile evlenmiĢ yabancÝ bir h�k�mdara da 

az rastlanÝr. 

786 yÝlÝ Uygur-ġato (��l) m�nasebetlerinde bir d�n�m noktasÝ teĢkil etmektedir. Bu devre kadar 

Uygurlarla beraber g�r�nen ġatolar, bu tarihlerde UygurlarÝn takip ettikleri mali politikadan Ģikayet�i 

olmağa baĢladÝlar. 

Diğer taraftan g�neyde Tibetliler gittik�e kuvvetlenmekteydi. ġato (��l)‟lar Uygurlardan Ģikayet�i 

olunca Tibetlilere yanaĢmayÝ menfaatlerine uygun buldular. Tibetlilerle ġato (��l)‟lar birleĢerek 

BeĢbalÝk‟Ý iĢgal ettiler. 

Bu arada BeĢbalÝk‟Ý almak i�in UygurlarÝn yapmÝĢ olduğu teĢebb�s m�sbet netice vermedi. 

YalnÝz Sh‟a-to-Tibet baĢarÝsÝ pek uzun s�rmedi. 

788-89 seferinde Uygur BaĢbakanÝ Shieh Y�-Chia-ssu BeĢbalÝk‟Ý geri aldÝ. (TafsilatÝ, Ay 

Tengri‟de Kut BulmuĢ K�l�g Bilge Kağan devrinde anlatÝlmÝĢtÝr.) 

787‟de Uygur KağanÝ Tun Baga Tarkan, �in sarayÝna akrabalÝk ricasÝ ile el�iler g�nderdi. 

Ġmparator‟un Shao-huo ve diğerlerinin kÝrba�lanmasÝ hadisesi dolayÝsÝyla dargÝnlÝğÝ devam 

ediyordu. Bu ricanÝn yerine getirilmesi iĢinin oğullarÝ ve torunlarÝ zamanÝna bÝrakÝlmasÝnÝ s�yl�yordu. 

BaĢakanÝ Li Pi kendisine olumlu nasihatlerde bulundu. O meselede hatalÝ olanlarÝn Shao-hua ve 

B�g� Kağan olduğunu Ģimdiki Kağan‟Ýn ise B�g� Kağan‟Ý �ld�rerek tahta ge�tiğini ve �in 

imparatoruna karĢÝ h�rmette kusur etmediğini s�yleyerek onu ikna etmeğe �alÝĢtÝ. AyrÝca Tudun ve 

diğerleri �ld�r�ld�ğ� zaman Alp Kutlug Bilge Kağan ve adamlarÝ �in el�ilerine hakaret etmekle 

beraber sağ salim geri g�ndermiĢti. Uygur KağanlarÝ asilere karĢÝ daima T‟ang s�lalesi tarafÝnÝ 

tutmuĢtu. �in adetlerine g�re, t�renlere iĢtirak etmiĢlerdi. Ġki baĢĢehrin alÝnÝĢÝnda en b�y�k amil olan 

Uygurlar yağmada da �l��l� idiler. �� g�n sonra herĢey bitmiĢti. B�t�n bunlarÝ tafsilatÝ ile anlatan Li Pi 

Ġmparator‟a “Her zaman her t�rl� Ģartlarda T‟ang‟a hizmete hazÝrÝz diyen bir kiĢinin ricasÝnÝ nasÝl kabul 

etmezsiniz?” dedi. B�t�n bunlardan baĢka �in‟in problemleri halledilmiĢ değildi. UygurlarÝ darÝltmak 

devlet menfaatlerine uygun olmayacaktÝ. Sonunda Ġmparator razÝ olmak zorunda kaldÝ.13 

Gelin olarak Hsien-an prensesinin g�nderilmesine karar verildi. 788 yÝlÝ Ağustos ayÝnda Hsi ve 

Shih-Wei‟ler Cheng-wu b�lgesini istila etmeğe geldiler. Bir �ok insan ve hayvan ele ge�irip ka�tÝlar. 

Cheng-wu‟nun garnizon kumandanÝ 700 Uygur s�varisini onlarÝ takibe g�nderdi. Fakat bu 

m�cadelede Uygur el�isi �ld�r�ld�. 

Ekim ayÝnda T‟ang s�lalesinin evlilik i�in Prenses g�ndermesine �ok sevinen Alp Kutlug Bilge 

Kağan, kÝzkardeĢi Prenses Kutlug Bilge, nazÝrlarÝn hanÝmlarÝ ve devlet bakanÝ baĢta olmak �zere bin 

kiĢiden fazla bir heyeti yeni Hatun olacak �in Prensesini karĢÝlamağa g�nderdi. 
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AyrÝca Kağan, Ġmparatora “Eskiden kardeĢ gibi idik, Ģimdi damat oluyorum. �yle ise yarÝ 

oğlunuz sayÝlÝrÝm. Eğer siz Tibet‟den Ģikayet edersiniz, o zaman oğul babasÝnÝn dertlerini 

gidermelidir.” diye haber g�nderdi. 

Bunu m�teakip Uygurlar Tibet el�ilerine hakaret ettiler. Ve Tibetle iliĢkilerini kestiler. B�ylece bu 

evlilikten �in lehine olan menfaatler hemen g�r�nmeğe baĢladÝ. 

Ġmparator, el�iler ve Uygur prensesi Ģerefine ziyafetler verdi. Uygur prensesini bizzat 

Ġmparatorun en g�zde hanÝmÝ misafir etti. 

El�iler aynÝ zamanda Uygur isminin �ince yazÝlÝĢÝnÝn değiĢtirilmesini de rica ettiler. Bu istekleri 

de kabul edildi. Bu hakikaten m�himdi. �inliler yabancÝ isimleri seslerine uyan kelimelerle yazarlar 

manaya dikkat etmezler. Bazan �ok acaib anlamda isimler meydana gelir. Bu bir Onur meselesidir. 

Uygur el�ileri, prenses, evlilik t�reni i�in Ġmparatorun tayin ettiği �in el�ileri hep birlikte b�y�k bir 

merasimle uğurlanarak �inden ayrÝldÝlar. 

789‟da Uygur el�ileri �in‟e gelerek Alp Kutlug Bilge Kağan‟Ýn �l�m�n� haber verdiler.14 

6. Ay Tengri‟de Kut BulmuĢ K�l�g 

Bilge Kağan Devri 

789‟da Alp Kutlug Bilge Kağan �l�nce yerine oğlu To-lo-ssu, Ay Tengride Kut BulmÝĢ K�l�g 

Bilge unvanÝ ile Kağan oldu. �in Ġmparatoru Uygur el�ilerine baĢ sağlÝğÝ dileğinde bulundu. 

Bu Kağan zamanÝnÝn en m�him meselesi BeĢbalÝk Ģehri olaylarÝdÝr. 

An-hsi ve Pei-t‟ing halkÝ �in‟e gelirken Uygur �lkesinden ge�mek mecburiyetinde idi. Bu sebeple 

Uygurlarla iyi ge�iniyorlardÝ. Pei-t‟ing (BeĢbalÝk) Uygurlara daha yakÝndÝ. Uygurlar BeĢbalÝk‟a g�z 

dikmiĢti. 6.000 den fazla �adÝr (ġato) halkÝ BeĢbalÝk halkÝ ile dayanÝĢma i�indeydiler. 

Daha �nceleri Karluk kabileleri ve beyaz elbiseli G�kt�rkler Uygurlarla sulh i�inde idi. Fakat 

UygurlarÝn gittik�e vergiyi arttÝrmalarÝndan memnun değillerdi. Tibetlilerde onlarÝ kendi taraflarÝna 

�ekmek i�in r�Ģvet veriyorlardÝ. 

Tibet, Karluk, Beyaz elbiseli G�kt�rk ve ġato (��l)‟lar birlik olarak BeĢbalÝk‟a hakim olmuĢlardÝ. 

Uygur BaĢbakanÝ Hsieh Y�-chia-ssu, BeĢbalÝğÝ kurtarmağa giderken Tibetlilerin hucumuna 

uğradÝ. �inlilerin T�rk� T�rke kÝrdÝrma politikasÝ gayet g�zel iĢliyordu. Bu nedenle bu sefer baĢarÝsÝz 

oldu. BaĢbakan daha sonra Tibet seferine �Ýkarak bunun intikamÝnÝ aldÝ. BeĢbalÝk kurtarÝldÝ. 

790 senesi Nisan ayÝnda Ay Tengride Kut BulmuĢ K�l�g Bilge Kağan �ld�r�ld�. 
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�in kaynaklarÝnÝn bazÝlarÝ bu iĢi kardeĢinin yaptÝğÝnÝ, bazÝlarÝ ise Hatun tarafÝndan zehirlendiğini 

kaydederler. 

Kağan‟Ýn kardeĢi fÝrsattan istifade kendi kendini kağan ilan etti. Bu durum Uygur b�y�kleri 

arasÝnda hoĢnutsuzluk yarattÝ. Birlik olarak tahtÝ gasbedeni �ld�r�p, yerine �nceki kağan‟Ýn hen�z 16-

17 yaĢlarÝnda olan oğlunu ge�irdiler. 

7. A-Ch‟O (Feng-Ch‟eng) KağanDevri 

790‟da hen�z �ok gen� iken Uygur b�y�klerinin yardÝmÝ ile tahtÝ gaspeden amcasÝ �ld�r�l�p 

kağan ilan edildi. 

Uygur BaĢbakanÝ Hsieh Y�-chia-ssu bu sÝrada Tibet seferinde idi. BeĢbalÝk mağlubiyetinin 

intikamÝnÝ almÝĢ baĢarÝlÝ olarak d�n�yordu. Kuvvetli ve n�fuzlu bir Ģahsiyetti. NazÝrlar tahtdan indirme 

iĢi dolayÝsÝyla ondan �ekiniyordu. 

BaĢbakan d�nd�ğ� zaman Kağan ve diğerleri sÝnÝra kadar gidip onu karĢÝladÝlar. Devlet 

m�h�rleri ve �inli el�inin getirmiĢ olduğu hediyelerin tamamÝnÝ ona sundular. Eski Kağan‟Ý indirip 

Ģimdiki Kağan‟Ý tahta ge�irme sebebini anlattÝlar. Kağanda, hen�z �ok gen� ve tecr�besiz olduğunu, 

baĢbakanÝn desteğine ihtiyacÝ olduğunu anlatarak, onun �z oğlu gibi ona hizmet edeceğine dair s�z 

verdi. Gen� Kağan‟Ýn bu davranÝĢÝ Hsie Y�-Chia-ssu‟nÝn hoĢuna gitti. Onu kucaklayarak kendi �z oğlu 

olarak ilan etti. Hediyeleri de Tibet seferinde kendisi ile birlikte baĢarÝlÝ olan subaylarÝna dağÝttÝ. 

Bundan sonra Uygur �lkesi az �ok huzura kavuĢmuĢ oldu.15 

ġubat ayÝnda �inliler yeni Kağan‟Ý tebrik i�in el�iler g�nderdiler. 

791 yÝlÝ Ekim ayÝnda gen� Ning-kuo Prensesinin �l�m�n� haber vermek �zere �in sarayÝna 

el�iler g�nderildi. 

Su-tsung (756-762) Ning-kuo prensesini gelin olarak Uygurlara g�nderdiği zaman Yung Beyi‟nin 

kÝzÝ ona refakat etmiĢti. Ning-kuo prensesi �in‟e d�nd�kten sonra da Yung Beyi‟nin kÝzÝ Hatun 

olmuĢtu. Uygurlar onu gen� Ning-kuo prensesi diye isimlendirmiĢlerdi. Tun Baga Tarkan, Kağan 

olunca saraydan uzaklaĢtÝrÝlmÝĢ, �ocuklarÝ da �ld�r�lm�Ģt�. 

Tibet seferi muhtelif aralÝklÝ seferlerle devam etmiĢti. Nihayet AralÝk ayÝnda Uygurlar �in 

sarayÝna el�iler g�ndererek Tibet zaferinde ele ge�en b�y�k Tibet Ģefi Chieh-hsin‟i �in‟e hediye 

ettiler. 

795 senesinde Feng-ch‟eng Kağan, oğul bÝrakmadan vefat etmiĢtir. 

8. Ay Tengri‟de �l�g BulmuĢ  

Alp Ulug Bilge Kağan Devri 
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795 senesinde Kağan oğul bÝrakmadan �l�nce Uygur b�y�kleri ve halk el birliği ile, �ok 

sevdikleri baĢbakan Kutluk Bilgeyi Kağan olarak tahta ge�irdiler. 

Kutlug Bilge Hsieh-tieh kabilesinden idi. Fakat Yaglakar soyadÝnÝ taĢÝyordu. Bilindiği gibi, Uygur 

KağanlarÝ Yaglakar kabilesinden gelmekte idi. Kağan ve �ocuklarÝ Yaglakar soyadÝnÝ taĢÝmakta idi. 

Kutlug Bilge‟nin Hsieh-tieh kabilesinden olmasÝna rağmen Yaglakar soyadÝnÝ taĢÝmasÝ tarih�ileri 

ĢaĢÝrmaktadÝr. Bu hususta �in kaynaklarÝ imdadÝmÝza yetiĢiyor. Kutlug Bilge Uygur KağanÝ‟nÝn 

evlatlÝğÝ idi. Bu sebeble Yaglakar soyadÝnÝ taĢÝyordu.16 

Bu durumda karĢÝmÝza yeni bir mesele daha �ÝkÝyor: Uygurlarda evlatlÝk m�essesesi. 

Kutlug Bilge Kağan halk tarafÝndan �ok sevilmekte, pek �ok dostu olmakla beraber d�ĢmanÝ da 

yok değildi. Bu sebeple eski Kağan‟Ýn �okcuklarÝyla torunlarÝnÝ �in sarayÝna g�ndermiĢtir. 

Kutlug Bilge‟nin KağanlÝk unvanÝ Ay Tengride �l�g BulmÝĢ Alp Uluğ Bilge Kağan idi. Bu unvan 

“Ay ve G�kte kÝsmet bulmuĢ, kahraman, b�y�k, alim Kağan” anlamÝnda idi. 

795 yÝlÝ Haziran ayÝnda �in Ġmparatoru Kutlug Bilge Kağan‟a tebrik i�in el�iler g�nderdi. 

Kutlug Bilge Kağan‟Ýn baĢlÝca icraatÝ Karluk kabilesinin isyanÝnÝ bastÝrmasÝ, Tibetlilerin ellerini 

Doğu T�rkistan‟dan �ekmeye mecbur etmesi, ve b�y�k KÝrgÝz zaferi idi. Bilhassa Turfan b�lgesine ve 

Doğu T�rkistan Ģehirlerine b�y�k �nem vermiĢ ve gelecekte UygurlarÝn g���p yerleĢecekleri yeni 

yurtlar hazÝrlamÝĢtÝ. 

�in kaynaklarÝnÝn Uygur bahsinde KÝrgÝz seferi hakkÝnda kayÝt yoktur. KÝrgÝz bahsinde biraz 

malumat olmakla beraber bu kÝsÝmdaki boĢluk ancak Karabalsagun yazÝtÝ ile doldurulabilmektedir. 

KÝrgÝzlara karĢÝ yaptÝğÝ seferler, Kutlug Bilge Kağan‟Ýn adÝnÝ ebedileĢtirmiĢtir. Karabalsagun 

yazÝtÝna g�re, Kutlug Bilge bu seferde KÝrgÝz KağanÝnÝ �ld�r�yor. Ve vadiler dolusu at, sÝğÝr, ganimet 

olarak alÝyor. 

KÝrgÝzlarÝn mağlubiyeti Orta Asya tarihi bakÝmÝndan b�y�k bir �nem taĢÝr. Moyen-�or ve B�g� 

Kağan devirleri de parlak devirler olmakla beraber KÝrgÝz meselesi halledilmiĢ değildi. KÝrgÝz zaferi ile 

Uygur KağanlÝğÝ zirveye ulaĢmÝĢ oldu. Orta Asya‟da en geniĢ sÝnÝrlara sahip olduklarÝ gibi siyasi 

hakimiyetlerine g�lge d�Ģ�ren hi� bir problemleri kalmamÝĢtÝ. 

Bol demir cevherine sahip olan KÝrgÝzlar, Tibet, Ġran ve Arap �lkelerine Karluk yolu ile demir ve 

�elik g�nderiyor, karĢÝlÝğÝnda �eĢitli mallar ithal ediyorlardÝ. Kuzeye giden bu ticaret yollarÝ KÝrgÝzlarÝn 

elinde idi. KÝrgÝzlar mağlup olunca UygurlarÝn kontrol� altÝna girmiĢ oldu. 

Karabalsagun yazÝtÝna g�re, Kutlug Bilge d�nyaya geldiği g�nden beri Uygurlara saadet vermiĢ, 

�ocukluğundan �l�m�ne kadar harikulade bir savaĢ�Ý imiĢ. Kağan olarak memleketi idare ettiği zaman 

her sahada �st�n baĢarÝ fevkaladelik g�stermiĢ, �adÝrÝnda oturarak yaptÝğÝ planlarla binlerce km. 
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uzaktaki harpleri kazanmÝĢ. Esirgeyici, koruyucu, hakkÝ m�dafaa eden, yalnÝz Uygur �lkesi i�in değil, 

d�nya d�zeni i�in bile kanunlar yapan bir Kağan imiĢ. 

Kutlug Bilge‟nin yaptÝklarÝnÝ �ğrendikten sonra, bu satÝrlarÝn boĢ bir �vg� olmayÝp, bir �ok 

ger�ekleri i�inde sakladÝğÝ rahat�a anlaĢÝlmaktadÝr. 

Uygur KağanlÝğÝnÝn zirveye �ÝkÝĢÝ T‟ang s�lalesinin huzursuzluğunu arttÝrdÝ. Bu meseleye �are 

bulunmasÝ lazÝmdÝ. �inlilerin asÝrlardÝr iĢleyen manevi entrika politikasÝ hemen faaliyete ge�ti. AynÝ 

zamanda hudut Ģehirlerindeki garnizonlara daha becerikli kumandanlar tayin etmeğe, muhafÝz 

sayÝsÝnÝ arttÝrmağa, surlarÝ takviyeye baĢladÝlar. 

9. Tengri‟de BolmÝĢ Alp K�l�g  

Bilge Kağan Devri (805-808) 

Kutlug Bilge‟den sonra h�k�mdar Kağan‟Ýn kimliği hakkÝnda �in kaynaklarÝnda mal�mat yoktur. 

KağanlÝk unvanÝ Tengride Alp K�l�g Bilge Kağan olarak ge�mektedir. Prof. Dr. Bahaaddin �gel bu 

unvanÝn eksik olduğunu doğrusunun Tengride BolmÝĢ Alp K�l�g Bilge Kağan olabileceğini s�yl�yor. 

805‟de �len Kağan i�in baĢ sağlÝğÝ dilemek ve Yeni Kağan‟Ý tebrik i�in �in Ġmparatoru Uygurlara 

el�i g�nderdi.17 

Tengride BolmÝĢ Alp K�l�g Bilge Kağan‟Ýn en �nemli icraatÝ Doğu T�rkistan‟Ýn �nemli 

Ģehirlerinden olan Ku�a‟yÝ Tibetlilerin elinden kurtarmasÝ olmuĢtur. 

Sadece TCTC, 237‟de bulduğumuz kayda g�re: 806‟da Mani rakipleri ilk defa Uygur el�ileri ile 

beraber �in‟e geldiler. Ve �in‟de ibadethane kurdular. Bu dinin kaidesine g�re g�nde bir defa o da 

akĢam �zeri yemek yenir. Hayvani gÝdalar yasaktÝ. YalnÝz sebze yiyorlar ve su i�iyorlardÝ. Milli i�ki 

kÝmÝz da yasaktÝ. Uygur KağanÝ bu dine inanÝyor. Ve bazÝ Mani rakiplerine devlet iĢleri i�in 

danÝĢÝyordu. (Bu mevzuda daha fazla malumat i�in bkz. Pelliot, Un Traite Manicheen, 320). 

�in baĢkentine Mani mabedlerinin kurulmasÝ imtiyazÝ 807‟den itibaren baĢlar. Bu devirde �in‟in 

m�him yerlerinde Mani mabedi kurulmasÝ imtiyazÝ UygurlarÝn elinde idi. AynÝ zamanda �in Uygurlara 

ağÝr vergiler veriyordu. �inde sonraki devirlerde de rastlanan Uygur kolonilerinin temeli 807‟de atÝlmÝĢ 

oldu. 

10. Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp 

Bilge Kağan Devri (808-821) 

808 senesinde Uygur el�ileri �nce Hsien-an prensesinin �l�m�n� biraz sonrada Kağan‟Ýn 

�l�m�n� bildirdiler. �in imparatoru baĢ sağlÝğÝ dilemek ve yeni Kağan‟Ý tebrik etmek i�in el�iler 

g�nderdi.18 
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Bilindiği gibi savaĢ�Ý ve asi kabilelerin en meĢhuru olarak tanÝnan ġato (��l)‟lar Tibetlilere tabi 

olduktan sonra, Tibetliler tarafÝndan Kan Chou‟ya yerleĢtirilmiĢlerdi. Sadece TCTC, 237‟deki bir 

kayÝttan �ğrendiğimize g�re, Tibetliler her savaĢta ġato (��l)‟larÝ �nc� olarak kullanÝyorlardÝ. Uygurlar 

Tibetlilere saldÝrÝp Liang-Chou‟yu ele ge�irdikten sonra Tibetliler ġato (��l)‟larÝn Uygurlarla iĢbirliği 

yaptÝklarÝndan Ģ�phelenmeğe baĢladÝlar. Ve onlarÝ SarÝ IrmağÝn dÝĢÝna yerleĢtirmeği d�Ģ�n�yorlardÝ. 

ġato (��l)‟lar da �t�ken‟e gelip UygurlarÝn hakimiyetini kabul ettiler. Bu bize o devirdeki Uygur 

otoritesinin b�y�kl�ğ�n� g�steren en b�y�k delillerden biridir. 

YalnÝz TFYK, 979‟dan �ğrendiğimize g�re, 808‟de ayrÝca Uygur KağanÝ Mani rahibinden Uygur 

inan� el�isi olarak �in‟e gitmesini rica etti. �in Ġmparatoru da Mani rahiplerinin el�i olarak 

g�nderilmesinin sebeblerini aramak �zere el�i g�nderdi. 

YalnÝz TCTC, 238‟deki bir kayÝttan �ğrendiğimize g�re, 809 senesinde 10.000 kiĢilik Tibet 

s�varisi Ta-shih vadisinde �in‟i ziyaret edip memleketlerine d�nmekte olan Uygur el�ilerini soydular. 

AnlaĢÝldÝğÝna g�re, Tibetliler mağlubiyetlerinin acÝsÝnÝ unutamÝyorlar. Ġntikam i�in fÝrsat kolluyorlardÝ. 

Uygurlar buna �ok sinirlendiler. 

YalnÝz TCTC, 239‟da mevcut olan kayÝttan �ğrendiğimize g�re, 812 senesi Ekim ayÝnda Uygur 

askerleri Gobi sahrasÝnÝn g�neyinden ge�erek batÝdaki Tibetlilere saldÝrdÝlar. Bu durum karĢÝsÝnda �in 

de telaĢlandÝ. Ve hudut garnizonlarÝnda sÝkÝ tedbirler alÝndÝ. 

813 senesinde Uygur KağanÝ �in‟e Ġ-nan-chu baĢkanlÝğÝnda bir el�ilik heyeti g�nderip, evlilik 

ricasÝnda bulundu. 

Ġmparator Hsien-tsung bu evliliğin ka�a mal olacağÝnÝn hesaplanmasÝ i�in adamlarÝna emir verdi. 

Memurlar t�ren masraflarÝnÝn 5 milyon Kuang (�in para birimi) ‟a mal olacağÝnÝ bildirdiler. 

Ġmparatorluk g��l�kler i�inde idi. Bu evliliğin masrafÝnÝ karĢÝlayamazdÝ. Ġmparator Uygurlar arasÝnda 

Manihaistlerin h�rmet g�rd�ğ�n� biliyorlardÝ. Bu sebeble memleketlerine d�nmekte olan 8 Uygur 

Mani rahibine ziyafet verdi. Onlara durumu anlatarak Kağan‟Ý ikna etmelerini rica etti. 

814 senesinde dini merasimler bakanÝ Li Chiang imparatoru bu mevzuda iknaya �alÝĢtÝ. �in 

imparatorluğu �eĢitli zorluklar i�inde idi. Uygur KağanÝ‟nÝn bu dileği kabul edilmezse, bu zorluklar 

tehlike arz ederdi. Halbuki evet denilirse pek �ok problem kolayca halledilebilirdi.19 

Bu sebepler Ģ�yle sÝralanabilir. 

1. BozkÝr kavimleri bu sene satmak i�in at getirmemiĢlerdi. B�y�k bir ihtimalle bir akÝn 

d�Ģ�n�yorlardÝ. Bu atlar da akÝn i�in hazÝrlanÝyordu. 

2. Hudut Ģehirlerinin surlarÝ akÝnlara karĢÝ koyacak durumda değildi. 

3. Karakol sistemi tesirli değildi. Ġmparator kendine g�venip, nasÝl olsa yaparÝz diye tedbir 

almamÝĢtÝ. 
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4. Uygurlar daha �nceleri �in‟e yardÝm maksadÝyla pek �ok sefere iĢtirak etmiĢ ve bu sayede 

�in hudutlarÝnÝn planÝnÝ gayet iyi �ğrenmiĢlerdi. 

5. UygurlarÝn �in‟e kÝzÝp Tibet‟le dost olma ihtimalleri vardÝ. 

Fakat evlilik ricasÝ kabul edilirse, bunlarÝn hi� birini d�Ģ�nmeğe luzum yoktu. Buna karĢÝlÝk: 

1. Hudut kalelerini ve karakollarÝnÝ d�zenleyecek vakit olurdu. 

2. Kuzey sÝnÝrlarÝnÝ emniyette olacağÝ i�in g�ney ve batÝdaki zorluklarla rahat�a meĢgul 

olunabilirdi. 

3. Uygur Tibet d�ĢmanlÝğÝ derinleĢir, T‟ang s�lalesi de rahat ederdi. 

Prensesi g�ndermek hakikaten pahalÝya mal olacak, fakat Uygurlar hucum ederlerse, onlara 

mani olmak i�in kullanacağÝmÝz askerlere ve silahlara daha mÝ az masraf gidecek? diye imparatoru 

iknaya �alÝĢtÝ. Ġmparator razÝ olmadÝ. 

817 senesinde Ġmprator durumu anlatmak �zere Uygurlar‟a el�i g�nderdi. 

820 senesinde Uygur KağanÝ Alp Tarkan baĢkanlÝğÝnda bir el�ilik heyeti g�nderip, �inli 

prensesle evlenme mevzuunda kesin kararÝnÝ bildirdi. Ġmparator Hsien-tsung kabul etmek 

mecburiyetinde kaldÝ.20 

Mart ayÝnda Alp Tarkan‟a hediyeler ve ziyafet verip uğurladÝ. 

Bu devirde Uygurlar siyasi kudretin zirvesine �ÝktÝklarÝ gibi Manihaizm de en ĢaĢaalÝ devrini 

s�rd�rd�. ĠĢin enteresan tarafÝ �inliler‟den Uygurlar‟a ge�en bu din �in‟de Uygurlar tarafÝndan 

yayÝlmÝĢtÝr. Uygur hakimiyeti devam ettiği s�rece, �in‟de Manihaistlerin sayÝsÝ artmÝĢtÝr. �in‟de 

Manihaizm‟in rahatlÝkla değilde ancak Uygur Ģiddetiyle yayÝlabilmesinin en �nemli sebebi Budizm idi. 

Pelliot‟a g�re b�t�n �in‟deki Mani mabetlerinin sayÝsÝ, b�y�k bir Ģehirdeki budist mabedlerinin 

sayÝsÝ kadar tutmazdÝ. 

Uygur Devleti zayÝfladÝk�a, Manihaizmin �in‟deki rol� de azaldÝ. 

Bu Kağan‟Ýn en �nemli �zelliği de Karabalsagun YazÝtÝ‟nÝn onun adÝna dikilmiĢ olmasÝdÝr. 

11. K�n Tengride �l�g BulmÝĢ Alp 

K��l�g Bilge Kağan devri (821-824) 

821 yÝlÝ ġubat ayÝnda Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp Bilge Kağan �ld�. �in SarayÝ �� g�n matem 

ilan etti. �in SarayÝ‟nÝn ileri gelenleri baĢsağlÝğÝnda bulundular. 
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�in Ġmparatoru yeni Uygur h�k�mdarÝ K�n Tengride �l�g BulmÝĢ Alp K��l�g Bilge Kağan‟a 

(G�neĢ TanrÝsÝndan kÝsmet bulmuĢ, kahraman, g��l�, alim kağan) tebrik i�in el�iler g�nderdi.21 

Uygurlar Hsien-an Prensesi‟nin �l�m�nden beri defalarca iyi akrabalÝk m�nasebetlerinin 

devamÝnÝ rica etmiĢlerdi. Fakat uzun zamandan beri Ġmparator bu isteği kabul etmemiĢti. UygurlarÝn 

istekleri baskÝsÝnÝ artÝrarak devam etmiĢti. Neticede Ġmparator evet demek zorunda kalmÝĢtÝ. Gelin 

olarak �inli prenses g�ndermeye s�z veren Ġmparator Hsien-tsung �ld� (821). Yerine Mu-tsung tahta 

ge�ti. Bir sene sonra da 10. kÝz kardeĢini T‟ai-ho Prensesi olarak Uygur KağanÝ ile evlendirmeğe 

hazÝrlandÝ. 

K�n Tengride �l�g BulmÝĢ Alp K��l�g Bilge Kağan, Ġ-nan-chu, Tudun, bazÝ nazÝrlar Prenses 

Chien ve Prenses Yabgu baĢta olmak �zere binlerce kiĢiyi T‟ai-ho Prensesini karĢÝlayÝp Uygur 

�lkesine getirmek �zere g�nderdi. 

Mu-tsung, T‟ung hua kapÝsÝnÝn sol kulesinde bekledi. Subaylar r�tbelerine g�re Chang-cheng 

mabedinin karĢÝsÝnda sÝralandÝlar. OnlarÝn niĢanlarÝ pek �oktu. TeftiĢten sonra kadÝnlar ve erkekler 

Ģehri gezmek i�in dağÝldÝlar. 

Uygur KağanÝ‟na gelin olarak bir �inli prensesin g�nderiliĢi Tibetlilerin hoĢuna gitmemiĢti. Zorluk 

�Ýkarmak i�in Ching-sai i� kalesine akÝnlar yapÝyorlardÝ. Yen-chou valisi onlarÝ kovmaya �alÝĢtÝ. �inli 

prensesin geliĢine �ok sevinen Uygurlar hemen imdada yetiĢtiler. 10.000 s�vari Pei-„t‟ing‟e, 10.000 

s�vari de An-hsi‟ye g�nderildi. 

T‟ai-ho prensesinin evliliği i�in �ok b�y�k merasimler yapÝldÝ. Ecdattan kalma mabedlerde dualar 

edildi. Uygur baĢkentinde yapÝlacak olan d�ğ�n merasiminin her t�rl� teferruatÝ i�in ayrÝ bir el�i tayin 

edildi.22 

Ġmparator, prensesi ge�irmeye T‟ung-hua kapÝsÝna kadar geldi. Memur kalabalÝğÝ dizilip yol 

boyunca prensesi uğurladÝlar. 

T‟ai-ho prensesine refakat eden kafile Uygur SarayÝna varmadan 2 gece �nce Kağan‟Ýn 

g�ndermiĢ olduğu 700 atlÝ, prensesi baĢka bir kÝsa yoldan g�t�rmek istediler. Kafile baĢkanÝ Hu 

Cheng bunun m�mk�n olmayacağÝnÝ s�yledi. ��nk� refakatinde bulunanlar prensesi Kağan‟a teslim 

edene kadar yanÝndan ayrÝlmamak �zere Ġmparatordan emir almÝĢlardÝ. 

El�iler Uygur SarayÝ‟na vardÝklarÝ zaman �in adetlerine g�re d�ğ�n i�in uğurlu g�n se�tiler. 

D�ğ�n g�n� Kağan kulesine �ÝktÝ. Doğuya d�n�p oturdu. Kulenin altÝnda prensese ev olarak 

b�y�k bir ke�e �adÝr kurdurmuĢtu. Ve bazÝ Uygur prenseslerini ona �rf ve adetleri �ğretmek i�in 

g�ndermiĢti. T‟ai-ho prensesi T‟ang elbiselerini �ÝkarÝp Uygur elbiselerini giyene kadar yaĢlÝ bir hanÝm 

onun i�in bekledi. Prenses �ÝkÝp kulenin �n�ne gelerek batÝya doğru referansla Kağan‟a h�rmetlerini 

bildirdi. Sonra tekrar �adÝra gitti. Hatun elbiselerini giydi. KÝrmÝzÝ elbise, b�y�k kÝrmÝzÝ palto, boynuzlu 

altÝn iĢlemeli Ģapka giydi. AltÝn taktÝ. �adÝrdan �ÝkÝp ikinci defa referansla Kağan‟a h�rmet g�sterdi. 
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Sonra kendisi i�in hazÝrlanan tahtÝrevana bindi. Dokuz kabile reisi olan dokuz nazÝr tahtÝrevanÝ 

taĢÝyarak dokuz defa doğu istikametinde kulenin etrafÝnda d�nd�rd�ler. Sonra prenses tahtÝrevandan 

indi. Kuleye �ÝkÝp Kağan‟Ýn yanÝna oturdu. Memurlar Kağan ile Hatuna h�rmet g�sterdiler. 

Prensesin evlenme t�reni hikayesi bize hatun elbisesi ve d�ğ�nleri hakkÝnda değerli malumat 

vermektedir. 

Burada bize enteresan gelen taraf prensesin �nce Uygur elbisesi giyip Kağan‟a h�rmetlerini 

bildirmesi ve ondan sonra Hatun elbiselerini giymiĢ olmasÝdÝr. Bunun sebebi acaba Ģimdiki din 

değiĢtirme merasimleri gibi o zaman da prensesi �nce UygurlaĢtÝrmak ondan sonra Hatun ilan etme 

isteği mi idi? 

821 tarihi Uygur tarihinin �nemli bir d�n�m noktasÝdÝr. Bu tarihten sonra Uygur sarayÝnda t�rl� 

entrikalar, suikastlar birbirini takip eder. Bu karÝĢÝklÝk i�inde Uygurlar‟Ýn siyasi kudretleri s�ratle 

zayÝflamağa baĢlar. K�n Tengride �l�g BulmÝĢ Alp K��l�g Bilge Kağan Uygur KağanlÝğÝnÝn i� 

durumunu d�zeltmek i�in samimi olarak gayret g�stermiĢtir. Bilhassa Uygur-�in m�nasebetlerine 

b�y�k �nem vermiĢtir. 

DÝĢ g�r�n�Ģ itibarÝyla Uygur KağanÝna b�y�k Ģeref kazandÝran bu evlilik aslÝnda �in lehine idi. 

T‟ai-ho prensesi Uygur �lkesi i�in bir uğursuzluk timsali olmuĢ, 

 �in SarayÝ‟nÝn an‟anevi politikasÝ arzu edilen Ģekilde rahatlÝkla y�r�tm�Ģt�. 824‟de Kağan vefat 

etti.23 

12. Ay Tengride Kut BulmÝĢ Bilge 

Kağan Devri (824-832) 

K�n Tengride �l�g BulmÝĢ Alp K��l�g Bilge Kağan �l�nce yerine k���k erkek kardeĢi Hazar 

Tegin ge�ti. KağanlÝk unvanÝ Ay Tengride Kut BulmÝĢ Bilge Kağan idi. 

825‟de �in Ġmparatoru yeni Uygur KağanÝnÝ tebrik i�in el�iler ve hediye olarak on iki araba 

dolusu ipekli kumaĢ g�nderdi. 

Hazar Tegin‟in k�t� yaradÝlÝĢÝ ve zayÝf iradesi y�z�nden Uygur Devleti‟nin gerileme hÝzÝ s�ratle 

arttÝ. 

Bu Kağan devrindeki �in kayÝtlarÝna gelince, iki �lke arasÝnda bol bol el�iler gelip gitmiĢ, �in 

Ġmparatoru sÝk sÝk Uygur el�ileri Ģerefine ziyafetler vermiĢ. At ticareti karĢÝlÝğÝnda �ok miktarda ipekli 

kumaĢ hediye edilmiĢ. 

Bu devirde dikkatimizi �eken bir diğer husus da �in SarayÝ bir taraftan UygurlarÝ zayÝflatmak i�in 

t�rl� entrikalar �evirirken diğer taraftan UygurlarÝn Ģ�phesini �ekmemek i�in, Uygur atlarÝna karĢÝlÝk 

gayet y�ksek �cretler �demeğe, kÝymetli hediyeler g�ndermeğe devam ediyordu.24 
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Kağan‟Ýn Hazar Devleti ile aynÝ adÝ taĢÝmasÝ, ayrÝca tetkike değer bir meseledir. 

832 senesinde Kağan �ld�r�ld�. Kaynaklardan bazÝlarÝ yeğeni, bazÝlarÝ da nazÝrlarÝ tarafÝndan 

�ld�r�lm�Ģ olduğunu kaydeder. 

13. Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp  

K�l�g Bilge Kağan Devri (832-839) 

832‟de Ay Tengride Kut BulmÝĢ Bilge Kağan �ld�r�l�nce yerine Hu Tegin Kağan oldu. KağanlÝk 

unvanÝ, Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp K�l�g Bilge KağandÝr. Bu Kağan‟Ýn ismi enteresandÝr. Hu 

kelimesiyle �inliler b�t�n barbarlarÝ ifade ederlerdi. Bu devirde ise daha ziyade Soğdlular i�in 

kullanÝlmÝĢtÝr. Bu aklÝmÝza hemen Ģu suali getirmektedir. Eski Kağan‟Ýn yeğeni olan Hu Tegin bir 

Soğdlu olabilirmiydi? Bu �zerinde durulacak �nemli bir meseledir. Bu mevzuda bize ÝĢÝk tutacak Ģu 

bilgilere sahibiz. Uygur baĢkentinde bu sÝrada pek �ok Soğdlu vardÝ. UygurlarÝn Soğdlulardan kÝz alÝp 

vermeleri ihtimal dÝĢÝnda değildir. 

832‟de Uygur el�ileri �in sarayÝna gidip Ay Tengride Kut BulmÝĢ Bilge Kağan‟Ýn �l�m�n� haber 

verdiler. �in sarayÝnda �� g�nl�k matem ilan edildi. Y�ksek dereceli memurlar baĢ sağlÝğÝ dileğinde 

bulundular.25 

833‟de �in Ġmparatoru yeni Kağan‟a tebrik i�in el�iler g�nderdi. 

YalnÝz TCTC, 244‟de mevcut olan kayÝtdan �ğrendiğimize g�re; 833 senesi Haziran ayÝnda Ho-

tun garnizon kumandanlÝğÝna becerikli ve kurnaz bir general olan Li Tsai-i tayin edildi. Eskiden 

Uygurlar muhtelif vesilelerle �in‟e gelirken ge�tikleri yerleri yağmalÝyorlardÝ. Vali ve kaymakamlar 

konuĢmaya cesaret edemiyorlardÝ. 

Tsai-i oraya gidip idareye baĢlayÝnca, Uygurlar el�i olarak hediyelerle Li Ch‟ang‟Ý �in‟e 

g�nderdiler. G�r�Ģt�kleri zaman �inli kumandan onunla tehditkar bir Ģekilde konuĢtu. Kağan ile �in 

imparatorunun akrabalÝk m�nasebetleri vardÝ. Bu sebeble Kağan, el�iyi k�t� iĢler i�in değil, dostluk 

m�nasebeti i�in g�ndermiĢti. �in kanunlarÝnÝ ihlal etmesi kendi aleyhinde olacaktÝ. 

TFYK, 965‟de �in Ġmparatorunun 833 senesi Nisan ayÝnda �ÝkarmÝĢ olduğu bir fermana 

rastlÝyoruz. 

Fermandan a�Ýk olarak �ğrendiğimize g�re, �inliler d�nyayÝ kendilerinin idare ettiğini iddia 

ediyorlar. �in Ġmparatorluğu en kuvvetli, b�t�n diğer devletler ona bağlÝ, yabancÝ h�k�mdarlarÝn hepsi 

�in Ġmparatoru tarafÝndan tayin ediliyor, vs. 

Bundan baĢka Ġmparator bu fermanda Hu Tegin‟i pek fazla �ğretmektedir. Onun i�in doğru 

s�zl�, kudretli, kabiliyetli, samimi, zeki, cesur, tecr�beli, uzağÝ iyi g�ren sÝfatlarÝnÝ kullanmaktadÝr. 
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Uygur-�in dostluğuna �ok dikkat ettiğini, h�rmette ve hizmette hi� kusur etmediğini anlatmakta, b�yle 

bir insanÝn en b�y�k m�kafata layÝk olduğunu s�ylemektedir. 

Acaba hakikaten m�kafata layÝk mÝ idi? Biz hi� de b�yle d�Ģ�nm�yoruz. Bizim anladÝğÝmÝz 

anlamda �inlilerin �ok memnun kaldÝklarÝ bir kiĢi T�rkl�k i�in faydalÝ Ģeyler yapmÝĢ olamazdÝ. YapmÝĢ 

olsaydÝ, zaten �inliler beğenmezlerdi. O zaman �in‟e akÝnlar yapÝlÝr, yağmalar olurdu. Onlar da 

hemen zalim, gaddar sÝfatlarÝnÝ ekleyiverirlerdi. 

835 senesi Haziran ayÝnda Uygur el�ileri T‟ai-ho prensesini hediyeleri ve at �zerinde giderken 

ok atmada maharetli olan 7 kadÝn ve iki �ocuğu da birlikte �in sarayÝna g�t�rd�ler. B�ylece T�rk 

�ocuklarÝnÝn ve kadÝnlarÝnÝn s�varilik ve ok�uluktaki maharetlerinin bir delilini daha bulmuĢ oluyoruz. 

YalnÝz TFYK, 996‟da mevcut kayÝttan �ğrendiğimize g�re; 836 senesinde Ġmparator Wen-tsung 

yabancÝlarla daha iyi anlaĢabilmek maksadÝ ile sÝnÝr b�lgelerinde yabancÝ dil �ğrenen ve �ğreten 

memurluklar kurulmasÝnÝ emretti. Bu hareket dÝĢ g�r�n�Ģ itibarÝyla yabancÝ �lkelerle ticari, k�lt�rel, 

politik m�nasebetler sÝrasÝnda dil ayrÝlÝğÝnÝn ortaya �ÝkardÝğÝ g��l�kleri hafifletmek i�indi. AslÝnda ise 

�inlilerin, �inlileĢtirme politikasÝnÝn ayrÝ bir safhasÝ; �in dilini konuĢmağa mecbur etme meselesidir. 

839 senesinde Kağan‟Ýn nazÝrlarÝ olan An Y�n-ho ve Ch‟ai-tsao Tegin Kağan‟Ýn kuvvetini 

gasbetmek istediler. Hu Tegin bunu meydana �ÝkardÝ. OnlarÝ �ld�rd�. 

O sÝrada bir miktar asker ile dÝĢarÝda olan diğer bir Uygur nazÝrÝ K�rebir bu olaya �ok kÝzdÝğÝ i�in 

bazÝ ġato (��l)‟larla birlikte Kağan‟a hucum ederek zorluk �ÝkardÝ, neticede Kağan �ld�. BazÝlarÝna 

g�re, K�rebir tarafÝndan �ld�r�lm�Ģ, bazÝlarÝna g�re intihar etmiĢtir. 

14. Ho-Sa Tegin Devri (839-840) 

Hu-Tegin‟in �l�m� �zerine Ho-sa tegin Kağan ilan edildi. Yeni Kağan daha tebrikleri bile kabule 

vakit bulamadan aksilikler baĢ g�stermeğe baĢlamÝĢtÝr.26 

K�rebir Hu Tegin‟in �l�m�ne sebep olup yerine Ho-sa Tegin‟i getirdiği zaman baĢ Ģehrin dÝĢÝnda 

bulunan Uygur generali K�l�g Baga bu hadiseye �ok kÝzdÝğÝ i�in bizzat 100.000 KÝrgÝz s�varisini idare 

ederek Uygurlara saldÝrdÝ. UygurlarÝ b�y�k bir mağlubiyete uğrattÝ. Ho-sa Tegin‟i ve K�rebir‟i �ld�rd�. 

UygurlarÝn KağanlÝk otağÝnÝ da yaktÝ. Her Ģey sona erdi. Uygur boylarÝ ka�arak etrafa dağÝldÝlar. 

Tarihin en b�y�k katliamlarÝndan biri olan bu baskÝnla Uygurlar k���kl� b�y�kl�, kadÝnlÝ erkekli 

kÝlÝ�dan ge�irildiler. 

Bu suretle KÝrgÝzlar Moyen-�or ve Kutlug Bilge zamanÝnda uğradÝklarÝ Uygur taarruzlarÝnÝn 

intikamÝnÝ korkun� bir Ģekilde almÝĢ oldular. 

CanlarÝnÝ zor kurtaran Uygurlardan bir kÝsmÝ BeĢbalÝk b�lgesine, bir kÝsmÝ Kan-chou b�lgesine, 

bir kÝsmÝ da �in‟e ka�tÝlar. KÝrgÝz taarruzu Orhun b�lgesindeki Uygur hakimiyetinin sonu olmuĢtur.27 
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II. Kan-Chou Uygur Devleti  

(SarÝ Uygurlar) 

840 KÝrgÝz yenilgisinden sonra Uygur kavimleri Hakan s�lalesi mensuplarÝnÝn idaresinde d�rt 

tarafa g�� ettiler. 

G�neye giden Uygurlar Wu-chia (�ge) Tagin‟i Kağan se�tiler (841). 849 baskÝnÝnda KÝrgÝzlarÝn 

eline ge�miĢ olan Tai-ho prensesini ka�ÝrdÝlar. Eski imparatorun kÝzÝ olan prensesin �inlilerin g�z�nde 

değeri �ok b�y�kt�. Uygurlar bundan istifade etmek istediler. Fakat aralarÝnda anlaĢmazlÝk �ÝktÝ. 

�inliler de ġato (��l)‟larÝn yardÝmÝ ile prensesi ka�ÝrdÝlar. Bir t�rl� durumu d�zeltmeyen Wu-chia 

Kağan 847‟de Altaylarda �ld�r�ld�. 

Bundan sonra Uygur Tarihinin ikinci devresi baĢlamaktadÝr. DeğiĢik b�lgelere g�� etmek 

zorunda kalan Uygurlar zamanla k���k Ģehir devletleri kurarak Orta Asya Ġpek Yolu ticaretine hakim 

oldular. ĠĢte onlardan biri de Kan-chou Uygur Devleti‟dir. 

Kan-chou UygurlarÝ kurulduklarÝ g�nden beri T‟ang s�lalesi ile iyi ge�inmiĢlerdi. BeĢ s�lale devri 

boyunca da bu dostluğu devam ettirmeğe �alÝĢtÝlar. �in imparator kÝzlarÝ ile Uygur HakanlarÝ 

arasÝndaki evlenmelerle akrabalÝk m�nasebeti de devam etmekteydi. Uygurlar 10‟uncu asÝra kadar 

merkezi Tun-huang‟da bulunan �inlilerin “Vazifeye KoyuluĢ Ordusu”na bağlÝ olarak hareket 

ediyorlardÝ. 905 yÝlÝnda bu ordunun �inli kumandanÝ �in imparatorundan ayrÝlÝp, Kua, Shai, yi ve Hsi 

isimli 4 vilayetten m�teĢekk�l bir otonom devlet kurmuĢtu. Bu krallÝk Uygurlara baskÝ yapÝp, b�lge 

ticaretini ele ge�irmeğe kalkÝnca Uygurlar dayanamadÝ, 911‟de Tegin‟in kumandasÝndaki uygur ordusu 

krallÝğÝn merkezi olan “Tun-huang”Ý ele ge�irdi. 

909 ve 911‟de �in‟e el�ilik heyetleri gitti. Tun-huang zaferi Kan-chou UygurlarÝnÝn �inliler 

nazarÝnda itibarÝnÝ arttÝrdÝ. 

924‟de Jen-mei Kağan �in‟e el�i g�nderdi. �in Ġmparatoru �ok memnun oldu. Hediye olarak 

g�t�r�len “yeĢim taĢÝ, amonyak tuzu, antilop boynuzlarÝ, Pers brokarlarÝ, ke�e kumaĢ, pamuklu 

kumaĢ, yeĢil ve beyaz Ģap” bize b�lgenin kÝymetli ticaret mallarÝnÝ g�stermektedir. 

Jen-mei Kağan 924‟de �ld�. Yerine Tigin Kağan oldu. 925 de �in‟e bir el�ilik heyeti g�nderdi. 

926 da �ld�. Onun yerine ge�en A-to-y� (Adug) de �in‟e sÝk sÝk el�i g�ndermiĢtir, �in kaynaklarÝ A-to-

y�‟n�n �l�m�nden bahsetmezler 928‟den itibaren Kağan olarak Jen-y� ismi g�r�l�r. 

Seleflerin �abuk�a birbirini takip etmeleri Kan-chou‟da 924-928 arasÝnda �alkantÝlÝ bir durum 

olduğu fikrini veriyordu. �in‟e giden Uygur el�ilerinin sayÝsÝ da artmÝĢtÝ. 

931-932 Tangutlar Uygur kervanlarÝnÝ soymağa baĢladÝlar. Bu durum UygurlarÝn da �inlilerin de 

hoĢuna gitmiyordu. Birlikte m�cadele ettiler. 
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Jen-yu Kağan 933‟de �ld�. Yerine Jen-mei ge�ti. 934‟de �in‟e giden el�ilik heyetinde SarÝ 

Uygurlar da  

Maniheizmin iĢreti olarak 8 Mani rahibi vardÝ. Jen-mei Kağan‟Ýn ismi 939 tarihine kadar o s�lale 

yÝllÝklarÝnda g�r�lmektedir. �l�m tarihi verilmemiĢtir. Daha sonra baĢka hakan ismi de 

ge�memektedir. 

934-935‟de �in el�ileri geldiler. KervanlarÝn muhafazasÝ i�in yeni tedbirler alÝndÝ. 

Uygurlar 938‟de �indeki yeni hanedanla dostluğa devam maksadÝyla zengin hediyelerle bir 

el�ilik heyeti g�nderdi. YeĢim taĢÝ ve at ticareti herkes i�in �nemli idi. 

�in‟in Kuzey batÝsÝndaki k���k sel�r devletleri ile daha yoğun ticaret yapabilmek i�in �in 

imparatoru b�lgeye Kao ch�-huei baĢkanlÝğÝnda bir el�ilik heyeti g�nderdi. 938‟de baĢlayan yolculuk 

943‟de tamamlanabilmiĢtir. Bu uzun seyahatin raporlarÝ bize b�lgenin etnik, siyasi ve iktisadi durumu 

hakkÝnda �ok Ģey s�ylemektedir. 

SarÝ Uygurlar siyasi olarak 940‟dan sonra HÝtay (Ki-tan, Liao) larÝn 1028‟den sonra TangutlarÝn, 

1226‟dan sonra Cengiz devletinin n�f�z sahasÝ i�inde idiler. Bug�n halen kuzeybatÝ �in‟de 

yaĢamaktadÝrlar. 

III. Turfan  

Uygur Devleti 

840‟da etrafa dağÝtÝlan Uygur boylarÝndan bir kÝsmÝ da batÝya giderek BeĢbalÝk, Turfan, Ho�o, 

KaĢgar taraflarÝnda yerleĢtiler. Kaynaklarda değiĢik tarihlerde Kao-Ch‟ang, Turfan, BeĢbalÝk UygurlarÝ 

olarak kaydedilmiĢtir. 840‟daki son Uygur KağanÝnÝn yeğeni Mengli‟yi Kağan se�tiler. Tibet‟den endiĢe 

duyan �in, bu Uygur devletini tanÝdÝ, �in‟le dost ge�inen bu devletin geniĢlemesine �inliler pek 

karÝĢmadÝlar. 

Turfan Uygur devleti, Orta Asya‟nÝn ticaret yollarÝ �zerinde olduğu i�in iktisadi bakÝmdan 

kuvvetlendi. 911‟de bağÝmsÝz hale gelen Uygur Devleti g�neyde Tibet, batÝ T�rkistan‟da karluk b�lgesi 

ile sÝnÝrlÝydÝ. Sanat, edebiyat ve ticaret sahalarÝnda �ok ilerledi. 

Bilindiği gibi Orta Asya‟da kurulan T�rk devletleriyle �in arasÝnda ticaret �ok �nemli bir rol 

oynamÝĢtÝr. Koa-ch‟ang uygurlarÝndan �in‟e ilk ticaret heyeti 962 de gitmiĢtir. 42 kiĢilik bu heyet �in 

sarayÝna kendi �r�nlerini sunmuĢlardÝr. Daha sonra 965, 981, 985 ve 1004 tarihlerinde ticari 

heyetlerin �in baĢkentine giderek Uygur �r�nlerini tanÝttÝklarÝnÝ ve ticaret yaptÝklarÝnÝ g�r�yoruz. 

Bu arada �in Ġmparatoru da uygurlara onlarÝ daha iyi tanÝmak amacÝyla resmi el�i g�nderdi. 

981-984 tarihleri arasÝnda s�ren bu yolculuk sonunda Wang Yen-te bir rapor hazÝrladÝ. 
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Wang Yen-te‟nin uygurlar hakkÝndaki bu raporu, �zellikle Turfan uygurlarÝnÝn k�lt�r tarihi 

hakkÝnda değerli bilgiler vermektedir. 

Turfan Uygur Devleti 1209‟da Cengiz Han‟a bağlanÝp, 1368‟e kadar Moğol idaresinde varlÝklarÝnÝ 

s�rd�rd�ler. Bar�uk idikut adamlarÝyla birlikte Cengiz ordusunda g�rev almÝĢ, zaferler de payÝ 

olmuĢtur. 1211‟de Cengiz Han‟Ýn kÝzÝ Al-Hatun ile evlenip damat olmuĢtur. 

Bug�n de Doğu T�rkistan Uygur �zerk b�lgesi olarak yaĢamaktadÝrlar. 

IV. Uygur  

Devletleri K�lt�rTarihi �zeti 

Uygurlarda K�lt�r ve TeĢkilat 

Uygur devletleri k�lt�r tarihi, b�t�n Ġslam �ncesi T�rk devletlerindeki �zellikleri taĢÝr. T�rk 

tarihinin ilk zamanlarÝ daha ziyade Asya Avrupa bozkÝrlarÝnda ge�miĢtir. T�rk yaĢayÝĢÝ, d�Ģ�nce tarzÝ, 

inan�larÝ, d�nya g�r�Ģ�, �rf ve adetleri, bozkÝrlarÝn k�kleri izlenimi taĢÝmaktadÝr. 

BozkÝrlar, otlaklarÝ ile besiciliğe elveriĢli, kuru tarÝma imkan verecek �l��de rutubetli y�ksek 

yaylalardÝr. Tarihi bir k�lt�r�n meydana gelmesi i�in coğrafi Ģartlar ve iklim yeterli değildir. Ġnsan 

unsuru da �nemli rol oynar. 

BozkÝr k�lt�r�n� g��ebe k�lt�r� ile karÝĢtÝrmamak gerekir. BozkÝr (T�rk) k�lt�r� at ve demir 

�zerine kurulmuĢtur. G��ebelerin hayatÝnda at birinci planda g�r�lmez. Demire ise pek �ok g��ebe 

kavim k�lt�r�nde rastlanmaz. 

Bug�n batÝlÝ ilim adamlarÝ da bozkÝr k�lt�r�n�n ilk T�rkler tarafÝndan ortaya konulduğunu kabul 

eder. TarÝma değil besiciliğe elveriĢli olan bozkÝr sayesinde T�rkler o devrin s�rat aracÝ at‟Ý 

evcilleĢtirmiĢ, hayvan yetiĢtirmiĢ, ata binen ilk kavim olmuĢtur. 

BozkÝr k�lt�r� daha kuruluĢ g�nlerinden yerleĢik k�lt�rden ayrÝlÝklar g�stermekte idi. 

1-YerleĢik k�lt�rlerde, iktisadi a�Ýdan, k�yl� yalnÝz kendi ailesine yetecek kadar toprak par�asÝ 

ile ilgilenirken, BozkÝr insanÝ y�zbinlerce hayvanÝn dağÝldÝğÝ geniĢ otlaklarÝ d�Ģ�nmek zorunda idi. 

2-YerleĢik k�lt�r insanÝnÝn d�nyasÝ sadece evi ve tarlasÝ idi. Daima yeni otlaklar i�in bir iklimden 

diğerine koĢan bozkÝrlÝnÝn tecr�besi artmÝĢ, ufku geniĢlemiĢtir. 

3-YerleĢik k�lt�rdeki hareketsiz, sakin hayata karĢÝlÝk, bozkÝr k�lt�r�nde canlÝlÝk vardÝ. KalabalÝk 

s�r�leri uzak otlaklara sevketmek, hastalÝklardan korunmak, su i�in m�cadele etmek, s�r� ve 

sahiplerinin emniyetini sağlamak hep tecr�be isteyen iĢlerdi. S�r� sahipleri daha iyi korunabilmek 

d�Ģmanlara karĢÝ daha kuvvetli olmak amacÝyla birleĢmeye baĢladÝlar. Bu topluluklar gittik�e 

b�y�yerek devlet teĢkilatÝna kadar gidildi. 
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4-YerleĢik k�lt�r�n ilk zamanlarÝnda daha ziyade “aile i�in haklar” y�r�rl�kte iken bozkÝr insanÝ, 

m�cadeleci ve savaĢ�Ý n�f�s ile topluluklarÝn bir arada huzurlu yaĢayabilmeleri i�in, karĢÝlÝklÝ saygÝ, 

sevgi anlayÝĢ i�inde bir hak ve adalet d�zenine inanÝyordu. B�ylece bir hukuki nizam doğmuĢtur. 

ġimdiye kadar genel tarifini yapmaya �alÝĢtÝğÝmÝz T�rk k�lt�r�n�n �zelliklerini teker teker 

g�relim. 

Sosyal YapÝ 

Aile (OğuĢ) 

Aile sosyal b�nyenin �ekirdeği durumundaydÝ. T�rk ailesi anne, baba, �ocuktan m�teĢekkil 

bug�nk� modern aileye benzer k���k aile tipidir. 

Eski Yunan, Roma, Slav aileleri b�y�k ailelerdi. Aile reisi ailenin diğer fertleri �st�nde kesin s�z 

sahibi idi, onlara kendi m�lk� gibi muamele ederdi. Bu ailelerde m�lkiyet kollektifti. 

T�rklerde ise m�lk ortaklÝğÝ yalnÝz ortaklara aitti. Evlenen erkek veya kÝz baba ocağÝndan 

hisselerini alarak ayrÝlÝr, yeni bir ev kurardÝ. Baba evi ise en k���k oğula kalÝrdÝ. 

T�rk toplumunda kadÝn, erkek eĢit haklara sahipti. Tek kadÝnla evlenme yaygÝndÝ. KadÝn 

cemiyette saygÝ g�r�rd�. Ata biner, ok atar, top oynar, hatta g�reĢ gibi ağÝr sporlar yapardÝ. Cemiyetin 

�ekirdeği olan ailenin yapÝsÝ devletin b�t�n kuruluĢlarÝnÝ etkilemektedir. 

Soy (Urug) 

Aileler birliği, aralarÝnda kan bağÝ ve dayanÝĢma olan topluluktur. 

Boy (Bod) 

Siyasi dayanÝĢma amacÝyla bir araya gelen boylardan teĢekk�l eder. AralarÝnda dil birliği vardÝr, 

baĢÝnda “bey” bulunurdu. Beyin g�revi hak ve adaleti d�zenlemek, gerektiğinde boyun �ÝkarlarÝnÝ 

korumaktÝ. Belirli topraklarÝ ve savaĢ�ÝlarÝ vardÝ. Aile ve soylarÝn temsilcileri se�ici heyeti meydana 

getirirdi. Bu heyet eski T�rk devletlerinde mevcut meclislerin, ilk k���k �rnekleridir. 

Bodun 

Boylar birliğine bodun denir. BaĢÝnda “han” bulunurdu. AralarÝnda sÝkÝ bir iĢbirliği bulunan siyasi 

topluluklardÝr. 

Ġl (Devlet) 

BodunlarÝn birleĢmesinden meydana gelirdi. VatanÝ koruyan, milleti huzur ve barÝĢ i�inde 

yaĢatan bir siyasi kuruluĢtur. Kan bağÝ ve dil birliği değil, ama�lar �nemlidir. 
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Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde g�rd�ğ�m�z il teĢkilatÝ Ģ�yle �zetlenebilir. 1-Ġstiklal, 2-�lke, 3-

Halk, 4-H�k�mranlÝk, Ģimdi bunlarÝn o devirdeki �zelliklerini g�relim: 

1. Ġstiklal (BağÝmsÝzlÝk) 

Devlette ger�ek istiklal, bunun yalnÝz idareci z�mre tarafÝndan değil, b�t�n halk tarafÝndan 

istenmesiyle belirir. B�yle bir ortak bağÝmsÝzlÝk Ģuuru, T�rkler arasÝnda �ok eski zamanlardan beri ve 

her zaman var olmuĢtur. 

T�rklerde istiklal duygusunun temeli T�rk k�lt�r�nde yatmaktadÝr. BozkÝrlÝ T�rk her zaman yer 

değiĢtirme imkanÝna sahipti. Bu y�zden ağÝr dÝĢ baskÝlara ve esarete boyun eğmiyordu. Ge�im 

vasÝtasÝ olan hayvanlarÝnÝ alarak h�r iklimlere doğru gidebilmekte idi. BozkÝrlÝnÝn bu davranÝĢÝnda 

kendisine en b�y�k yardÝmcÝsÝ at idi. BozkÝr‟Ýn g�� yaĢama ĢartlarÝ onun i�in hayat m�cadelesinde iyi 

bir �ğretici idi. 

H�rriyet i�in m�cadele alÝĢkanlÝğÝnÝn sonucu olan bağÝmsÝzlÝk anlayÝĢÝ k���kten b�y�ğe 

herkesin i�ine iĢlemiĢti. Daha sonra da tarihi ve siyasi tecr�belerle soy, boy, bodun il �l��s�nde 

geniĢlemiĢtir. 

2. �lke 

Her bağÝmsÝz devletin hak ve yetkilerini yasal olarak kullanabildiği coğrafi sahadÝr. �lkesiz millet 

d�Ģ�n�lemez. 

T�rk hakanlÝklarÝnda �lke h�k�mdar ailesinin m�lk� değil, b�t�n milletin ortak toprağÝydÝ. T�rk 

h�k�mdarÝ toprağÝ Ģahsi malÝ gibi kullanamazdÝ. Toprak devlet baĢkanÝnÝn korumakla g�revli olduğu 

ata yadigarÝ idi. Eski T�rkler yalnÝz h�r ve m�stakil oturabildiği toprağÝ vatan sayardÝ. Bu Ģartlar 

bulunmadÝğÝ zaman yeni yurt arardÝ. 

3. Halk 

Eski T�rk topluluklarÝnda kiĢiler �zel m�lkiyete ve ferdi hukuka sahiptirler. �zel m�lkiyet 

haklarÝnÝn ve h�rriyetin en g�zel �rneğidir. 

BozkÝr T�rk devletlerinde �yle bir h�rriyet havasÝ vardÝ ki, en k���k bir aile bile baĢlÝ baĢÝna bir il 

sayÝlabilirdi. Bu teĢkilat sayesinde birliğe dahil boylar birbirinden kolayca ayrÝlabiliyor istenilen yerde 

yeniden il‟i kurabiliyorlardÝ. BozkÝrlÝ T�rk devletlerinde sadece otlaklar ve yaylaklar devlet malÝ idi. 

Buralardan faydalanan s�r� sahiplerinden alÝnan vergilerle ilin ortak ihtiya�larÝ karĢÝlanÝrdÝ. 

Eski �ağlarda insanlarÝn �oğu, yaĢam i�in gerekli enerjiyi insan g�c� ile sağlÝyorlardÝ. BozkÝr 

k�lt�r�nde ise bu ihtiya� hayvan g�c� ile karĢÝlanÝyordu. Bir toplulukta imtiyazlÝ z�mreler baĢlÝca �� 

sebeple meydana gelmektedir. Ekonomik a�Ýdan toprağa bağÝmlÝ olmayan T�rk topluluklarÝnda 

“Toprak k�leliği” s�z konusu değildir. Siyasi a�Ýdan yerleĢik medeniyete sahip topluluklarda askerler 
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imtiyazlÝ bir sÝnÝftÝr. T�rklerde ise kadÝn erkek b�t�n fertler tabii ve devamlÝ savaĢ�Ý olduklarÝndan 

askerlik ayÝrÝcÝ bir �zellik sayÝlmazdÝ. 

Ġslam �ncesi T�rk devletleri, herhangi bir ailenin kÝlÝ� zoru ile meydana getirdiği bir yÝğÝnlar birliği 

değildi. Eski T�rk topluluklarÝnda devlet-millet el ele idi. 

4. T�re 

Eski T�rk heyetini d�zenleyen hukuki kaidelerin b�t�n�d�r. T�re �evre ve Ģartlara uygun 

yaĢayabilmenin gerekli kÝldÝğÝ yeniliklere kendini uydurabilmekteydi. T�rk h�k�mdarlarÝ pratik 

idareciler olduklarÝ i�in yerine ve zamanÝna g�re meclislerin tasvibini alarak t�reye yeni h�k�mler 

getirebiliyorlardÝ. 

Bununla beraber t�renin adalet, iyilik, eĢitlik ve insanlÝk prensipleri anayasa niteliğinde 

değiĢmeyen maddeler idi. 

H�k�mranlÝk 

Eski T�rk h�k�mranlÝk anlayÝĢÝ “karizmatik”tir. Yani T�rk h�k�mdarÝna idare etme hakkÝnÝn tanrÝ 

tarafÝndan verildiğine inanÝlÝr. 

Kut 

Eski T�rk devletlerinde siyasi istikrar kavramÝ “kut” deyimi ile ifade ediliyordu. YalnÝz Uygur değil 

b�t�n eski T�rk devletlerinde ortak olan bu g�r�Ģ Kutad-gu Bilig‟de �ok g�zel anlatÝlmÝĢtÝr. “Kut‟un 

tabiatÝ hizmet, ĢiarÝ adalettir… fazilet ve hizmet kut‟dan doğar…beyliğe yol ondan ge�er…Her Ģey 

kut‟un ile altÝndadÝr, b�t�n istekler onun vasÝtasÝ ile ger�ekleĢir, ilahidir…Bey bu makama sen kendi 

g�c�n ve isteğin ile gelmedin, onu sana TanrÝ verdi…H�k�mdarlar iktidarÝ TanrÝ‟dan alÝrlar…” 

G�k ve d�rt y�n T�rk devletinin mekanÝnÝ meydana getiriyordu. Devlet yery�z�nde idi, fakat 

iktidar TanrÝ‟dan geliyordu. G�neĢin doğduğu yer (sol) en kutsal y�n sayÝlmakta idi. Sonra sÝrayla batÝ 

(sağ), g�ney ve kuzey geliyordu. 

Doğu ve batÝ y�nlerine verilen �nemin sonucu olarak, buralara tayin edilen idareciler daha �ok 

hanedan �yeleri arasÝndan se�iliyordu. D�nyada da d�rt ana y�n vardÝ. G�k‟�n temsilcisi T�rk 

h�k�mdarÝ b�t�n yery�z�n� idaresi altÝna alabilirdi. ��nk� G�k TanrÝ ona b�t�n d�nyayÝ idare etme 

yetkisini veriyordu. T�rk f�tuhat felsefesinin cihan hakimiyetine uzanan kaynaklarÝndan biri bu 

noktadÝr. 

T�rk h�k�mdarlarÝ g�c�n� TanrÝ‟dan almakla beraber, T�rk topluluklarÝ dini cemiyet değildir. 

H�k�mdarlar da insandÝr. HaklarÝ değil, g�revleri vardÝr. H�k�mdar dağÝnÝk boylarÝ toplayÝp n�fusu 

�oğaltmakla, halkÝ doyurmak ve giydirmekle g�revlidir. H�k�mdarlarÝn millet yolunda gece uyumadan 
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g�nd�z oturmadan �alÝĢmasÝ gerekiyordu. G�revlerini yapamayan h�k�mdar hakkÝnda TanrÝ kut‟u 

geri aldÝ diye d�Ģ�n�l�rd�. 

Tahta �ÝkÝĢta da t�re h�k�mleri ge�erliydi. Siyasi iktidarÝn kaynağÝnÝ TanrÝ‟ya bağlamak, hakanÝ 

TanrÝ huzurunda sorumlu tutmaktÝ. Bu d�Ģ�nce tarzÝ icraatÝn millet tarafÝndan kontrol�ne imkan 

sağlÝyordu. Bu kontrolde meclisler vasÝtasÝyla yapÝlÝyordu. 

Meclisler 

BozkÝr T�rk devletlerinde daimi bir devlet meclisi (danÝĢma kurulu) vardÝ. Meclise eski T�rklerde 

“toy” denirdi. YÝlda bir kere genel kurul toplantÝsÝ yapÝlÝrdÝ. Bu toplantÝ sÝrasÝnda ordu teftiĢ edilir. 

Hayvan sayÝmÝ yapÝlÝr. Memleket meseleleri hakkÝnda konuĢulurdu. 

BozkÝr T�rk devletlerinde inan� ve vicdan h�rriyeti de daima mevcuttu. T�rk inan� felsefesi soy, 

dil ve din y�nlerinden insanlarÝ birbirinden ayÝrmaya elveriĢli değildi. 

Din iĢlerini d�nya iĢlerinden ayrÝ tutmak ve mahalli k�lt�rlere dokunmama geleneği Ġslam T�rk 

devletlerinde de devam etmiĢti. 

TeĢkilat 

Devlet BaĢkanÝ 

Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde h�k�mdarlar, ġan-y�, kagan, han, yabgu, ilteber gibi unvanlar 

taĢÝmÝĢlardÝr. H�k�mdarlÝk belgeleri ise; otağ (hakan �adÝrÝ), �rgin (taht), tuğ (sancak), davul, kotuz 

(sorgu�) idi. Tahtlar altÝndan yapÝlÝrdÝ. TuğlarÝn tepesine altÝn bir kurt baĢÝ takÝlÝrdÝ. H�k�mdarlarÝn 

tahta �ÝkÝĢÝ, onu bir ke�e seccade veya halÝnÝn �zerine oturtarak, ya da kalkan �zerinde havaya 

kaldÝrÝlarak kutlanÝrdÝ. 

Hatun 

H�k�mdarlarÝn birinci hanÝmÝna verilen unvan. Eski T�rk devletlerinde hatunlar da s�z sahibi 

idiler. HatunlarÝn ayrÝ saraylarÝ ve askerleri vardÝ. Devlet meclisine katÝlÝrlar, el�ileri kabul ederlerdi. 

Hatunlar gelecek hakanlarÝn anneleri idiler. Bu bakÝmdan ilk hanÝmÝn anne ve babasÝnÝn T�rk 

olmasÝna dikkat edilirdi. 

Veliahd 

Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde, h�k�mdar ailesinin her ferdi aynÝ kanÝ taĢÝdÝğÝ i�in tahtta eĢit 

hakka sahipti. H�k�mdar �ld�ğ� zaman prensler arasÝndan en uygunu se�ilirdi. 

Siyasi Faaliyet 
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B�y�k T�rk ĠmparatorluklarÝnda dÝĢ iĢleri dairesi en �nemli kuruluĢlardan biriydi. Bu kuruluĢun 

emrinde �eĢitli dillerde konuĢan ve yazan bir heyet �alÝĢÝrdÝ. YazÝlara Tanhu‟nun resmi m�hr� 

basÝlÝrdÝ. Casusluk yapmadÝklarÝ s�rece el�ilere dokunmazlardÝ. ġ�pheli hareketleri g�r�len yabancÝ 

temsilciler hapse atÝlÝr veya s�rg�nde g�z altÝnda tutulurdu. 

DÝĢ siyasette �ncelikle ticari iliĢkilere �nem verilirdi. Hanedanlar arasÝ akrabalÝk kurmak dÝĢ 

siyasetin bir geleneği haline gelmiĢti. Siyasi nitelikteki bu evlenmeler sonucu doğan �ocuklar veliaht 

olmazdÝ. 

Ġ� siyasetin en �nemli konu da dağÝnÝk T�rk boylarÝnÝn tek bayrak altÝnda topanmasÝydÝ. 

Adliye 

T�re‟ye g�re su�larÝn cezasÝ olduk�a Ģiddetliydi. Adam old�rmek barÝĢ zamanÝnda baĢkasÝna 

kÝlÝ� �ekmek, hÝrsÝzlÝk, hayvan ka�Ýrma, Ýrza tecav�z gibi su�larÝn cezasÝ idamdÝ. 

Su�un devlet takibine uğramasÝ eski T�rkler arasÝnda kan davasÝ g�d�lmesine mani oluyordu. 

Adli teĢkilat iki kademeliydi. Biri h�k�mdarÝn baĢkanlÝğÝnda ki siyasi su�lara bakan Y�ksek 

Devlet Mahkemesi, diğeri hakimlerin idaresindeki mahkemelerdi. 

Ordu 

Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde askerliğe �zel bir meslek g�z�yle bakÝlmazdÝ. Hemen her T�rk 

savaĢ�Ý idi. �cretli asker sÝnÝfÝ yoktu. Ġdarecilerin hepsi aynÝ zamanda ordu kumandanlarÝ idi. 

T�men diyen anÝlan en b�y�k birlik on bin kiĢilikti. T�menler binlere, y�zlere, onlara ayrÝlmÝĢ, 

baĢlarÝna ayrÝ ayrÝ kumandanlar tayin edilmiĢti. Bu onlu teĢkilatlanma g�n�m�ze kadar gelmiĢtir. 

OnbaĢÝsÝndan en �st seviyedeki subayÝna kadar orduyu belli bir kumanda zincirine bağlamak, �lkeyi 

milli birlik havasÝna soku-yordu. 

T�rk ordularÝ o �ağlarÝn en kudretli askeri g�c�n� meydana getiriyordu. Ordunun yiyecek ve 

malzeme ikmali en zor Ģartlarda bile gayet iyi yapÝlÝrdÝ. T�rkler yiyecek ihtiyacÝnÝ et konservesi ile 

karĢÝlÝyorlardÝ. Ordunun gerisinde binlerce baĢ sÝğÝrÝn sevkedilmesine l�zum kalmÝyordu. Konserve et 

diğer devletlerden 500-1000 sene �nce T�rklerce bilinmekteydi. 

T�rk ordularÝ her �ağÝn tekniğine g�re en etkili silahlarla donatÝlÝrdÝ. O devir i�in T�rklerin 

kullandÝğÝ �ift kavisli yaylar ve ÝslÝklÝ oklar en korkuncu idi. T�rkler d�rt nala at �zerinde, d�rt ayrÝ 

y�nde isabetli ok atmada ustaydÝlar. AyrÝca iyi kemend atarlar ve yakÝn d�v�Ģte mÝzrak, kargÝ, s�ng�, 

kalkan, kÝlÝ� kullanÝlÝrdÝ. 

T�rk ordularÝ taarruz esasÝna g�re d�zenlenmekte ve eğitilmekteydi. T�rklerin savaĢÝnda, 

d�Ģman cephesinde ĢaĢkÝnlÝk yaratan baskÝnlar esastÝ. 
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T�rk savaĢ usul�n�n iki �nemli �zelliği vardÝ. Sahte ricat ve pusu. S�vari birlikleri ka�Ýyor gibi 

geri �ekilirler, �ekilirken ok atmaya devam eder, d�ĢmanÝ �zerlerine �ekerlerdi. Arazinin istenilen 

yerine kadar ilerleyen d�Ģman burada pusu kuranlar tarafÝndan �embere alÝnarak yok edilirdi. 

T�rklerin baĢarÝyla kullandÝğÝ bu usule T�rk yurdunun adÝndan dolayÝ “Turan Taktiği” denilmiĢtir. 

Yeni �lkelerin ele ge�irilmeleri ise keĢif seferleri ve yÝpratma savaĢlarÝ sayesinde oluyordu. 

AlÝnmasÝ planlanan b�lgeler �nce akÝncÝlar tarafÝndan g�zden ge�irilirdi. Bu keĢifler olumlu ise 

yÝpratma harekatÝna baĢlanÝrdÝ. D�ĢmanÝn yÝğÝnak merkezlerine, yol kavĢaklarÝna, yiyecek ve 

malzeme depolarÝna seri baskÝnlar yapÝlÝrdÝ. Bu seferler sÝrasÝnda d�ĢmanÝn moralini bozmak i�in 

�eĢitli rivayetler yapÝlÝrdÝ. Bu harekat d�Ģman takatsiz d�Ģ�nceye kadar devam ederdi. 

T�rkler iyi asker olma �zelliklerini daima spor yapmaya bor�luydular. At yarÝĢlarÝ, cirit ve g�lle 

atma, g�reĢ, yÝrtÝcÝ kuĢlarla avlanma gibi sporlar m�cadele azmini kuvvetlendiriyordu. 

T�rkler avcÝlÝğa da meraklÝydÝlar. �zellikle on binlerce kiĢinin katÝldÝğÝ y�zlerce km. sahanÝn 

tarandÝğÝ s�rek avlarÝ ger�ek bir savaĢ manevrasÝ halinde ge�erdi. 

BaĢarÝlÝ T�rk ordusu, pek�ok yabancÝ kavim tarafÝndan taklit edilmiĢtir. �in ordusu daha M.�. 

IV. y�zyÝlda T�rk usul�ne g�re d�zenlendi. T�rk s�vari kÝyafeti olan ceket, pantolon, �izme �in‟e girdi. 

Dini Ġnan� 

Eski T�rk devletlerinde dini inan�lar �� noktada toplanmaktaydÝ. 

Tabiat Kuvvetlerine Ġnanma 

T�rkler tabiatta bir takÝm gizli kuvvetlerin varlÝğÝna inanÝrlardÝ. Coğrafi g�r�n�m ve maddeler 

aynÝ zamanda birer ruh idiler. AyrÝca g�neĢ, ay, yÝldÝzlar tabiat olaylarÝ ruh-tanrÝlar tasavvur edilmiĢti. 

Uygurlar sefere �Ýkmadan �nce ayÝn ve yÝldÝzlarÝn hareketlerini kontrol etmiĢlerdir. 

�l�lerin ardÝndan yas tutulur, �l�ler g�m�l�r, yakÝlÝr veya mumyalanÝrdÝ. �l�lerin yeri belli olsun 

diye kurgan inĢa edilir, t�msek yapÝlÝr, taĢ yÝğÝlÝr, hatta balbal denen taĢ heykeller dikerlerdi. 

Atalar K�lt� 

Atalara ait hatÝralar kutlu sayÝlÝr, �lm�Ģ b�y�klere saygÝ duyulurdu. Kurban olarak hayvan 

kesilirdi. 

G�k-TanrÝ Dini 

Tabiat kuvvetlerine inanma, atalar k�lt� eski �ağlarda bir�ok kavimlerde mevcut olduğu halde 

G�k-TanrÝ dini yalnÝz T�rklerde g�r�l�r. 
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Bu inan� sisteminde TanrÝ en y�ksek varlÝktÝ. G�kt�rklerin bir hakanlÝk kurmasÝ O‟nun isteği ile 

olmuĢ, hakan T�rkler‟e O‟nun tarafÝndan g�nderilmiĢtir. TanrÝ T�rk halkÝnÝn istiklali ile ilgilenen bir 

varlÝktÝr. SavaĢlarda tanrÝnÝn iradesi �zerine zafere ulaĢÝlÝr. 

TanrÝ emreder, uymayanÝ cezalandÝrÝr, doğum, �l�m onun iradesine bağlÝdÝr. Can veren TanrÝ 

onu istediği an geri alabilir. 

Eski T�rk inancÝna g�re ebedi ve herĢeyin yaratÝcÝsÝ olan TanrÝ tektir. Herhangi bir Ģekle 

sokulamaz. DolayÝsÝyle putlar ve putlarÝn konduğu tapÝnaklar yoktur. Eski T�rk dini inancÝnda TanrÝ 

b�t�n vasÝflarÝ ile manevi, b�y�k tek kudret halindedir, g�neĢ, ay, yÝldÝz, ateĢ ve yer, su‟lar yardÝmcÝ 

kutsallar durumundadÝr. Toplu semavi dinlerde TanrÝ‟ÝnÝn yanÝndaki melekler, peygamberler, kutsal 

kitaplar gibi. 

Uygurlar zamanÝnda ise G�k-TanrÝ inancÝ devam etmekle beraber Maniheizm ve Budizm de 

T�rkler arasÝnda yayÝlmÝĢtÝr ve bilhassa UygurlarÝn T�rkistan‟daki hakimiyetleri zamanÝnda iyice 

yerleĢmiĢtir. Milli T�rk alfabesi olan G�k-T�rk yazÝsÝ değiĢtirilerek yerine Soğd alfabesine dayanan 

Uygur yazÝsÝ kabul edilmiĢtir. Uygurlar arasÝnda Budist ve Maniheist eserlerin terc�meleri ile zengin 

bir dini edebiyat geliĢmiĢtir. Kitap basma sanatÝ da 10. y�zyÝla doğru Uygurlar tarafÝndan 

keĢfedilmiĢtir. KağÝt �zerine baskÝda tek harf kalÝplarÝ ilk defa Uygurlar tarafÝndan kullanÝlmÝĢtÝr. 

Bug�nk� modern baskÝ tekniğinin temeli budur. 

Ġktisadi Hayat 

HayvancÝlÝk 

BozkÝr T�rk ekonomisinin esasÝnÝ �obanlÝk ve hayvan besiciliği teĢkil eder. At ve koyun en 

�nemli unsurlardÝr. AğÝr hareketli kocabaĢ hayvanlar bozkÝr ekonomisinde yer almaz. Bu hayvanlar 

daha ileriki �ağlarda tarÝmla birlikte T�rk topluluklarÝ arasÝna girmiĢtir. Domuz ise T�rkler arasÝnda hi� 

sevilmemiĢ ve beslenmemiĢtir. 

Beslenme 

Eski T�rklerin baĢlÝca gÝda maddesi et idi. En �ok at ve koyun eti yenirdi. T�rkler �ok erken 

zamanlarÝnda ihtiya� dolayÝsÝyla konserve et yapmayÝ �ğrenmiĢlerdi. Ġhra� bile ediyorlardÝ. En �nl� 

T�rk i�kisi kÝsrak s�t�nden yapÝlan kÝmÝz idi. 

Sebze pek yenilmezdi. S�tl� darÝ, peynir, yoğurt bozkÝrÝn ana gÝda maddeleri idi. 

Giyim 

Giyecek maddeleri deri ve y�nden yapÝlÝrdÝ. BozkÝrda bez dokuma i�in kendir yetiĢtirirlerdi. 

Y�nl� kumaĢ ve �eĢitli ke�eler ihra� ederlerdi. 
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Uygur T�rkleri �zerlerine y�nl� kumaĢ ve bezden i� �amaĢÝrÝ giyerlerdi. Tipik elbise �rneği ise 

ceket-pantolon idi. Bu en iyi s�vari kÝyafeti idi. Bu kÝyafet T�rkler aracÝlÝğÝ ile d�nyaya yayÝlmÝĢtÝr. 

Ayağa �izme, baĢa b�rk giyilirdi. Erkekler sakallarÝnÝ kestirir, sa�larÝnÝ uzun tÝraĢ eder, bÝyÝk 

bÝrakÝrlardÝ. 

SaygÝ alameti attan inmek ve baĢlÝk �ÝkarmaktÝ. 

Demir 

Ġslam �ncesi T�rk topluluklarÝ d�nyanÝn en geniĢ imparatorluklarÝnÝ kurmuĢlardÝ. Bunun i�in 

devrin en ileri savaĢ sanayiine ihtiya� vardÝ. T�rkler demir sayesinde bu �st�nl�ğ� kurmuĢlardÝ. 

AltaylÝlar �ok eskiden beri usta demirciler olarak tanÝnmÝĢlardÝ. ĠnsanlÝk tarihinde bir �ağÝn 

a�ÝlmasÝna baĢlangÝ� olabilecek bol miktarda demirin T�rklerin ana yurdunda bulunmasÝ onlarÝn 

�st�nl�k kurmasÝnÝ sağlamÝĢtÝr. 

El SanatlarÝ 

Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde el sanatlarÝ da �ok geliĢmiĢti. Demirci ve madenci T�rk 

topluluklarÝnda kÝlÝ�, kalkan, mÝzrak ve ok u�larÝnÝn en iyisi yapÝlÝrdÝ. 

Hareketli bozkÝr hayatÝna uygun Ģekilde taĢÝnabilir eĢya �zerindeki sanatlar ilerlemiĢti. 

Ġhtiya�lara g�re sandalye, masa, dolap, karyola gibi ev eĢyalarÝ, mutfak takÝmlarÝ; g��lerde 

kullanÝlan araba ve atlar i�in gerekli malzemenin en iyisini yapÝp satan esnaf ve zenaatk�rlar vardÝ. 

Bu eĢyalara ustaca s�slemeler yapan sanat�Ýlar vardÝ. 

ġehir 

Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde kavimler yazÝn yaylak denilen serin, sulak, otlağÝ bol y�ksek 

yaylalarda otururlardÝ. KÝĢÝn ise kÝĢlak denilen daha ÝlÝk ova ve vadilerde otururlardÝ. H�k�mdarlarÝn 

yazlÝk ve kÝĢlÝk olmak �zere iki merkezleri bulunurdu. 

KÝĢlÝk b�lgede evlerin daha ziyade kerpi� veya ahĢap olmasÝ tercih edilirdi. Surlar bile kalÝn ağa� 

k�t�klerinden yapÝlÝrdÝ. 

T�rkler eskiden beri temizliğe d�Ģk�nd�ler. Bunun i�in hamamlar yapÝlÝrdÝ. Orduda bile seyyar 

hamamlar vardÝ. 

Hayat ĢartlarÝ �ok farklÝ olduğu i�in yerleĢik k�lt�rdekine benzer k�y ve Ģehirler yoktu. Sadece 

Turfan Uygur devletinde yerleĢik medeniyet kalÝntÝlarÝnÝ g�rmekteyiz. 

Ticaret 
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Uygurlar komĢu devletlere canlÝ hayvan, k�sele, deri, k�rk, hayvani gÝdalar satarlar, karĢÝlÝğÝnda 

hububat ve ipek alÝrlardÝ. 

T�rklerde komĢularÝ arasÝndaki ticaret iki yoldan yapÝlÝyordu. 1. Ġpek Yolu: Bu yol �in‟den 

baĢlÝyor, T�rklerin �oğunlukta olduğu i� Asya‟dan ge�ip Akdeniz‟e ulaĢÝyordu. Ġpek yoluna hakim olan, 

devrin d�nya ticaretine hakim olacağÝ i�in b�y�k devletler arasÝnda en b�y�k rekabet konusuydu. 2. 

K�rk Yolu: Bu yol, Hazar ve Bulgar �lkelerinden baĢlayarak Ural, G�ney Sibirya, Altaylar, Sayan 

dağlarÝ �zerinden �in‟e ve Amur nehrine ulaĢÝyordu. 

TarÝm 

BozkÝr sahasÝnÝn �oğunluğunu otlaklar meydana getirmekteydi. TarÝma elveriĢli topraklarda 

Uygurlar buğday, darÝ, vs. ekip bi�mekteydiler. 

Maliye 

Ġslam �ncesi T�rk devletlerinde ekonomi, bağlÝ devletlerden alÝnan yÝllÝk vergi ve hediyeler ile 

halktan toplanan vergilere dayanÝyordu. Vergi toplama iĢlemi �zel memurlar tarafÝndan yapÝlmakta idi. 

AyrÝca iĢlek ticaret yollarÝndan sağlanan vergi ve g�mr�k gelirleri madencilikten elde edilen 

y�ksek kazan� mali g�c� arttÝrÝyordu. Para olarak da �zeri resm� damgalÝ ipek par�alarÝ 

kullanÝyorlardÝ. 

Edebiyat 

Destanlar ve efsaneler; T�rk destanlarÝ bozkÝr insanÝnÝn hayat m�cadele �rnekleriyle doludur. 

Bu edebiyat t�r�nde kurt‟tan t�reme, g�kten inme, ÝĢÝktan olma motifleri bulunmaktadÝr. 

Uygurlarda da kurt‟un rehberlik vasfÝ a�Ýk olarak g�r�l�r. “Kutlug dağ” efsanesine g�re kutlu bir 

kaya Uygur �lkesine bereket ve saadet getirmektedir. Bu kaya �inlilere verilince memelekete ��ken 

uğursuzluklar, a�lÝk ve kÝtlÝk y�z�nden Uygurlar g�� etmek zorunda kalmÝĢlardÝr. Yeni �lke ararken 

onlara kurt rehberlik etmiĢtir. 

Hala �eĢitli �lkelerdeki T�rkler arasÝnda s�ylenen masal ve halk hikayeleri arasÝnda bozkurt 

uğur sayÝlmaktadÝr. 

ġine-usu‟da bulunan Moyen-�or kitabesi ve Karabalsagun da bulunan Karabalsagun kitabesi 

de Uygur tarihinin �nemli kaynaklarÝ arasÝndadÝr. 

Uygur kitabeleri Uygur alfabesi ve edebiyatÝnÝn en g�zel �rnekleridir. 

Uygurlar yerleĢik medeniyete ge�tikten sonra bize kadar ulaĢabilen belgeler �oğalmÝĢtÝr. 

Arkeolojik kalÝntÝlar, el sanatlarÝ, resimler, hukuk vesikalarÝ, el�i raporlarÝ, �zellikle Turfan Uygur 

Devleti k�lt�r� hakkÝnda değerli bilgiler vermektedirler. 
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Bunlardan biri 981-984 tarihleri arasÝnda �in‟in resmi el�isi olarak Uygurlara giden Wang Yen-

te‟nin raporudur. Bu rapora g�re: “Kao-ch‟ang Ģehrine yağmur ve kar yağmaz, aynÝ zamanda burasÝ 

�ok sÝcaktÝr. Burada evler beyaz badanalÝdÝr. Chin-ling dağlarÝndan �Ýkan nehir Ģehrin �evresini 

dolaĢÝr, tarlalarÝ ve meyve bah�elerini sular ve su değirmenlerini iĢletir. 

Zengin insanlar at eti yerler. Geri kalanlar ise sÝğÝr eti ve yaban kazÝ yerler, onlarÝn m�zik aleti 

olarak kullandÝğÝ alet “kopuz”dur. Onlar samur k�rk� postu, pamuklu kumaĢ ve �i�ek motifleriyle 

iĢlenmiĢ elbise imal ederler. OnlarÝn adetlerine g�re b�y�k bir kÝsmÝ ata binerler ve ok atarlar. ġehrin 

i�inde pek �ok iki katlÝ binalar vardÝ. Ġnsanlar iyi y�zl�d�r ve sanatkarlardÝr. Bunlar altÝn, g�m�Ģ ve 

demir yapÝmÝnda �ok ustadÝrlar. Onlar aynÝ zamanda yeĢim taĢÝ iĢlemesini de �ok iyi bilirler. 

Turfan UygurlarÝ mimari sahada da �ok eser vermiĢlerdir. Bu eserlerde T�rk otağ ve “ordu” 

geleneği, eski bozkÝr k�lt�r� �zellikleri g�r�lmekte idi. Malzeme olarak da aĢÝ boyalÝ ve yaldÝzlÝ ağa�, 

balÝk tuğla ve taĢ (nadiren) yanÝnda oymalÝ keramik ve sÝrlÝ tuğla da kullanÝrlardÝ. Uygurlar daha Orhun 

nehri kÝyÝlarÝnda Ordu-balÝk‟ta iken de bu teknikleri biliyorlardÝ. Arkeolojik kalÝntÝlardan anlaĢÝldÝğÝna 

g�re Uygurlar surlu Ģehirler, h�k�mdar kalesi, dini k�lliyeler, g�ller ve akarsularÝn bulunduğu bah�eler 

yapmÝĢlardÝr. 

�in KaynaklarÝ 

Chiu T‟ang-shu (CTS): Yani eski T‟ang kitabÝ tarih�i Liu Hs� tarafÝndan 945 senesinde 

yazÝlmÝĢtÝr. B�t�n T‟ang s�lalesi (618-916) olaylarÝnÝ i�ine alan meĢhur bir yÝllÝktÝr. 200 ciltlik bu 

eserde 821 senesinden �nceki olaylar umumiyetle bir arĢiv vesikasÝ gibi m�him noktalar ile kÝsa 

olarak anlatÝlmÝĢ, fakat 821 senesinden sonraki olaylar �zerinde m�balağalÝ bir Ģekilde durulmuĢ ve 

tarih de karÝĢmÝĢtÝr. 

Hsin T‟ang-shu (HTS): Yeni T‟ang kitabÝ, 1060 senesinde bilgin O-yang Hsiu ve Sung Ch‟i‟nin 

idaresindeki bir heyet tarafÝndan hazÝrlanmÝĢtÝr. 225 ciltdir. CTS de bulunmayan olaylar burada 

g�r�lmektedir. OlaylarÝn bazÝlarÝ CTS‟den daha kÝsa, bazÝlarÝ daha geniĢ olarak anlatÝlmaktadÝr. 

Tzu-chi T‟ung-chien (TCTC): �in tarihinin en �nemli kronolojik kaynağÝdÝr. Ġmparatorun emri ile 

1085 senesinde 294 cilt olarak meĢhur bilgin ve baĢbakan Ssu-ma Kuang tarafÝndan yazÝlmÝĢtÝr. M.�. 

403-M.S. 959 arasÝndaki olaylar anlatÝlmÝĢtÝr. Yazar 19 yÝllÝk �alÝĢmasÝnda 320‟yi aĢan tarih kitabÝndan 

yararlanmÝĢ, g�zel bir dil ile olaylarÝ kÝsa olarak anlatmÝĢtÝr. Bu eserde bug�n kaybolmuĢ olan bir�ok 

vesika bir araya toplanmÝĢ ve olaylar kronoloji esasÝna g�re sÝralanmÝĢtÝr. 

Tse-fu Y�an-kuei (TFYK): 1005-1013 seneleri arasÝnda yazÝlmÝĢ bir tarihi ansiklopedidir. 31 asÝl 

ve 1102 ufak b�l�mden m�teĢekkildir. Tarih�i Wang Ch‟in-jo baĢkanlÝğÝnda bir heyet tarafÝndan 

Ġmparatorun emriyle yazÝlmÝĢtÝr. Hemen hemen 1000 senelik muhtelif s�lalelere ait olaylarla ilgili ana 

vesikalar ile �eĢitli kitaplardan mukayeseli olarak alÝnmÝĢ olan bilgiler kitapta sÝralandÝktan sonra 

Ġmparatorun kontroluna arzedilmiĢtir. Vesika bakÝmÝndan �ok zengindir. Resmi �in tarihlerinden 

kesilerek ve kÝsaltÝlarak alÝnan imparatorlarÝn fermanlarÝnÝn �oğu bu kaynakta tam olarak bulunurlar. 
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T�rk KaynaklarÝ 

Uygur YazÝlarÝ 

1. ġine-usu Kitabesi 

Bu kitabe Moğolistan‟da ġine-usu G�l�, Moğoltu ÝrmağÝ ve Orgotu dağÝ havalisinde 

bulunmuĢtur. 

1909‟da Ramstedt ve Sakari Palsi adlÝ iki fin bilgini bu b�lgede yaptÝklarÝ kazÝlar neticesinde, adÝ 

ge�en kitabeyi keĢfetmiĢlerdir. 

Ramstedt 1918 yÝlÝnda Finlandiya‟da “Fin-Oğur cemiyeti” dergisinde bu kitabeyi neĢretmiĢtir. 

Uygur Devletinin kuruluĢ ve zaferlerinden bahseden bu kitabenin diğer bir adÝ da Moyen-�or 

kitabesidir. Moyen �or Kağan‟Ýn 759‟da �l�m� �zerine onun adÝna diktirilmiĢtir. 

2. Karabalsagun Kitabesi 

Karabalsagun Ģehri Uygur HakanlÝğÝ‟nÝn parlak zamanlarÝnda devlete baĢĢehir olmuĢ bir 

b�lgedir. 826‟da dikilen bu kitabede ġine-usu kitabesi gibi UygurlarÝn kuruluĢ ve zaferlerinden 

bahseder. Mani dininden de detaylÝ olarak bahsettiği i�in tarihi değeri �ok b�y�kt�r. 

�� dilde yazÝlmÝĢ olan bu kitabede (G�kt�rk�e, Soğd�a, �ince) esas okunabileni �ince olanÝdÝr. 

1896 yÝlÝnda okunabilen bu yazÝ aynÝ yÝlda neĢredilmiĢtir. Daha sonralarÝ �inceden T�rk�eye terc�me 

edilen bu kitabeden H.N. Orhun‟un Eski T�rk YazÝtlarÝ adlÝ eserinin 2. cildinde bahsedilmektedir. 

 

1 CTS, 195; HTS, 217. 

2 CTS 195; HTS 217, TCTC 215. 

3 CTS, 195, 3a; HTS, 217, 3a TC TC 219; TFYK C. 973. 

4 CTS, 195, 3a; HTS, 217, 3a; TCTC 279; TFYK C. 973. 

5 CTS, 195, 4 b; HTS 217, 4a. 

6 CTS, 195, 6 b; HTS, 217, 5 b. 

7 CTS, 195, 6 b; HTS 217, 5 b; 

8 CTS, 195, 8 b; TCTC, 224. 

9 TCTC, 225. 
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Uygurlar / Prof. Dr. Ahmet TaĢağıl [s.215-224]  

Ahmet Yesev� �niversitesi / Kazakistan 

 

T�rk Tarihinde Uygurlar 

Orta Asya T�rk tarihinin eski devrinde bozkÝr coğrafyasÝnda bozkÝr k�lt�r�yle kurulan ���nc� 

devlet Uygur KağanlÝğÝ‟dÝr. Uygurlar VIII. asrÝn ortasÝnda G�k-T�rklerden (G�kt�rk) sonra 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kazanÝp kendi devletlerini kurdular. Bu kaganlÝk yaklaĢÝk y�z yÝl devam ettiken sonra 

KÝrgÝzlar tarafÝndan yÝkÝlÝnca ikiye ayrÝlan UygurlarÝn bir kÝsmÝ Kansu-Ordos b�lgesine, diğer bir kÝsmÝ 

ise BeĢbalÝk b�lgesine geldiler. Takip eden asÝrlar i�inde her iki grup da hayat tarzÝnÝ değiĢtirerek 

yerleĢik k�lt�re ge�tiler. Maniheizm, Budizm ve Ġslam dinlerinin de etkisi buna katÝlÝnca eski T�rklerin 

farklÝ bir y�nleri ortaya �ÝktÝ. Neticede yerleĢik hayat tarzÝ onlara g�n�m�ze kadar gelen eĢsiz sanat 

eserleri meydana getirme fÝrsatÝ tanÝdÝ. DolayÝsÝyla Uygurlar, T�rk tarihinin �ok farklÝ bir cephesini 

oluĢturdular. 

Uygur adÝ �in kaynaklarÝnda Huei-ho, Wei-ho, Huei-hu, Wei-wu-er gibi Ģekillerde transkribe 

edilmiĢtir. Uygur adÝna 974 yÝlÝnda yazÝlan Chiou Wu Tai Shih adlÝ �in kaynağÝnda Ģahin gibi dolaĢan 

h�cum eden anlamÝ verilmektedir.1 Yine uy (akraba, m�ttefik) ten geldiği ve On Uygur adÝnÝn 10 

m�ttefik manasÝnda olduğu da bildirilmiĢtir.2 Daha baĢka anlamlar da verilmiĢtir. 

UygurlarÝn k�kenleri konusu kaynaklar tarafÝnda aslÝnda a�Ýk�a bildirilmesine rağmen 

g�n�m�zde tam anlaĢÝlamamÝĢtÝr.3 Bunun sebebi Ġslam �ncesi devrede boylar ve onlarÝn tarihi 

geliĢimlerinin bilinmemesidir. Orta Asya tarihinin bilinen devirlerinden �zellikle X. asra kadar boy 

analizleri yapÝlamazsa diğer hanedanlarÝn tarihlerini de anlamak m�mk�n değildir. 

K�kenlerinden BağÝmsÝzlÝklarÝna Kadar-Uygurlar 

Diğer taraftan UygurlarÝn meydana getirdiği zengin tarih onlarÝn, �inli tarih�iler tarafÝndan 

k�kenlerinin eskide aranmasÝna sebep olmuĢtur. AslÝnda Hun, G�k-T�rk, Juan-juan vb. b�y�k 

devletlerin hepsinin mazisinin derinlere bağlanmÝĢ olmasÝ Orta Asya tarihinde yaptÝklarÝ etkiden dolayÝ 

normal karĢÝlanmalÝdÝr. 

UygurlarÝn k�keni konusunda kilit konumunda olan Kao-ch‟e (KanglÝ) boylarÝdÝr. AslÝnda boylarla 

ilgili yazÝmÝzda da belirttiğimiz gibi Kao-ch‟elar tek bir boydan m�teĢekkil değildiler. Ancak,  

T�les konusundan da anlaĢÝlacağÝ �zere i�lerinde Uygur adÝnÝn ilk transkripsiyonuna benzer bir 

boy isminin bulunmasÝ meseleyi aydÝnlatmaktadÝr. Ama Kao-ch‟elarÝn hepsi Uygur değildir. Sadece 

Y�an-ho adlÝ kabile UygurlarÝn adÝnÝn ilk Ģekli olarak g�r�nmektedir. 605 yÝlÝndan sonra aynÝ isim Wei-

ho Ģekliyle yeniden T�les boylarÝnÝn i�inde yerini almÝĢtÝr. Bu sÝrada Tola IrmağÝ‟nÝn kuzeyinde 

bulunan Uygurlar, Bugu, Tongra, BayÝrku, Fu-lo gibi diğer T�les boylarÝ ile birlikte yaĢÝyorlardÝ ve 
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adlarÝ ge�en bu boylarla beraber bir erkin tarafÝndan idare ediliyorlardÝ. DolayÝsÝyla 605 yÝlÝ 

dolaylarÝnda onlarÝn k���k bir kabile olduğu sonucuna varÝyoruz. ��nk� sayÝlarÝnÝn on bin ve bunun 

yarÝsÝnÝn asker olduğu vurgulanmÝĢtÝr. Tola ÝrmağÝnÝn kuzeyinde yaĢayan T�les boylarÝnÝn i�lerinde 

g�sterilmesi ve k�kenlerinde a�Ýk�a bunun belirtilmesi konuyu netliğe kavuĢturmaktadÝr. Zaten s�z 

konusu T�les boylarÝ Dokuz Oğuz kavramÝyla Uygur kağanlÝğÝnÝn ana unsurunu oluĢturacaktÝr.4 

627 yÝlÝnÝ takiben Doğu G�k-T�rk devleti hÝzla zayÝflayÝnca Sir TarduĢlar, doğudaki T�les 

boylarÝnÝn i�indeki en kuvvetli boy olarak �n plana �ÝktÝ. �in tarafÝndan da tanÝnan Sir TarduĢ birliği 

646 yÝlÝna kadar �t�ken b�lgesi ve Tola IrmağÝ civarÝna hakim oldu. Onlara bağlanan UygurlarÝn 

unvanÝ Huo Ġlteber idi. Bu tarihte Sir TarduĢlar zayÝflayÝp askeri g��leri dağÝlÝnca, �ok sayÝda boy 

�in‟deki T‟ang hanedanÝyla iliĢki kurup onlardan askeri unvanlar alÝrken, Uygurlar da boĢ 

durmamÝĢlardÝ. Onlar da irtibata ge�ip �in‟den generallik unvanlarÝ aldÝlar. Zaten UygurlarÝn adÝ, 627 

yÝlÝnda vergilerin artÝrÝlmasÝ �zerine G�k-T�rklere isyan eden boylar arasÝnda da ge�mektedir. O 

zaman reisleri P‟u-sa idi. Hatta �zerlerine g�nderilen y�z bin kiĢilik G�k-T�rk ordularÝnÝ yenmeleri 

Ģ�hretlerinin artmasÝna sebep olmuĢtu. Doğu G�k-T�rk KağanÝ Ġl (Hsie-li) onlarÝn �zerine yeğeni T‟u-

li‟yi g�ndermiĢ, o da yenilmiĢti. Fakat, yine de 646 yÝlÝna kadar UygurlarÝn adÝndan s�z edilmez. 

646‟da Sir TarduĢlarÝn mağlup edilmesi sÝrasÝnda Uygurlar �inlilere yardÝmcÝ olmuĢlardÝ. Bu arada 

P‟u-sa‟nÝn yerine oğlu Tu-mi-tu UygurlarÝn baĢÝndadÝr. 648 yÝlÝnda Altay DağlarÝnda bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan 

eden Ch‟e-pi Kağan liderliğindeki G�k-T�rkleri de �inliler, Karluk, Uygur ve BugularÝ kullanmak 

suretiyle mağlup etmiĢlerdi. Daha sonra �in hakimiyetini tanÝmayan BatÝ G�k-T�rk beylerinden A-

shih-na Ho-lu‟nun bozguna uğratÝlmasÝ i�in hazÝrlanan �in ordusuna Uygurlardan yaklaĢÝk elli bin 

kiĢilik bir ordu reisleri Po-jun liderliğinde katÝlmÝĢ, TaĢkent‟e kadar ilerlemiĢlerdi. Po-jun, 661-664 yÝllarÝ 

arasÝnda �l�nce yerine, �nce kÝzkardeĢi Pi-li-tu ge�ti. 680 yÝlÝnda ise UygurlarÝn baĢÝnda Tu-chie-chih 

adlÝ reis g�r�lmektedir.5 

717 yÝlÝnda Uygur Ġlteberi ile Kargan‟da savaĢan Bilge Kağan onu mağlup edip doğuya 

ka�masÝna sebep omuĢtur.6 Bu bilgiler ÝĢÝğÝnda UygurlarÝn 740‟lÝ yÝllara kadar fazla bir varlÝk 

g�steremediklerini anlÝyoruz. Ancak, dahil olduklarÝ Dokuz Oğuz birliği isyanlarda daima �n planda 

bulunmuĢtur. 

BağÝmsÝzlÝklarÝnÝn KazanÝlmasÝ ve Devletlerinin GeliĢmesi 

742 yÝlÝna gelindiğinde UygurlarÝn �ok kuvvetli bir Ģekilde tarih sahnesinde belirdiğini m�Ģahede 

ediyoruz. II. G�k-T�rk Devleti, Bilge‟nin �l�m�nden sonra hÝzla zayÝfladÝğÝnda Karluk, BasmÝl ve 

Uygurlar �n plana �ÝktÝlar. AslÝnda onlarÝn i� karÝĢÝklÝğa d�Ģt�ğ� sÝrada �in imparatoru devreye girmiĢ 

ve Sun Lao-nu adlÝ el�iyi Uygur, Karluk ve BasmÝllara g�ndererek onlarÝ G�k-T�rklere karĢÝ tahrik 

etmiĢti. Neticede ayaklanan bu �� boy 742 yÝlÝnda G�k-T�rk KağanÝ Kutlug‟u �ld�rd�ler. BasmÝllarÝn 

reisi kağan se�ilirken Uygurlar doğu (sol), Karluklar batÝ (sağ) kanat yabguluklarÝnÝ aldÝlar ve hep 

beraber �in‟e el�i g�ndererek resmen tanÝndÝlar. Mağlup G�k-T�rklerin arta kalanlarÝ kendi aralarÝnda 

OzmÝĢ‟Ý (Wu-su-mi-shih) kağan se�tilerse de yine �inlilerin teĢvikiyle adÝ ge�en �� boy OzmÝĢ‟a 

saldÝrÝp onu da �ld�rd�.  
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UğradÝklarÝ felaketlerden yÝlmayan G�k-T�rkler, en nihayet OzmÝĢ‟Ýn oğlu Pai-mei‟i kağanlÝğa 

getirdilerse de (744 yÝlÝ) baĢarÝlÝ olamadÝlar.7 745 yÝlÝnda bu kağan da Uygurlar tarafÝndan �ld�r�lerek 

ortadan kalktÝ. B�ylece G�k-T�rk Devleti tarihe karÝĢÝrken Uygurlar, Orta Asya sahnesinde bağÝmsÝz 

devletleri ile yerlerini alÝyorlardÝ. Zaten Uygurlar ile BasmÝllarÝn arasÝ a�ÝlmÝĢ, Karluklar da UygurlarÝn 

tarafÝnÝ tutunca BasmÝllar yenilmiĢlerdi. G�k-T�rk siyasi g�c� de tamamen ortadan kalkÝnca Uygurlar 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ ilan ettiler (745).8 

UygurlarÝn, Karluk ve BasmÝllara g�re daha kuvvetli olmasÝnÝn sebebi hi� Ģ�phesiz kalabalÝk 

Dokuz Oğuz boylarÝnÝn kendi yanlarÝnda yer almalarÝdÝr. Bu Dokuz Oğuz kabilesi Bugu, BayÝrku, Hun 

(Qun), BayÝrku, Tongra, Sse-chie (Ġzgil), Ch‟i-pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu- 

ku, A-tielerdi (Ediz). Bunlara Uygurlar da katÝlÝnca On Uygur olarak anÝlmaya baĢladÝlar. Yani 

Uygur Devleti‟nin baĢlangÝ�ta halkÝnÝ bu boylar meydana getirmiĢlerdir. Bu sebepten dolayÝ Uygurlar 

bazÝ Ġslam kaynaklarÝnda Dokuz Oğuz olarak kaydedilmiĢlerdir.9 

Uygurlar kendi i�lerinde de dokuz uruga (k���k kabile) b�l�nm�Ģlerdi: Bunlar Yağlakar, Uturgar, 

K�rebir, Baga SÝgÝr, Ebir�eg (AbÝr�ak), Hazar, Hu-wu-su, Yagmurgar ve Ayabire adlarÝnÝ 

taĢÝyorlardÝ.10 

BağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kazandÝktan sonra Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn ilk h�k�mdarÝ Kutlug Bilge K�l oldu. 

Yeni bir imparatorluk doğarken doğuda ve batÝda UygurlarÝn topraklarÝ geniĢlemeye baĢlamÝĢtÝ. Ġlk 

etapta Uygurlara bağlanan topraklar batÝda Altay dağlarÝ ile doğuda Ssu-wei arasÝnda uzanÝyordu. 

Doğu G�k-T�rk Devleti‟nin eski topraklarÝnÝ kaplamÝĢlardÝ. Karluklar ise daha �st seviyede olan sol 

yabguluğu aldÝlar. AdÝ ge�en Uygur KağanÝ 747 yÝlÝna kadar yaĢadÝ. Bu tarihte �l�nce devleti her 

bakÝmdan geliĢtirecek olan oğlu Bayan �or (Mo-yen �or), tahta ge�ti.11 

Bayan �or Kağan‟Ýn devri her bakÝmdan Uygur Devleti‟nin geliĢtiği sağlam temellere oturduğu 

bir d�nem sayÝlÝr. ��nk� sekiz yÝllÝk s�re i�erisinde devlet her bakÝmdan b�y�m�Ģ, etrafÝndaki boy ve 

devletlere �st�nl�ğ�n� kabul ettirdiği gibi teĢkilatlanmasÝnÝ tamamlamÝĢtÝr. �ncelikle Hun ve G�k-T�rk 

D�nemlerinde olduğu gibi Orta Asya‟daki boylarÝ kendine bağlamaya �alÝĢmÝĢtÝr. Ġlk zamanlarda 

Bayan �or‟un kağanlÝğÝ halkÝn bir kesimi tarafÝndan tanÝnmak istenmemiĢ olmalÝdÝr. Onlar Bayan 

�or‟un babasÝ vaktinde yabgu ilan edilmiĢ olan, Tay Bilge Tutuk‟u kağan ilan ettiler. KÝtanlar ve 

Tatarlar da onlara katÝlÝnca Bayan �or i�in tehlike b�y�d�. B�kek�k civarÝnda iki g�n yapÝlan 

�arpÝĢmalarda KÝtan ve TatarlarÝ mağlup etmeyi baĢarÝnca kendi soyundan gelen b�t�n kabileler 

d�n�p ona bağlandÝ. Beyleri ve diğer ileri gelenleri cezalandÝrÝldÝ. Buna rağmen kağan geri d�n�nce 

halk yeniden ayaklanÝp KÝtan ve Tatarlardan bir daha yardÝm istedi. Ancak, istedikleri yardÝm 

gecikince, Bayan �or onlarÝ �ok ağÝr bir bozguna uğrattÝğÝ gibi s�r�lerini ve kadÝnlarÝnÝ alÝp d�nd�. 

ArkasÝndan Selenga‟nÝn kuzeybatÝsÝnda KÝtan ve TatarlarÝ ağÝr bir bozguna uğrattÝ. Ka�maya �alÝĢan 

KÝtanlar kendiliğinden teslim olurken, Tatarlar Keyra kaynağÝnda ve �� Birk� suyunda sÝkÝĢtÝrÝlÝp, 

askerlerinin yarÝsÝ �ld�r�ld�kten sonra teslim alÝndÝlar. Diğer isyancÝlar Tuzlu AltÝr G�l� civarÝnda 

mağlup edildikten sonra devletin doğu tarafÝndaki huzursuzluklar sona erdi (750‟den �nce). 
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750 sonbaharÝnda Kem boyunda yaĢayan �ikler itaat altÝna alÝndÝ. AynÝ yÝlÝn ilk baharÝnda 

Uygurlar kuzey batÝ Man�urya‟daki TatarlarÝ mağlup etti. 751‟de bir kez daha �ikler yenildiği gibi 

KÝrgÝzlar da baskÝna uğratÝldÝ. Bu seferleri yapan Bayan �or‟un bir kumandanÝ idi. Kendisi aynÝ 

sÝralarda Bol�u (Urangu) nehri �zerinde KarluklarÝ yendi. 752 yÝlÝnda �atÝĢmalarda ise BasmÝllar, 

T�rgiĢler, Karluklar mağlup edildiler. ġine Usu YazÝt‟Ýndan anlaĢÝldÝğÝna g�re Bayan �or kağan‟Ýn i� 

savaĢlarÝ en azÝndan 755 yÝlÝna kadar devam etmiĢtir. 

KuruluĢlarÝ sÝrasÝnda UygurlarÝn m�ttefiki olan KarluklarÝn batÝsÝnda T�rgiĢler yaĢÝyordu. 

KarluklarÝn g�c� zaten biliniyordu. Bunlar zamanla T�rgiĢlerle birleĢince �nemli bir rakip oluyorlardÝ. 

DolayÝsÝyla Karluklar �zerine seferin gereği ortaya �ÝktÝğÝnda, Bayan �or batÝya doğru ilerledi. Altay-

TanrÝ dağlarÝ arasÝndaki Cungarya-Tarbagatay bozkÝrlarÝndaki Karluklar yenilerek, batÝya doğru 

�ekildiler. ArkalarÝndan T�rgiĢler de mağlup olunca Uygur Devleti‟nin sÝnÝrlarÝ Seyhun ÝrmağÝna kadar 

geniĢledi. 

Kuzeyde Yenisey‟in batÝ kolu Kem ÝrmağÝ civarÝnda yaĢayan �ikler de Bayan �or Kağan‟a 

bağlanÝrken, bu b�lgenin g��l� boyu KÝrgÝzlar hen�z ona boyun eğmemiĢlerdi. Bu arada Selenga 

civarÝnda isyan eden Sekiz Oğuz ve Dokuz Tatarlar mağlup edildiler. ArtÝk Orta Asya‟da herkes 

UygurlarÝn siyasi �st�nl�ğ�n� kabul etmek zorunda kalmÝĢtÝ. 

Bu arada �in tarihinin en parlak hanedanlarÝndan olan T‟ang kendi i�inde karÝĢmÝĢtÝ. 751 

yÝlÝndaki Talas SavaĢÝ‟nda uğradÝklarÝ mağlubiyet, onlarÝn Orta Asya‟dan ellerini �ekmesini sağladÝ. 

ArdÝndan Soğd asÝllÝ An Lu-shan‟Ýn �ÝkardÝğÝ isyan T‟ang Ġmparatorluğu‟nu tamamen karÝĢtÝrdÝ (755).  

AdÝ ge�en hanedanÝn imparatoru Hs�an-tsung‟un kÝrk d�rt yÝllÝk saltanatÝ bu yÝlda �l�nce bitti ve 

yerine Su-tsung tahta ge�ti. S�z konusu isyan T‟ang hanedanÝnÝn �atÝrdamasÝna yol a�arken, yeni 

imparator b�ylece UygurlarÝn yardÝmÝyla d�Ģt�ğ� �aresiz durumdan �Ýkmaya �alÝĢÝyordu. Uygur 

kağanÝ bir Uygur prensesini gelin olarak g�nderdi. Bayan �or‟un hedefi evlilik yolu ile akrabalÝk 

kurmak suretiyle T‟ang hanedanÝnÝ etki altÝna almak idi. Yine bir�ok devlet adamÝnÝ baĢkente 

yollayarak, yeni diplomatik giriĢimlerde bulundu. ArkasÝndan kendisi �ÝktÝğÝ b�y�k seferde �inli devlet 

adamÝ Kuo Tsu-i ile birlikte �in‟e doğru ilerledi ve SarÝ IrmağÝn kenarÝnda �in‟e saldÝran T�rk asÝllÝ 

T‟ung-lo (Tonra) boyunu yendi. 757 yÝlÝnda �in‟e tekrar YabgularÝ ile bir 

likte d�rt bin asker ve �ok sayÝda at g�ndermiĢler, �inliler de onlarÝ b�y�k ziyafetle 

karĢÝlamÝĢlardÝ. S�z konusu Yabgu bundan sonra isyanÝn bastÝrÝlmasÝ iĢine giriĢti. Hsiang-chi‟ye giden 

ordu Feng Suyu kenarÝnda asileri yendi. Neticede isyancÝlarÝn eline ge�en baĢkent Ch‟ang-an geri 

alÝndÝ. ArkasÝndan diğer �nemli Ģehir hatta yazlÝk baĢkent olan Lo-yang‟Ý geri almak �zere harekete 

ge�tiler. Uygur kuvvetleri yine Yabgu idaresinde ilerleyip asileri tamamen bozguna uğrattÝlar. Hatta 

Lo-yang‟Ý da yağmalamÝĢlardÝ. OnlarÝn sayesinde �lkesine tekrar sahip olan Ġmparator Su-tsung, ağÝr 

hediyelerle Uygur kumandanlarÝnÝ �d�llendirdi. 758 yÝlÝnda Ġmparator, Bayan �or Kağan‟a k���k 

kÝzÝnÝ gelin olarak g�nderdi. Tarihte �in imparatorlarÝnÝn �z kÝzlarÝnÝ yabancÝ �lkelere gelin olarak 

g�ndermeleri �ok nadirdir. Herhalde bu UygurlarÝn �in‟e yaptÝğÝ yardÝmlarÝn karĢÝlÝğÝ olmalÝdÝr. S�z 
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konusu prensesin adÝ Ning-kuo idi ve muhteĢem bir merasimle Bayan �or Kağan‟a g�nderildi. Kağan 

b�y�k bir devlet adamlÝğÝ �rneği g�stermiĢ; kendisine sunulan muhteĢem hediyeleri devlet adamlarÝna 

dağÝtmÝĢtÝr.12 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝ her y�nden geliĢtiren y�kselten Bayan �or Kağan 759 yÝlÝnda �l�nce yerine 

oğlu B�g� ge�ti. Bu kağan adÝna 759 yÝlÝnda Moğolistan‟Ýn Moğoltu IrmağÝ-Orgotu dağÝ-ġine usu g�l� 

civarÝnda bir yazÝt dikilmiĢtir.13 YazÝtta Bayan �or Kağan‟Ýn zaferleri, baĢarÝlarÝ anlatÝlmaktadÝr. 

B�g� Kağan ve Maniheizm‟in Kabul� 

B�g� Kağan‟Ýn taĢÝdÝğÝ B�g� adÝ, akÝl ve feraset sahibi, alim, sihirbaz anlamlarÝnÝ taĢÝmaktadÝr. 

Bir baĢka unvanÝ TanrÝda Kut BulmÝĢ Ġl TutmÝĢ Alp K�l�g Bilge idi. �in kaynaklarÝnda yeni kağanÝn adÝ 

Ġ-ti-chien sonra Mo-y� olarak da yazÝlmÝĢtÝr. 

B�g� Kağan, �in‟e karĢÝ uyguladÝğÝ politikada değiĢiklik yaptÝ. Asi Shih Chao-i‟nin de etkisinde 

kalarak yeni �in imparatoru Tai-tsung‟un g�nderdiği el�ilere y�z vermediği gibi tahkir de etti. Buna 

karĢÝlÝk �inli el�i eski dostluklarÝndan verilen hediyelerin �okluğundan bahsederek, onu etkilemeye 

�alÝĢtÝ. Hatta daha �nce �in‟de savaĢan Yabgu‟nun yanÝnda yeni imparatorun olduğunu dahi 

vurgulamÝĢtÝ. Bu arada �in‟in kuzey sÝnÝrlarÝ Uygurlar tarafÝndan akÝnlara maruz kalmÝĢtÝ. Ancak, 

�in‟in daha derinlerine girme iĢi Pu-ku Huai-en tarafÝndan engellendi. ��nk�, bu �lkeyi yakÝndan 

tanÝyan Pu-ku Huai-en, UygurlarÝn menfaatine değil zararÝna sonu�lar �ÝkacağÝnÝ biliyordu. �ok 

zengin, geniĢ ve kalabalÝk olan �in ve k�lt�r� kuzeyden gelen kavimleri yutuyordu. S�z konusu 

akÝnlardan sonra sakinleĢen Uygurlar, ordularÝnÝ yeniden d�zenlediler. ArtÝk, T‟ang hanedanÝna 

yardÝma niyetlenmiĢlerdi. Pu-ku Huai-en, doğu kanadÝnÝn idarecisi tayin edilirken, Uygur askerlerini 

ge�tikleri yerleri yağmalamamalarÝ i�in, �inliler ordunun yolunu değiĢtirmeye �alÝĢÝyorlardÝ. Neticede 

B�g� Kağan, SarÝ Irmak‟Ýn kuzeyindeki Shao-chou‟da konakladÝğÝnda yanÝndaki �inli veliahdÝ ve 

kumandanlarÝ t�ren dansÝ yapmadÝklarÝ i�in azarlayarak, tam anlamÝyla hakim olduğunu g�steriyordu. 

O sÝrada Uygurlara ihtiyacÝ olan �inli devlet adamlarÝ uğradÝklarÝ hakaretlere ses �ÝkaramamÝĢlardÝ. 

ArkasÝndan Pu-ku Huai-en, Uygur kuvvetlerine kumanda ederek asi Shih Ch‟ao-i‟yi bozguna uğrattÝ. 

Bu isyanÝn bastÝrÝlmasÝ karĢÝlÝğÝnda T‟ang imparatoru Tai-tsung, Kağan‟a bir�ok hediyeler g�nderdiği 

gibi, ayrÝca yÝllÝk iki bin ailenin vergi gelirini ona yollamaya razÝ oldu. 

762‟deki bu seferin Uygur tarihinde bir baĢka etkisi daha olmuĢtur. S�z konusu seferler 

esnasÝnda Mani rahipleri, B�g� Kağan‟la tanÝĢmÝĢlar, onu etkileyerek, onunla birlikte d�rt rahipleri 

Uygur baĢkentine gelmiĢlerdi. OnlarÝn anlattÝklarÝna hayran olan Kağan, hayvani gÝdalar yemeyi 

yasaklayan, savaĢ�ÝlÝk duygusunu zayÝflatan bu dini resmen kabul etti. KağanÝn hedefi UygurlarÝn 

bozkÝr hayatÝnÝ bÝrakÝp Ģehirli olmalarÝnÝ sağlamak, dolayÝsÝyla �lkeyi daha mamur hale getirmekti. 

B�g� Kağan, Maniheizm‟i kendi halkÝna kabul ettiren bir h�k�mdar (Orta ve Doğu Asya‟da 

baĢka yok) olarak g�ze �arpmaktadÝr. Fakat, onun bu dine neden sempati duyduğu anlaĢÝlamaktadÝr. 

Lo-yang‟Ýn asi An Lu-shan‟Ýn elinden kurtarÝlmasÝ esnasÝnda 762 KasÝmÝ‟ndan 763 ġubatÝ‟na kadar 

Ģehrin yakÝnÝnda kalan Uygur askerleri, etrafÝ yağmalamÝĢlardÝr. Bu sÝrada Manici rahiplerle tanÝĢan 
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B�g� onlarÝ Karabalsagun‟a d�nerken yanÝnda g�t�rm�Ģt�r. G�t�r�len d�rt rahibin en �nl�s� Juei-hsi 

(n�fuz edici vekar ve s�kunet) adlÝ biri idi.14 Karabalsagun‟da Uygur devlet adamlarÝ arasÝnda bu 

dinin kabulu hakkÝnda uzun tartÝĢmalar meydana geldi. Kabul�ne karĢÝ �Ýkan devlet adamlarÝnÝ adÝ 

ge�en rahip ikna ederek susturmuĢtu.15 Daha sonra kağan halkÝ onarlÝ gruplara b�ld� ve her grubun 

baĢÝna birini getirerek geri kalan dokuzunun eğitimini verdi. �in‟deki Budizm‟e karĢÝ Maniheizm‟in 

tercih edilmiĢ olma ihtimali de vardÝr. ��nk�, en b�y�k rakip her han Uygurlar i�in tehlikeli olabilirdi. 

Ama esas neden B�g� Kağan‟Ýn halkÝnÝn yerleĢik hayatÝ �ğrenmesini istemesidir. DolayÝsÝyla halk 

zenginleĢecek, kuvvetli Budist �in‟in etkisi yerine zayÝf T�rkistan Ģehir devlet�iklerinin etkisinde 

kalacaktÝ.16 �stelik t�ccar SoğdlularÝ yanÝna �ekerek mali a�Ýdan da g��lenecekti. Mani dininin 

resmen kabul�nden17 sonra Uygur merkezine kadÝnlÝ erkekli se�kin rahiplerden oluĢan heyetler geldi. 

Maniheizm d�nyasÝnda kağanÝn ve UygurlarÝn Ģ�hreti arttÝ.18 Bu arada B�g� Kağan ileri bir adÝm 

daha atarak Mani dininin �in‟de de yayÝlmasÝ i�in teĢebb�se ge�ti. 768‟de Lo-yang‟da Mani 

tapÝnaklarÝnÝn kurulmasÝ i�in T‟ang imparatoru emir vermek zorunda kalÝr. 

T�rk asÝllÝ bir boydan gelip daha sonra �in‟e giderek orada yerleĢen Pu-ku Huai-en, yukarÝda da 

g�r�ld�ğ� gibi Uygurlarla birlikte T‟ang imparatoruna karĢÝ isyancÝlarla savaĢÝp �nemli baĢarÝlar 

kazanmÝĢtÝ. Ancak, s�z konusu isyan bastÝrÝlÝnca doğan boĢlukta bu sefer kendisi isyan etti (764). 

T‟ang‟Ýn �nl� devlet adamÝ kendisini durduramayÝnca, ertesi yÝl iki y�z binden fazla Uygur, Tibetli, 

Tangut ve Nu-la gruplarÝnÝ yanÝna �ekerek daha da geniĢletti. Ancak, Pu-ku Huai-en‟Ýn ani �l�m�, 

T‟ang hanedanÝnÝ kurtarmÝĢtÝr. Geride kalan asilerden Tibetliler �lkelerine geri d�nerken, katÝlan 

Uygurlar �in ile anlaĢtÝ. Daha sonra Uygurlar ve �inliler hep birlikte Tibetlileri mağlup ettiler. 

Bu hadiseler dolayÝsÝyla B�g� Kağan‟Ýn o d�nem i�in �in‟den istediklerini elde ettiğini 

g�r�yoruz. S�rekli g�nderilen hediye ve vergilerle Uygurlar ekonomik a�Ýdan kalkÝnÝrken, �in‟de 

sÝkÝntÝlar baĢladÝ. 769‟da B�g� Kağan da bir �in prensesi ile evlenmek i�in teklifte bulunduğunda 

derhal kabul edildi. ��nk� UygurlarÝn her dediğini yapan �inliler, onlarÝ kÝzdÝrmak istemiyorlardÝ. Bu 

arada Uygurlar, ticari iliĢkilerde de artÝk baĢarÝlÝ oluyorlardÝ. Her bir atÝn karĢÝlÝğÝnda �ok fazla ipek 

alÝyorlardÝ. Siyasi iliĢkilerdeki �st�nl�k ticari iliĢkilere yansÝmÝĢtÝ. Bu durum 778 yÝlÝna kadar devam 

etti. �nceden isyanlardan dolayÝ �ok yÝpranan T‟ang hanedanÝ kendini artÝk toparlamaya baĢlayÝp 778 

yÝlÝnda sÝnÝrlarda ufak �apta da olsa askeri baĢarÝlar elde edince durum birden değiĢti. �in baĢkenti 

Ch‟ang-an‟da uzun s�reden beri kalan ve rahat bir Ģekilde yaĢayan Uygur t�ccarlarÝna karĢÝ tavÝr 

aldÝlar. B�g� Kağan, bunun �zerine �in‟e saldÝrdÝ, ilk �arpÝĢmada galip gelerek 10 bin �inli �ld�rd� 

ise de Tai-chou valisi onu mağlup etmeyi baĢardÝ. ArtÝk i� isyanlardan kurtulan T‟ang hanedanÝ 

kendini toparlamÝĢ ve n�fusu artmÝĢtÝ. 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝ i�inde halk unsurunu oluĢturan Dokuz Oğuzlar ve de t�ccar kavim Soğdlular, 

B�g� Kağan‟Ý �in‟e karĢÝ b�y�k bir sefer tertip edilmesi i�in ikna ettiklerinde baĢbakan konumundaki 

vezir Tun Baga Tarkan, buna engel olmaya �alÝĢtÝ baĢarÝlÝ olamayÝnca da Kağan ve yakÝnlarÝnÝ 

�ld�rterek ortadan kaldÝrdÝ.19 Devletin baĢÝna kendisi ge�ti.20 

Tun Baga Tarkan 
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Yeni kağanÝn unvanÝ Alp Kutlug Bilge idi ve 789 yÝlÝna kadar on yÝl tahtta kaldÝ. ArtÝk T‟ang 

hanedanÝ g��lendiği i�in eskisi gibi �in‟e karĢÝ hakimane davranÝĢlar g�steremedi ve barÝĢ yanlÝsÝ bir 

politika izledi. Onun d�neminde �in‟de yukarÝda bahsettiğimiz Uygur t�ccarlarÝnÝn yanÝnda Dokuz 

Oğuzlar da serbest�e dolaĢÝyorlar ve ticaret yapmalarÝnÝn yanÝnda yerli halka zarar veriyorlardÝ. 

BunlarÝn baĢÝnda Tudun unvanlÝ biri bulunuyordu. 780‟de imparator olan Te-tsung, onlarÝn �lke 

sÝnrlarÝnÝn dÝĢÝna �ÝkmasÝnÝ istedi. �nce �inliler onlardan �ekinmiĢlerdi. Ancak, aralarÝnda nifak 

�Ýkararak, kolayca b�ld�ler ve daha sonra baĢta Tudun olmak �zere hepsini �ld�rd�ler. Uygur KağanÝ 

Alp K�l�g Bilge‟nin tepkisini de hediye ve yalanlarla �nlediler.  

786 yÝlÝnda Sha-t‟o T�rkleri, UygurlarÝn vergileri artÝrÝp mallarÝnÝ ellerinden almasÝ dolayÝsÝyla, 

onlardan ayrÝlÝp Tibetlilerle iliĢki kurdular. Akabinde onlarla birlikte BeĢbalÝk‟Ý iĢgal ettiklerinde, 

Uygurlar geri alamadÝlar. AynÝ Kağan 788 yÝlÝnda bir �in prensesi ile evlendi. Bu devirde ger�ekleĢen 

bir baĢka olay Hsi ve Shih-wei gibi Moğol kabilelerinin �in‟e saldÝrÝlarÝnÝn Uygurlar tarafÝndan 

�nlenmek istemesi, ama baĢarÝsÝz olunmasÝdÝr.21 Tibetlilerin kuvvetlenip BeĢbalÝk, Kuca, KaĢgar, 

Hoten, KaraĢar gibi �nemli stratejik Ģehirlerde Orta Asya tarihinin akÝĢÝnÝ birden değiĢtirmiĢtir. 

KarluklarÝn doğu grubu ve Sha-t‟o‟larÝn Tibetlilerin tarafÝnÝ tutmasÝ UygurlarÝn iĢini zorlaĢtÝrÝyordu. 

790‟da BeĢbalÝk Tibetlilerin eline ge�ince T‟ang imparatorlarÝ Orta Asya‟dan �ekildi. 

Tun Baga Tarkan‟Ýn (Alp Kutlug Bilge Kağan) 789 yÝlÝnda �l�m� �zerine yerine oğlu To-lo-ssu, 

Ay Tengride Kut BulmÝĢ K�l�g Bilge unvanÝyla ge�ti.22 Ġki yÝl kadar kÝsa s�ren h�k�mdarlÝğÝ 

d�neminde Tibetlilerin iĢgal ettiği BeĢbalÝk kurtarÝlmaya �alÝĢÝldÝ ve bunda baĢarÝlÝ olundu. 790 yÝlÝnÝn 

baĢÝnda adÝ ge�en kağan muhtemelen kardeĢi veya hatunu tarafÝndan zehirlenerek �ld�r�ld�. KardeĢi 

hemen kendini kağan ilan etti ise de devlet adamlarÝ kabul etmeyip �ld�r�len kağanÝn oğlunu tahta 

ge�irdiler.23 

Diğer Kağanlar ve Devletin G��lenmesi 

Kağan olduğunda hen�z 16-17 yaĢlarÝnda bulunan A-ch‟o (Feng-ch‟eng) Kağan, devlet 

idaresinde kontrol� sağlayacak durumda değildi. O sÝrada Tibet seferinde bulunan BaĢbakan Hsie Y� 

chia-ssu‟nun (Ġl �gesi) d�n�Ģ�nde ondan �ok �ekinmiĢ; kendisinin gen� tecr�besiz olduğunu s�yleyip 

onu takdir ederek durumunu rahatlatmÝĢtÝr. Takip eden yÝllarda �inlilerle iyi iliĢkiler kurulmuĢ, Tibet 

�zerine seferler k���kl� b�y�kl� devam etmiĢtir. Nihayet Ling-chou‟da Tibetliler ağÝr bir bozguna 

uğratÝldÝlar.24 

795 yÝlÝnda adÝ ge�en Kağan yerine oğul bÝrakmadan �l�nce yerine Yaglakar kabilesinden 

olmayÝp Hsie-tie kabilesinden gelen evlatlÝk olduğu anlaĢÝlan kiĢi Ay Tengri‟de �l�g BulmÝĢ Alp Ulug 

Bilge unvanÝyla kağanlÝğa devlet adamlarÝ tarafÝndan getirildi. Yeni kağan ilk iĢ olarak Karluk isyanÝnÝ 

bastÝrdÝ. Daha sonra Tibetlileri bozguna uğrattÝ ve kuzeydeki KÝrgÝzlara karĢÝ b�y�k bir zafer kazandÝ. 

Tarihi Ġpek Yolu �zerinde �ok stratejik mevkide bulunan Doğu T�rkistan ve �zellikle Turfan‟Ýn �zerinde 

hakimiyet sağlanmasÝ devlete �ok Ģey kazandÝrmÝĢtÝ. Kuzeydeki zengin demir yataklarÝnÝ kullanan 

KÝrgÝzlar, Ġran‟dan �in‟e kadar elde ettikleri kaliteli demiri satÝyorlardÝ. OnlarÝn Uygurlara bağlanmasÝ 
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ile demir ticaretinin kontrolu UygurlarÝn eline ge�ti. Onun faaliyetleri Karabalsagun YazÝtÝ‟nda 

teferruatÝyla anlatÝlmÝĢtÝr. Daha sonra TanrÝ dağlarÝ havalisindeki Karluklarla savaĢan bu kağan �nce 

Tibetlileri kesin olarak bu b�lgeden uzaklaĢtÝrdÝ. Akabinde Karluklar Fergana‟ya kadar s�r�ld�ler. 

Kuca ve KaraĢar tamamen UygurlarÝn eline ge�ti. On yÝl tahtta kalÝp devleti eski g�c�ne kavuĢturan, 

Ay Tengride �l�g BulmÝĢ Alp Ulug Bilge Kağan, 805 yÝlÝnda �ld�.25 Yeni kağanÝn adÝ Tengride 

BolmÝĢ Alp K�l�g Bilge idi. �� yÝl gibi kÝsa sayÝlabilecek bir s�re kağanlÝk yapan bu h�k�mdar 

d�nemine ait bilgi kaynaklarda fazla değildir. Tahta �ÝkÝĢÝnda �inliler el�i g�nderip kutlamÝĢlardÝ. 

Bunun yanÝnda 806 yÝlÝnda Mani dini rahipleri Uygur el�ileri ile beraber �in baĢkentine gelmiĢ ve 

kendilerine bir ibadethane kurmuĢlardÝ. Onlarla birlikte �ok sayÝda Uygur �in‟e gidip bu �lkede �eĢitli 

koloniler kurmuĢlardÝ. Bu kağan da 808 yÝlÝnda �l�nce26 yerine Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp Bilge 

Kağan ge�miĢtir. Diğer kağanlara g�re epey uzun s�re tahtta kalan bu Uygur h�k�mdarÝ d�neminde 

bir �nceki kağanÝn elde ettiği baĢarÝlarÝn sonucu g�r�lm�Ģ, savaĢ meydanlarÝnda �ok az �arpÝĢmalar 

yapÝlsa da devletin kudreti kendini yabancÝlarla iliĢkilerinde g�stermiĢtir. �lkenin i�inde herhangi bir 

boy isyanÝnÝn �ÝkmamasÝ sağlanan huzurun belirtisiydi. 

DÝĢ iliĢkilerde ise en b�y�k rakip Tibetlilerdi. Eski devirlerine nazaran �ok kuvvetlenen Tibetliler, 

Ġpek Yolu‟na g�zlerini dikmiĢler, �zellikle Turfan ve onun doğusundaki topraklarÝ zaman zaman istila 

etmiĢlerdi. Sha-t‟olarÝn Uygurlarla aralarÝnÝn a�ÝlmasÝnÝ fÝrsat bilip, onlarÝ kendilerine bağladÝlar. Bu 

y�zden aralarÝnda uzun m�cadeleler oldu. Genelde Uygurlar galip geliyordu. Nitekim onlarÝn elindeki 

Liang-chou‟yu ele ge�irdiler. Sha-t‟olar da Tibetlileri bÝrakÝp gelip Uygurlara bağlandÝlar. KarĢÝlÝğÝnda 

�in‟den d�nen Uygur el�ileri Tibetliler tarafÝndan soyuldu. Uygurlar‟da boĢ durmayÝp 812 yÝlÝnda Gobi 

��l�n� ge�en Uygurlar, Tibetlilere akÝn yaptÝlar. Yine Tibetlilerin UygurlarÝn baĢkenti Karabalsagun 

b�lgesine kadar sefer d�zenleyip baĢarÝlÝ olamadÝklarÝ bilinmektedir 

Uygur Kağan‟ÝnÝn Ġ-nan-chu (Ġnan�?) adlÝ el�iyi 813 yÝlÝnda �in‟e g�ndererek bir �in prensesiyle 

evlenme talebinde bulunduğunu g�rmekteyiz. T‟ang hanedanÝnÝn imparatoru bu talebi masraflarÝnÝn 

ağÝrlÝğÝ y�z�nden reddetmek istemiĢ; ancak bunu a�Ýklamaya �ekinip oyalama yoluna gitti. �inli devlet 

adamlarÝ UygurlarÝn kÝzÝp b�y�k problemler �ÝkaracağÝnÝ s�yl�yorlardÝ. Uygur KağanÝ 820‟de Alp 

Tarkan baĢkanlÝğÝndaki bir heyeti daha yollayÝp evlilik yolundaki ÝsrarÝnÝ tekrarlayÝnca Ġmparator 

Hsien-tsung �aresiz kabul etmek zorunda kaldÝ. 

Devletin ZayÝflamasÝ ve YÝkÝlÝĢÝ 

Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp Bilge Kağan, 821 yÝlÝnÝn baĢÝnda �l�nce27 K�n Tengride �l�g 

BulmÝĢ Alp K��l�g Bilge Kağan tahta ge�ti. Bu arada �in‟de de taht değiĢikliği olmuĢ, �len Hsien-

tsung‟un yerini Mu-tsung almÝĢtÝ. Yeni kağanÝn �� yÝllÝk saltanatÝnda daha �nce s�z verilen �inli 

prenses gelin olarak geldi. Bu evlenme dolayÝsÝyla kaynaklarda enteresan bilgiler kaydedilmiĢtir. 824 

yÝlÝnda bu kağanÝn da �l�m� �zerine28 devleti ��kertecek olan Hazar Tegin, Ay Tengride Kut BulmÝĢ 

Bilge Kağan unvanÝyla kağan oldu.  
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�in entrikalarÝ bu d�nemde yoğun bir Ģekilde devletin i�ini karÝĢtÝrÝken, �inliler bol hediyelerle 

kağana hi�bir Ģey olmamÝĢ gibi davranÝyordu. Tabii ki devletin zayÝflamasÝnda daha �nceki kağanÝn 

zamanÝnda gelen �inli Prenses T‟ai-ho‟nÝn entrikalarÝnÝn b�y�k rol� vardÝ. 832 yÝlÝnda bu baĢarÝsÝz 

kağan �ld�r�lerek saltanatÝna son verildi.29 Yerine Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp Bilge Kağan 

unvanÝyla Hu Tegin ge�ti. Yeni kağan �ncekine hi� benzemiyordu. Devleti nispeten toparladÝ ise de 

daha sonra bazÝ devlet adamlarÝnÝn ihtilal yapmak teĢebb�slerini engellemeyi baĢardÝ. Fakat, 

bakanlarÝndan K�rebir, Sha-t‟olarla ona saldÝrÝp �ld�rd�. Yerine Hazar (Ho-sa) Tegin‟i kağan olarak 

tahta ge�irdi (839). 839 yÝlÝnda �ok ağÝr bir kÝĢ olmuĢ, UygurlarÝn hayvan s�r�lerini �oğu telef olmuĢtu. 

Bu da siyasi bunalÝmÝ daha da ağÝrlaĢtÝran ekonomik kÝtlÝğÝ ortaya �ÝkardÝ. DolayÝsÝyla bir t�rl� �lkeye 

huzur gelmemiĢti. ��nk� �nceki kağanÝn tahttan indiriliĢi sÝrasÝnda merkezde olmayan 

kumandanlardan K�l�g Baga, KÝrgÝzlarÝn yanÝna giderek onlarla birlikte y�z bin s�variyle Uygur 

baĢkentini basarak Hazar Tegin ve K�rebir‟i �ld�rd�. KağanlÝk otağÝ dahil b�t�n değerli varlÝklarÝ 

KÝrgÝzlarÝn eline ge�ti.30 

YÝkÝlÝĢlarÝndan sonra UygurlarÝn on beĢ boyu Karluklara yani batÝ y�n�ne doğru gitti. Bir grup 

Tibet‟e, diğer bir grup da Kuca‟ya sÝğÝndÝ. Geride kalan on �� boy kendi aralarÝnda �ge (Wu-chia) 

Tegin‟i kağan se�miĢlerdi (840).31 Bu arada KÝrgÝzlarÝn baskÝn sÝrasÝnda ele ge�irdikleri �in asÝllÝ T‟ai-

ho Prensesi geri aldÝlarsa da kendi aralarÝnda anlaĢamadÝlar ve Sha-t‟olarÝn desteği ile adÝ ge�en 

prenses kurtarÝlarak �in‟e g�t�r�ld�. Devletin eski dirliğini sağlayamayan �ge Kağan 847 yÝlÝnda 

�ld�r�l�p ortadan kaldÝrÝldÝ.32 

BatÝya doğru giden grup ikiye ayrÝlarak bir kÝsmÝ Kuca‟ya, diğer kÝsmÝ BeĢbalÝk‟a yerleĢti. 

Kansu UygurlarÝ 

Orhun b�lgesinde kendilerine hayat olmadÝğÝnÝ anlayan Uygurlar, bundan sonra iki kola 

ayrÝlarak değiĢik �lkelere g�� ettiler. Bir grup Kansu b�lgesine giderek Kan-chou Uygur Devleti‟ni 

kurdu. Ancak, bu devlet genelde �in‟e bağlÝ kalmÝĢ, �nce T‟ang hanedanÝ (907‟ye kadar) sonra beĢ 

hanedan devrinde (960 kadar) iyi iliĢkilerini s�rd�rm�Ģt�r. Bazen karĢÝ gelseler de herhangi bir b�y�k 

�atÝĢma olmamÝĢtÝr.33 

911 yÝlÝnda Tun-huang‟Ý ele ge�iren UygurlarÝn baĢÝnda Jen-mei kağan olarak g�r�lmektedir. Bu 

yÝlda ve iki sene �ncesinde �in‟e el�iler g�ndermiĢlerdi. 924 yÝlÝnda Tegin‟in yolladÝğÝ zengin 

hediyelerle el�i seferi tekrarlandÝ. Bundan sonra sÝrasÝyla onlarÝn baĢÝnda A-tu-yu ve Jen-yu kağanlÝk 

yaptÝlar. 937-946 yÝllarÝ arasÝnda Altun unvanlÝ el�ilerinin adÝndan bahis vardÝr. 

G�r�ld�ğ� gibi fazla bir askeri varlÝk g�steremeyen Kansu UygurlarÝ, 940‟tan sonra Liaolara 

(KÝtanlara), 1028‟den sonra Tangutlara, 1226‟da MoğollarÝn hakimiyetine girdi. G�n�m�zde h�l� SarÝ 

Uygurlar adÝyla varlÝklarÝnÝ s�rd�rmektedirler.34 

BeĢbalÝk UygurlarÝ 
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Orhun b�lgesindeki siyasi varlÝklarÝnÝ kaybediĢlerinden sonra bir kÝsÝm Uygur da BeĢbalÝk 

b�lgesine gitmiĢti. Wo-nie Tegin unvanlÝ birinin idaresi altÝnda idiler. Merkezleri OrdubalÝk‟ta �ld�r�len 

son kağanlarÝnÝn yeğeni Mengli‟yi se�tiler (856).  

BeĢbalÝk, Turfan, TanrÝ DağlarÝ etrafÝna yerleĢmiĢlerdi. BeĢbalÝk UygurlarÝ sÝralarda Tibetlilerin 

yoğun baskÝsÝ altÝndaki T‟ang hanedanÝ tarafÝndan tanÝndÝ. Ġpek Yolu �zerinde olmasÝ ve tabii 

kaynaklara sahip bulunmasÝ sebebiyle kÝsa s�re i�inde zenginleĢti. 873 yÝllarÝnda baĢlarÝnda Buku Cin 

adlÝ birini g�r�yoruz. Bu arada Maniheizm onlarÝn desteği ile �in‟de yayÝldÝ. 911‟de Kansu 

UygurlarÝnÝn Tun-huang‟Ý almasÝ �zerine �in‟den koparak tamamen bağÝmsÝz oldular. Ancak, Tibet, 

Karluklar arasÝnda sÝkÝĢan Uygurlar hakkÝnda �in‟de de kuvvetli bir devlet h�k�m s�rmediği i�in fazla 

kayÝt tutulmamÝĢtÝr. AnlaĢÝlan o ki, Turfan, Hami, KaĢgar, BeĢbalÝk, Kuca gibi Ģehirlerde sanat, 

edebiyat, ve ticaret sahasÝnda kendilerini geliĢtirdiler ve ortaya g�zel eserler koydular. 947‟de 

baĢkentleri Ko�o, yazlÝk merkezleri de BeĢbalÝk‟ta bulunuyordu. 948‟den sonra h�k�mdarlarÝ Ġduk-kut 

unvanÝ ile anÝlmaya baĢlamÝĢtÝr.35 

BeĢbalÝk UygurlarÝnda Budizm daha fazla yayÝlmÝĢ, hatta Maniheizm‟in yerini almÝĢtÝ denebilir.36 

Daha sonraki asÝrda az olmakla beraber Nesturi HÝristiyanlÝğÝ, Ġslamiyet �zellikle KarahanlÝ Devri‟nde 

kabul g�rm�Ģt�r. Bunu takiben �in‟e de buradan yayÝlmÝĢtÝr.37 

KarahÝtay Devri‟nde Ġduk-kut Bar�uk Art Tegin adlÝ bir h�k�mdarlarÝ bulunuyordu ve bu Ġduk Kut 

1209 yÝlÝnda Cengiz Han‟a bağlanmÝĢtÝ. Moğollar Devri‟nde Ġduk-kut s�lalesi varlÝğÝnÝ devam ettirdi ve 

1368 yÝlÝnda son Ġduk Kut Ho-shang Ming Ġmparatorluğu‟na teslim oldu. KarahÝtay ve CengizoğullarÝ 

D�nemi‟nde bir�ok Uygur y�ksek g�revler almÝĢtÝr (Tata Tonga gibi). Uygur k�lt�r�n�n izleri 

zenginliğinden ve derinliğinden dolayÝ Orta Asya‟nÝn doğusunda ve batÝsÝnda her zaman 

hissedilmiĢtir.38 

Uygur Devri‟nin Genel Karakteri 

Uygur KağanlÝğÝ G�k-T�rk Devleti‟nin sahip olduğu mirasÝn �zerine kurulduğu i�in, bu devletin 

yani bozkÝr k�lt�r�n�n geleneğini s�rd�r�yordu. Ancak, zamanla �inlilerle fazla yakÝnlaĢma, 

Maniheizm‟in girmesi hayat tarzÝnÝ eskisine g�re değiĢtirmelerine sebep oldu. SoğdlularÝn devlet 

mekanizmasÝnda yer alÝp etkili olmalarÝnÝn da rol� vardÝ. YukarÝda da s�ylediğimiz Uygur devleti 

Dokuz Oğuz boylarÝ �zerinde y�kselmiĢti. Yani halk unsurunun esasÝ onlardÝ. Zaten, diğer kalabalÝk 

Karluk, T�rgiĢ gibi boylar Orta Asya‟nÝn batÝsÝna SÝr Derya, �u, Talas, Ġli gibi ÝrmaklarÝn havzalarÝnda 

yoğunlaĢmÝĢtÝ. Dokuz Oğuz tabiri �in kaynaklarÝnda doğudaki T�les boylarÝna verilen addÝr ve 627 

yÝlÝnda ilk defa kullanÝlmÝĢtÝr. Bunun yanÝnda Uygurlar kendi i�lerinde on kabileden m�teĢekkildiler. Ġlk 

hanedanÝn adÝ Yaglakar kabilesinden geliyordu ve 795‟e kadar bu durum devam etti. 

KuruluĢlarÝnda yenilmelerinden sonra BasmÝllar hakkÝnda fazla dikkate değer kayÝt 

bulunmamasÝ onlarÝn eski g�c�n� kaybettiğini g�stermektedir. 
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Bayan �or Kağan bazÝ �inli ve Soğdlu ustalara Selenga �zerinde Ordu BalÝk adÝnda bir Ģehir 

kurdurtmuĢtur. 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn sÝnÝrlarÝ doğuda Shih-weilere kadar uzanÝyordu. Diğer taraftan batÝda 

Altaylar, �in‟de Kansu-Ordos‟a kadar Gobi ��l�n�n g�neyi BeĢbalÝk Turfan havzasÝ sÝnÝr sayÝlabilirdi. 

Ancak Tibetlilerin bazen baskÝnlarÝ y�z�nden elden �ÝkÝyordu. Bir de BeĢbalÝk‟taki kağan Fu-t‟u kalesi 

bir ara KarluklarÝn eline ge�miĢti.Kuzeyde ise KÝrgÝzlarÝn itaate alÝnmasÝndan sonra sÝnÝr hakkÝnda 

herhangi bir Ģey bilinememektedir. 

Ġkinci hanedandan itibaren unvanlarÝn değiĢmesi ay ve k�n gibi Maniheizm‟in etkisini a�Ýk�a 

g�steriyordu. Ama 795‟ten sonra BeĢbalÝk, Ko�o, Kuca, Aksu, KaraĢar, KaĢgar gibi Ģehir krallÝklarÝ 

�zerinde Uygur n�fuzunun artmasÝ bundan sonra olmuĢtur. 

Karabalsagun, devletin merkeziydi ve devlet meclisi burada toplanÝrdÝ. G�k-T�rklerin kullandÝğÝ 

b�t�n unvanlarÝn aynÝ zamanda Uygurlar tarafÝndan kullanÝldÝğÝnÝ g�r�yoruz. Ama bazÝ unvanlarÝn 

karĢÝlÝklarÝ değiĢmiĢti. Mesela �ince k�kenli olan Tutuk unvanÝ askeri vali yerine boy reisi anlamÝna 

geliyordu. SayÝlarÝ 11 tane olup siyasi g�revlerinin yanÝnda devlet i�in vergi toplarlardÝ. H�k�mdarlÝk 

babadan oğula ge�erken, Tun Baga Tarkan, 779‟da bir ihtilalle onu tahtÝndan indirerek kağan 

olmuĢtu. Ancak, o da hanedandan geliyordu. BakanlarÝnÝn �oğu Mani dinine girdikten sonra 

Soğdlulardan se�iliyordu. XI. y�zyÝlÝn baĢlarÝndan itibaren Mani dini ağÝrlÝğÝnÝ iyice hissetirmeye 

baĢladÝ. 807‟de �in‟e giden Uygur el�ilerinin yanÝnda Mani rahipleri de vardÝ. Halbuki 779‟da ihtilal 

yapan Tun Baga Tarkan, Manicileri devletten uzak tutmuĢtur. On �� h�k�mdarÝn yedisinin hanÝmÝ 

�inli idi. 

On �� kağandan yedisinin unvanÝnda Ģu terimlerden biri bulunurdu: Tengride, ay tengride, k�n 

tengride. Bu hakimiyetin g�kten, g�neĢten ya da aydan geldiğine inanÝldÝğÝnÝ g�stermektedir.39 

AslÝnda bir bakÝma Uygur kağanlarÝnÝn s�z konusu unvanlarla h�k�mdarlÝklarÝnÝn sadece Uygurlarla 

değil, b�t�n d�nyanÝn h�k�mdarÝ olduğu d�Ģ�ncesinin varlÝğÝnÝn sonucunu �Ýkarmak da m�mk�nd�r. 

Her ne kadar �in imparatorlarÝ Uygur kağanlarÝnÝn kendileri tarafÝndan tayin edildiğini iddia 

etseler de aslÝnda Uygur kağanlarÝ onlara karĢÝ daima hakimane bir tavÝr takÝnmÝĢtÝr. 762‟de asi Shih 

Chao-i‟ye karĢÝ T‟ang hanedanÝna yardÝm i�in �in‟e giden B�g� Kağan, �in veliahdÝnÝn kendi �n�nde 

dans etmesini istemiĢ, diğer �inli memurlar buna karĢÝ �ÝkÝnca d�v�lerek �ld�r�lm�Ģlerdi. Uygurlarda 

ilgin� bir nokta da zayÝf h�k�mdarlarÝn sÝk sÝk tahttan indirilerek �ld�r�lmeleridir. 

821 yÝlÝnda Ordu BalÝk‟Ý ziyaret eden Arap seyyahÝ Tamim Ġbn Bahr‟Ýn bildirdiğine g�re Manicilik 

Ģehirli halkÝn bağlÝ olduğu iki dinden biri idi.40 Yani b�t�n propagandalara rağmen Mani dini tam 

olarak yaygÝnlaĢmamÝĢtÝ. 

Uygurlarda toplumsal yapÝ hÝzlÝ bir değiĢim g�stermiĢ, �zellikle ekonomi de ve d�Ģ�nce tarzÝnda 

ĢehirleĢmeye doğru atÝlÝmlar yapÝlmÝĢtÝr. Hen�z devletlerinin kuruluĢ aĢamasÝnda 744‟te �in 

kaynaklarÝnda Uygurlar hakkÝnda sulak ve otlaklarÝ bulmak i�in gezerler, at�ÝlÝk ve ok�ulukta ustadÝrlar 
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gibi kayÝtlar vardÝr.41 AslÝnda daha sonraki d�nemlerde de b�y�k kÝsmÝ g��ebe olarak kalmaya 

devam etmiĢtir. At, sÝğÝr, koyun ve deve yetiĢtirmek ekonomilerinin temeli idi. Tabiiki en değerli 

hayvanlar koyun ve at olarak g�ze �arpmaktadÝr. AtlarÝn �zellikle �in‟le yapÝlan ticarette �n plana 

�ÝktÝğÝ bilinmektedir. 

An Lu-shan‟Ýn oğluna karĢÝ 757‟de �ÝkÝlan seferde 4 bin kiĢilik Hun ordusuna g�nl�k 20 sÝğÝr, 

200 koyun, 2900 kg. tahÝl verilmesi etin ne kadar �ok t�ketildiğini g�stermektedir. Zamanla Mani 

dininin etkisiyle olmalÝdÝr ki 980‟de Turfan b�lgesini ziyaret eden �inli seyyah Wang Ye-te fakir 

UygurlarÝn et yediğini bildirmektedir. HayvancÝlÝğÝn yanÝnda daha Maniheizm �ncesinde dahi tarÝmÝn 

Uygurlar arasÝnda var olduğunu biliyoruz. Daha sonra Maniheizm‟in tesiri ile yaygÝnlaĢmÝĢtÝr. Mani din 

adamlarÝ soğan benzeri Ģeyleri yiyorlardÝ. 821 yÝlÝna gelindiğinde her ne kadar ziraat yaygÝnlaĢsa da 

otlaklarÝn �nemi h�l� devam ediyordu.42 Karabalsagun yine b�y�k bir Ģehir olup ziraat yaygÝn bir 

Ģekilde yapÝlmakta idi. ArkeologlarÝn �alÝĢmalarÝna g�re değirmen taĢlarÝ, harman tokmaklarÝ, 

kullanÝlÝyor, hatta sulama yapÝlÝyordu. BazÝ Uygur mezarlarÝnda �l� ile birlikte g�m�len darÝ gibi tahÝl 

kalÝntÝlarÝna rastlanmÝĢtÝr.43 Ziraatin geliĢmesine paralel olarak Ģehircilik de geliĢmiĢtir. KağanÝn emri 

ile iki Ģehir inĢa edilmiĢtir. Bunlardan biri BaybalÝk olup kağanÝn emri �zerine 757 yÝlÝnda kuruluĢ 

�alÝĢmalarÝna baĢlanmÝĢtÝ. Diğeri ise Karabalsagun idi. Ġ�inde kağanÝn sarayÝ olan Karabalsagun‟un 

etrafÝ surlarla �evriliydi ve 12 b�y�k demir kapÝsÝ vardÝ. N�fusu kalabalÝk olup �arĢÝlarÝ, esnafÝ 

mevcuttu. Bunun yanÝnda Ģehre hakim �ok uzaklardan g�r�lebilen altÝndan bir �adÝr olduğu ve bunun 

sarayÝn d�z damÝnÝn �zerinde olduğu ayrÝca y�z kiĢi sÝğdÝğÝ kaydedilmiĢtir.44 B�y�k Uygur KağanlÝğÝ 

devrinden baĢlayarak, BeĢbalÝk, Ko�o gibi Ģehirlerin etrafÝnda Uygur n�fusu birikti. BeĢbalÝk UygurlarÝ 

d�neminde Ģehir k�lt�r� buralarda �ok geliĢti. ġehirleĢmenin sonucunda ticaretin de Uygurlar, l�ks 

eĢyalara ihtiya� duymaya baĢladÝlar. At-ipek ticareti hi� g�r�lmediği kadar artmÝĢtÝ. Uygurlar elde 

ettikleri ipeğin fazlasÝnÝ ya baĢka �lkelere ihra� ediyorlar ya da para birimi olarak kullanÝyorlardÝ. 

T‟ang hanedanÝnÝ temelinden sarsan An Lu-shan ĠsyanÝ bertaraf edilince bazÝ Uygurlar �in‟de 

kalmÝĢlardÝ. Onlar orada zenginleĢtiler ve bankerlik yapmaya baĢladÝlar. Zamanla bu durum �ylesine 

geliĢti ki, IX. asrÝn sonlarÝna doğru �in‟i hemen b�t�n maliyesini bunlar kontrol edecek hale gelmiĢtir. 

Uygurlar deve ve ata dayalÝ basit bir ulaĢÝm sistemi kurmuĢlardÝ. 

�ok kalabalÝk gruplar halinde yola �ÝkÝldÝğÝnda atlarÝn, develerin, arabalarÝn beraber kullanÝldÝğÝ 

kervanlar kullanÝlÝrdÝ. 820 senesinde binlerce Uygur ve �inlinin bulunduğu kafile Ch‟ang-an‟dan Uygur 

baĢkentine doğru yola �ÝkmÝĢtÝ. 

Her ne kadar ĢehirleĢme olsa da �adÝr �nemli bir barÝnak yeri olarak varlÝğÝnÝ devam ettirmiĢtir. 

Zenginlerin iki veya daha fazla �adÝrÝ olurdu Ģeklinde kayÝtlar bulunmaktadÝr. 

Eserini IX. asrÝn ortalarÝnda yazmÝĢ olan el-CahÝz‟a g�re Uygurlar Mani dinini kabul ettikten 

sonra Karluklara yenilmeye baĢlamÝĢlardÝ. Yeni kabul edilen din Uygur kağanlarÝnÝn savaĢ isteklerini 

k�reltmiĢ olmalÝydÝ. Belki Uygurlar arasÝnda bozkÝr ve Ģehirli olmak �zere iki farklÝ hayatÝn ortaya 

�ÝkmasÝ devletin temelini sarsan bir baĢka sebepti. Devletin baĢkent dÝĢÝndaki otoritesi zayÝflamÝĢ, 
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dolayÝsÝyla boy reislerine fÝrsat �ÝkmÝĢtÝ. L�ks ve gevĢek hayat askeri m�cadelelere karĢÝ devlet 

adamlarÝn g�c�n� bitirirken, iktidarÝ ele ge�irmek i�in vezirler fÝsat kolluyorlardÝ. 

Ordu geleneklere uygun olarak kağanlarÝn emrinde idiyse de gevĢeme sonucunda Tutuklar �n 

plana �ÝkÝyorlardÝ. Onlar da kağanlara sadakatle bağlÝ olmuyorlardÝ. 
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Uygur Ġmparatorluğu (744-840) / Dr. Ablet Kamalov [s.225-232]  

Kazakistan Bilimler Akademisi Uygur Tarihi K�rs�s� BaĢkanÝ / Kazakistan 

Orta Asya T�rk halklarÝnÝn en b�y�klerinden biri olan kadim Uygurlar, Orta �ağlar boyunca bu 

b�lgenin etnik ve siyasi tarihi �zerinde �ok �nemli rol oynamÝĢlardÝr. UygurlarÝn en erken tarihi 

aĢamalarÝ, HunlarÝn kabile/kavimler konfederasyonunda yer alan “di” ya da “kÝrmÝzÝ di” diye 

adlandÝrÝlan g��ebe kabilelerle irtibatlandÝrÝlmaktadÝr.1 UygurlarÝn tarihini iki ana d�neme ayÝrmak 

uygun olacaktÝr: Birincisi; Moğolistan ve Cungarya‟daki erken d�nem kabile devletleri ya da 

KağanlÝklar (Milattan �nce 4. ve 5. y�zyÝllardaki Gu�e HanlÝğÝ ya da “Y�ksek arabalar”, Birinci Uygur 

KağanlÝğÝ, 648-689 ve Ġkinci Uygur KağanlÝğÝ 744-840); ikincisi 9.-13. y�zyÝllarda Doğu T�rkistan ve 

�in‟in Kansu b�lgesinde yerleĢik Uygur devletlerinin oluĢumu ve uzun tarihsel varoluĢu (Bug�nk� 

�in‟de Sincan Uygur �zerk B�lgesi). Moğolistan sonrasÝ d�nemde kadim Uygurlar tamamen Doğu 

T�rkistan‟daki modern Uygur (Yeni Uygurlar) ve k���k bir grup oluĢturan Kansu‟daki SarÝ Uygur 

(Yugurlar) etnik kompozisyonuna dahil oldular.2 

Orta �ağ Uygur devletleri arasÝnda en �nemlisi Uygur KağanlÝğÝ olarak da bilinen Ġkinci Uygur 

KağanlÝğÝ‟dÝr. Bir asÝr s�ren varlÝğÝ sÝrasÝnda sadece UygurlarÝn değil b�t�n diğer T�rk halklarÝnÝn 

tarihlerinde de kalÝcÝ izler bÝrakmÝĢtÝr. Bu d�nem, �in‟deki Tang HanedanÝ ve Tibet ile birlikte 

d�neminin en g��l� �� devletinden biri haline gelen Kadim UygurlarÝn en b�y�k y�kselme 

periyodudur. Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn siyasi tarihi baĢta Uygur d�nemlerinin T�rk runik metinleri ve �in 

yÝllÝklarÝ olmak �zere yazÝlÝ kaynaklarda olduk�a iyi anlatÝlmÝĢtÝr. 

T�rk KağanlÝğÝ (VI-VII. asÝr) d�neminde Uygur kabileleri/aĢiretleri s�rekli m�cadele halinde 

olduklarÝ T�rklerin isyankar tebalarÝdÝr.3 YazÝlÝ kaynaklarÝn analizi bozkÝrlardaki hakimiyet 

m�cadelesinin birka� aĢamasÝnÝn ayÝrt edilmesine imkan verecektir: a) Liderliğini UygurlarÝn yaptÝğÝ 

Dokuz-Oğuz (Tokuz-Oğuz) kabilelerinin 630-647 yÝllarÝ arasÝnda T�rklere karĢÝ zaferi ve Kuzey 

Moğolistan‟da Birinci Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn kurulmasÝ (647-689); b) 681-689 yÝllarÝnda T�rklerin Dokuz-

Oğuz kabile konfederasyonuna karĢÝ zaferi ve Doğu T�rk KağanlÝğÝ‟nÝ ihya etmeleri; c) 716-725 yÝllarÝ 

arasÝnda Dokuz Oğuz (Uygur) kabilelerinin birka� kez ayaklanmasÝ, T�rk karĢÝtÝ Uygur, Basmil ve 

Karluk koalisyonunun kurulmasÝ; KarluklarÝn batÝdaki T�rgeĢ KağanlÝğÝ‟na g��� ve bozkÝrlarda tam bir 

Uygur hakimiyetinin tesisi (744-840). 

M�cadelenin ilk aĢamasÝnda (742) Uygurlar Basmiller ve Karluklarla birleĢti ve bu durumu 

Basmillerin baĢÝ �ektiği yeni bir siyasal ittifakÝn oluĢumuyla neticelendi. Bir sonraki aĢamada, Uygurlar 

Basmil KağanÝ‟nÝ yenilgiye uğratmak i�in Karluklarla birleĢti ve Uygur ġefi G�li Peilo‟yu bozkÝrÝn �st�n 

hakimi/y�neticisi olarak ilan ettiler. O da Kutlu Bilge Kağan �nvanÝnÝ kabul etti.4 

742-744 yÝllarÝ arasÝnda bozkÝrlardaki durum iki h�k�mdarlÝ bir devlet Ģeklindeydi: BozkÝrlardaki 

kabileler T�rkler ve Basmiller liderliğinde olmak �zere birbirine karĢÝ savaĢan iki harekete d�nm�Ģt�. 

T�rk hakimiyeti hen�z yok olmadan, eĢ zamanlÝ olarak, diğer bir siyasi oluĢum kuruldu. Uygurlar 744 
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yÝlÝnda Basmillerin yerini aldÝktan sonra da iki h�k�mdarlÝ yapÝ son T�rk liderinin 745 yÝlÝ baĢlarÝndaki 

�l�m�ne kadar devam etti. 

T�rk hakimiyetini yÝkmak i�in faaliyet g�sterenler arasÝnda yer alanlardan biri de Tang 

HanedanÝ‟ydÝ. T�rk KağanÝ OzmiĢ‟in ana kuvvetleri �in ile komĢu olan Gobi ��l�‟n�n g�neyine 

y�r�d�klerinde, Tang ordularÝ bu kuvvetlere saldÝrdÝ, Uygurlar ve Karluklarla birlik olarak T�rklerin batÝ 

kanadÝnÝ boyunduruk altÝna aldÝlar.5 742 yÝlÝnÝn sekizinci ayÝnda yaklaĢÝk bin T�rk �adÝrÝ �in‟e g�� 

etti.6 Bu, o zamanlar T�rklerin Tang KağanlÝğÝ‟na yaptÝklarÝ ilk g��leriydi. 744 yÝlÝnda Tang ordularÝnÝn 

diğer bir seferi ile Apa-Tarkan liderliğindeki 11 T�rk kabilesi daha boyunduruk altÝna alÝndÝ.7 T�rklerin 

�in‟e son g��� ise 745 yÝlÝnda ger�ekleĢti.8 T�rk KağanlÝğÝnÝn ��kmesiyle baĢta T�rklerin kabile 

hiyerarĢisinde ikinci sÝrada gelen AĢina ve AĢide klanlarÝnÝn pek �ok soylusu olmak �zere T�rklerin 

�nemli bir kÝsmÝ �in‟e g�� etmek zorunda bÝrakÝldÝlar ve �lkenin kuzey sÝnÝr b�lgelerine yerleĢtirildiler. 

Eskiden m�ttefik olan Karluklar ile Uygurlar arasÝnda gittik�e artan b�l�nmeyi KarluklarÝn 746 

yÝlÝnda bozkÝrlardan BatÝdaki T�rgeĢ hakimiyetindeki topraklara s�r�lmesi takip etti ve bunun 

neticesinde Moğolistan‟da Uygur hakimiyeti kuruldu. 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn kurucusu Bilge K�l Kağan 747 yÝlÝnda vefat etti.9 Bilge K�l Kağan‟Ýn 

liderliğinde Uygurlar bozkÝrlarda siyasi hakimiyet i�in hak iddia eden T�rkler, Basmiller ve Karluklar 

gibi baĢlÝca unsurlarÝ yok etmesine rağmen, Kağan g��l� merkezi bir Uygur hakimiyeti kurmakta 

baĢarÝsÝz oldu. Uygurlar hakimiyet haklarÝnÝ geri almak i�in diğer pek �ok kabile ile savaĢmak zorunda 

kaldÝlar. Yine de, �in kaynaklarÝnda adÝ “Guli Peilo” (T�rk. Kullug Boyla) olarak ge�en ilk Uygur 

KağanÝ uzun s�re UygurlarÝn tarihi belleklerinde yer etti. Bu Kağan‟Ýn ismi sadece Turfan b�lgesindeki 

Uygur el yazmalarÝnda ge�mekle kalmayÝp, aynÝ zamanda XI. asÝrda KarahanlÝlar KağanlÝğÝ 

d�neminde �nl� T�rk ilim adamÝ KaĢgarlÝ Mahmut‟un kaleme aldÝğÝ meĢhur “D�v�n�‟l-L�gati‟t-T�rk” 

adlÝ eserde de ge�mektedir.10 

Dokuz-Oğuz (Uygur) kabilelerinin asÝl g�� konsolidasyonu ve merkezi bir Uygur Devleti 

kurulmasÝ, tahta ge�meden �nce Bayan �or olarak bilinen, ilk Kağan‟Ýn halefi ve b�y�k oğlu El EtmiĢ 

Bilge Kağan (747-759) tarafÝndan ger�ekleĢtirilmiĢtir. Bilge Kağan d�neminde Uygur KağanlÝğÝ‟ndaki 

siyasi geliĢmeler en iyi Ģekilde Terh (753) ve Mogon ġin Usu (759-60) runik kitabeler ve Uygur anÝt 

yazÝtlarÝnda tasvir edilmektedir.11 Bu anÝt-yazÝtlara g�re El EtmiĢ Bilge Kağan “i�” ve “dÝĢ” 

d�Ģmanlara karĢÝ savaĢmakta, yeni kurulan Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn topraklarÝnÝ geniĢletmekte ve 

sÝnÝrlarÝnÝ g��lendirmekte baĢarÝlÝ olmuĢtur. AynÝ zamanda Bilge Kağan‟Ýn ordusu Oğuz kabilelerinin 

baĢkaldÝrÝlarÝnÝ bastÝrmÝĢ ve bozkÝrlarda hakimiyet kurma iddiasÝnda olan diğer rakip kabileleri yok 

etmiĢtir. 

Uygur KağanlÝğÝ‟nda Ġ� SavaĢlar 

Yaklagar‟Ýn Uygur HanedanÝ‟nÝn d�ĢmanlarÝna karĢÝ zaferi Dokuz-Oğuz kabilelerinin/boylarÝnÝn 

birleĢmesine vesile olmak yerine birbirlerine karĢÝ yÝkÝcÝ m�cadelelerinin baĢlamasÝna yol a�mÝĢtÝr. 

Dokuz-Oğuz kabileleri arasÝndaki hakimiyet m�cadelesi Uygur KağanlÝğÝ‟nda bir dizi i� savaĢa yol 
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a�mÝĢtÝr. UygurlarÝn kendi aralarÝndaki i� savaĢlar sorununa A.N. Bernshtam ve L. Gumilev‟in 

�alÝĢmalarÝnda Ģ�yle değinilmektedir. A.N. Bernstham bu i� �atÝĢmalarÝ sÝnÝf �atÝĢmalarÝ olarak12 L. 

Gumilev ise farklÝ dini gruplarÝn bir �atÝĢmasÝ olarak a�Ýklamaya �alÝĢmaktadÝr.13 Her iki yorum da 

kabul edilebilir g�z�km�yor. �in ve Uygur kaynaklarÝnÝn analizi i� savaĢlarÝn ana aĢamalarÝnÝ yeniden 

inĢa etmeye ve bu savaĢlarÝn sebep ve bazÝ sonu�larÝnÝ ortaya �Ýkarmaya imkan verecektir. Uygur 

hakimiyetine karĢÝ Oğuz kabilelerinin �� baĢkaldÝrÝsÝ bulunmaktadÝr. Bunlardan ilki ve en b�y�ğ� 747-

749 yÝllarÝ arasÝnda Tay Bilge Tutuk‟un liderliğini yaptÝğÝ ayaklanmadÝr. Bu baĢkaldÝrÝnÝn lideri, Uygur 

kabileleri Tang �in‟inin topraklarÝna (Kansu, Ordos) g��e zorlandÝklarÝ zaman Dokuz-Oğuz kabile 

konfederasyonunun lideri konumunda bulunan Dokuz-Oğuz kabilelerinden “bayarku”nun Ģefidir. 

Mogon ġin Usu‟daki Uygur kitabelerinde anlatÝlmakta olan Sekiz-Oğuz kabilelerinin baĢkaldÝrÝsÝ 

Kağan‟Ýn ordularÝ tarafÝndan bastÝrÝlmÝĢ ve isyancÝlardan bir grup KarluklarÝn himayesi altÝnda BatÝ‟ya 

g�� etmiĢtir. Doğu T�rkistan‟da yaĢayan KarluklarÝn topraklarÝna g�� edenler yagma ve bayarku 

kabileleriydi. Sekiz-Oğuz isyanÝnÝn lideri Tay Bilge Tutuk 749 yÝlÝnda Tang HanedanÝ‟ndan askeri 

yardÝm alma teĢeb�ss�nde baĢarÝsÝz oldu.14 UygurlarÝn “dahili d�Ģmanlara” karĢÝ zaferi ve Oğuz 

kabileleri arasÝnda birliği ihya etmesi, 752-754 yÝllarÝ arasÝnda Basmiller, Karluklar, TurgeĢler, �ikler 

ve Yenisey KÝrgÝzlarÝ dahil olmak �zere “harici d�ĢmanlarÝn” Uygur karĢÝtÝ koalisyonuyla savaĢlarÝnda 

neticeyi belirleyen kararlÝ bir fakt�r olmuĢtur. 

Tay Bilge Tutuk‟un baĢkaldÝrÝsÝnÝn bastÝrÝlmasÝndan sonra da Oğuz isyanlarÝ bir s�re daha 

devam etmiĢtir, ancak bunlar ilki kadar b�y�k olmamÝĢ ve t�m Oğuz boylarÝnÝn katÝlÝmÝnÝ 

sağlayamamÝĢtÝr. 750‟deki baĢkaldÝrÝ, T�rkler ve OğuzlarÝn Tang KağanlÝğÝ topraklarÝndan bozkÝrlara 

d�nmesi gibi bir dÝĢ fakt�r y�z�nden patlak vermiĢtir. 752-753 yÝllarÝ arasÝnda cereyan eden bu 

baĢkaldÝrÝlardan birine Abuz-yabgu liderlik etmiĢtir. Bir diğer isyan ise 757-759 yÝllarÝ arasÝnda patlak 

vermiĢtir. 

 Abuz-yabgu, bir Oğuz (Uygur) boyu olan ve 742 yÝlÝnda T�rk soylularÝyla birlikte �in‟e ka�an ve 

752‟de bozkÝrlara geri d�n�Ģ� T�rklerin Kuzey �in‟den geriye doğru g���n�n ve T�rk AĢina boyu 

hakimiyetinin ihyasÝ i�in m�cadelenin s�rd�r�leceği olasÝlÝğÝ a�ÝsÝndan ciddi bir uyarÝ olarak kabul 

edilen Abuz kabilesinin Ģefiydi. Uygur Devleti‟ndeki b�t�n i� savaĢlar UygurlarÝn Yaglakar 

HanedanÝ‟nÝn b�t�n d�ĢmanlarÝnÝn bastÝrÝlmasÝ ve Uygur kabilesinin Dokuz-Oğuz kabile 

hiyerarĢisinde �st�nl�ğ�n�n tesisi ile neticelendi. Bu tarihten sonra “Uygur” ismi b�t�n Dokuz-Oğuz 

boylarÝna teĢmil edildi. 

KuruluĢunun ilk yÝllarÝnda Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn dÝĢ politikasÝnÝ belirleyen ana unsurlardan biri 

UygurlarÝn Tang �in‟indeki i� olaylara karÝĢmasÝydÝ. Uygur hakimiyeti geniĢ alanlara yayÝldÝk�a ve 

Uygurlar Orta Asya bozkÝrlarÝndaki pozisyonlarÝnÝ g��lendirdik�e, Tang KağanlÝğÝ ciddi siyasi krizlere 

maruz kaldÝ. Bunlardan en vahimi An LuĢan ve haleflerinin 755-762 yÝllarÝ arasÝndaki Tang karĢÝtÝ 

isyanlarÝydÝ.15 Bu isyana bir Kuzey �in valiliğinin genel valisi olan yarÝ Sogdiyan yarÝ T�rk soyundan 

gelme An LuĢan liderlik etmekteydi. An LuĢan, �lkeyi yÝkÝmÝn eĢiğine getiren bir i� savaĢlar serisine 

soktu. Tang HanedanÝ UygurlarÝn yardÝmlarÝ sayesindedir ki iktidarlarÝnÝ koruyabildiler ve isyanÝ 

bastÝrabildiler. 
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Ġsyan sÝrasÝnda, Uygur ordularÝ �in‟e, 756, 757, 759 ve 762 yÝllarÝnda olmak �zere d�rt ayrÝ 

sefer d�zenlediler. Bu seferlerden ancak sonuncusu isyanlarÝ sona erdirebildi ve �in‟de Tang 

iktidarÝnÝn yeniden ihyasÝna yardÝmcÝ oldu. �in‟deki i� savaĢa imparator ordularÝnÝn safÝnda yer alarak 

katÝlan Uygurlar her Ģeyden �nce kendi ekonomik �ÝkarlarÝnÝ korumaya �alÝĢÝyorlardÝ. UygurlarÝn her 

askeri seferine karĢÝlÝk Tang sarayÝnÝn iyi �demeler yaptÝğÝ ve �in‟de UygurlarÝn y�kl� ganimetler elde 

ettiği bilinmekteydi. Uygurlar Tang HanedanÝ‟na yardÝm etmek suretiyle sadece zenginleĢme gibi 

ekonomik ama�lar g�tm�yor, aynÝ zamanda da yazÝlÝ kaynaklarda a�Ýk�a ifĢa edilmeyen belirli siyasi 

ama�lar da hedefliyorlardÝ. Ġlmi eserler arasÝnda sadece iki yerde UygurlarÝn Tang HanedanÝ‟na siyasi 

nedenlerle yardÝm ettiğini g�stermektedir. Rus tarih�i L. Gumilev‟e g�re, Uygurlar �in‟e Tang 

emperyal ordusunu yok etmek �zere sefer d�zenledilerini “ki bu Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn tam 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ vaad ediyordu” belirtmektedir.16 DÝĢ m�dahaleler olmaksÝzÝn da �in‟deki i� savaĢlar 

�lkeyi tahrip ettiğinden, bu t�r yorumlar doğru g�z�kmemektedir. Tanglara iktidarda kalmalarÝ 

konusunda yardÝm etmek suretiyle UygurlarÝn, �in KağanlÝğÝ‟nÝn zayÝflamasÝna katkÝda bulunduklarÝ 

tezi de olasÝ değildir. AynÝ zamanda Uygur Devleti‟nin bağÝmsÝzlÝğÝ �in‟in g�c�ne bağÝmlÝ değildi. 

UygurlarÝn Tang HanedanÝ‟na yardÝm etmesi konusunda ilgin� bir g�r�Ģ de AmerikalÝ bilim 

adamÝ L. W. Moses‟e aittir. Moses, UygurlarÝn Orta �ağ �inli tarih�ilerinin iddia ettiği gibi efendilerine 

karĢÝ g�revlerini yerine getirme duygusuyla değil, tam tersine baĢkaldÝrÝlarda bulunan ve T�rk kabile 

hiyerarĢisinde soyluluk a�ÝsÝndan ikinci sÝrada yer alan AĢide boyundan An LuĢan‟Ýn liderliğine karĢÝ 

d�Ģmanca bir hareket olduğunu d�Ģ�nd�kleri i�in yardÝm etmiĢlerdir.17 Yine de, An LuĢan‟Ýn orijini 

UygurlarÝn kendisine karĢÝ d�ĢmanlÝğÝnÝ ispatlayan bir arg�man olmaktan uzaktÝr, ��nk� emperyal 

g��ler i�inde Sogdiyan-T�rk melezi benzer pek �ok �st d�zey subay bulunmaktaydÝ. An LuĢan‟Ýn 

�nde gelen kiĢisel d�ĢmanlarÝndan biri General Ge ġuhan idi ve ġuhan‟Ýn babasÝ bir batÝ T�rk�yken, 

annesi de bir Soğdlu idi. Bundan dolayÝ, UygurlarÝn �in‟e sefer d�zenlemekte askeri-siyasi 

motivasyonlarla hareket ettiklerini kabul etsek bile, L. W. Moses‟in arg�manlarÝ bunu a�Ýklamaktan 

tamamen uzaktÝr. �te yandan, bu motivasyonlar tam olarak UygurlarÝn 756‟da �in‟e ilk seferleri 

hakkÝnda �inlilerin tuttuklarÝ hesaplarÝn tam bir analizi vasÝtasÝyla ortaya �ÝkarÝlabilir. ĠsyancÝlara karĢÝ 

ilk Uygur-Tang ortak askeri hareketini oluĢturan bu ilk sefer Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn nadiren araĢtÝrÝlmÝĢ 

bir b�l�m� olarak kalmÝĢtÝr. 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn ilk yÝllarÝnda varlÝğÝnÝ s�rd�ren T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn ihya edilmesinin �n�ne 

ge�mek i�in An LuĢan-ġih �aoyi‟nin isyanlarÝ sÝrasÝnda 756 yÝlÝnda UygurlarÝn Kuzey �in‟e (Ordods) 

d�zenledikleri ilk sefer hakkÝnda �in  vakayinamelerinin analizi, UygurlarÝn siyasi ve askeri 

hedeflerinin a�Ýğa �ÝkarÝlmasÝnÝ m�mk�n kÝlacaktÝr. Ġki y�netici hanedanÝn �ÝkarlarÝnÝn �akÝĢmasÝ, 

Tang karĢÝtÝ isyanÝn bastÝrÝlmasÝnda ve T�rklerin, �zellikle de �in i� savaĢÝnda isyancÝlardan yana 

olan hanedan kabilesi/boyu AĢina‟nÝn temsilcilerinin yok edilmesinde Yaklakar Uygur HanedanÝ ve 

Tang HanedanÝ‟nÝn gayretlerinin birleĢtirilmesine imkan tanÝmÝĢtÝr. �in‟de An LuĢan isyancÝlarÝna karĢÝ 

savaĢan Uygur ordularÝ aslÝnda kendi d�ĢmanlarÝ olan ve isyancÝ g��lerle birlikte hareket eden 

T�rkleri de yok etmekteydiler. Tang HanedanÝ‟na yardÝm etmek suretiyle, Uygurlar aynÝ zamanda 

kendi g�ney sÝnÝrlarÝnÝ muhtemel bir T�rk iĢgaline karĢÝ g�vence altÝna da almÝĢ oluyorlardÝ. An LuĢan 
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isyanÝnÝn bastÝrÝlmasÝndan sonra T�rkler Tang KağanlÝğÝ‟nda artÝk �nemli bir rol oynayamaz hale 

geldiler. 

Siyasi YapÝ 

Uygur Devleti‟nin siyasi yapÝsÝ Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn ilk 10 yÝlÝnda oluĢturuldu. Uygur Devleti‟nde 

y�ksek irade/iktidar �� ana b�l�mden oluĢmaktaydÝ; 

 Kağan‟Ýn hanedan kabilesi/boyu, B�y�k buyruklar ve Dokuz-Oğuz (Uygur) kabilelerinin Tutuk 

namlÝ Ģefleri idi. Daha �nceki T�rk hanedanlarÝnda olduğu gibi devletin baĢÝ, daha �nceki devirlerde 

g�revleri tanÝmlanmÝĢ olan, Kağan idi. Kağan‟a en yakÝn kiĢiler yine Kağan tarafÝndan en yakÝn 

akrabalarÝ arasÝndan atanan Ģad ve yabgu idi. Bunlar devletin batÝ ve doğu kesimlerini y�netirlerdi ve 

kumandan olarak da Uygur ordusunun batÝ ve doğu “kanatlarÝnÝ” komuta ederlerdi (Kağan b�t�n 

ordunun baĢÝndaydÝ ve merkezde yer alÝrdÝ). 

Uygur Devlet mekanizmasÝnÝn bir sonraki aĢamasÝ Terkh ve Tez yazÝtlarÝnda anlatÝlmaktadÝr. 

Devlet mekanizmasÝ dokuz B�y�k Buyruk‟tan oluĢur. “Buyruk” kelimesi eski T�rk�e metinlerde 

ge�mektedir ve ilk kullanÝlÝĢÝ Milat‟tan �nce 551‟de kurulan T�rk HanedanÝ‟na kadar uzanmaktadÝr. 

Fakat, Ġlk T�rk KağanlÝğÝ‟na ait yazÝtlar-Sogd�a yazÝlmÝĢ Bugut yazÝtlarÝ, T�rklerin en �st mertebeleri 

sÝralanÝrken bu �nvandan bahsetmez.18 Bu y�zden, buyruklarÝn ortaya �ÝkÝĢÝnÝn VI. asrÝn son 

�eyreğinden �nceye dayanmadÝğÝ tahmin edilmektedir. 

Ġkinci Doğu T�rk KağanlÝğÝ d�neminde buyruklar g�� yapÝsÝ i�inde �nemli bir yer tutarlardÝ. Bilge 

Kağan ve K�l Tigin yazÝtlarÝnda buyruklar Kağandan hemen sonra anÝlmaktadÝr. Bu yazÝtlarÝn 

yazarÝna g�re, T�rk Devleti‟nin geleceği Kağan ve onun buyruklarÝnÝn “akÝl” ve “cesaretine” bağlÝdÝr. 

Yine de runik metinlerde T�rk KağanlÝğÝ‟ndaki buyruklarÝn somut imtiyazlarÝndan bahsedilmemektedir. 

“Emir”in karĢÝlÝğÝ olan “Buyruk” kelimesinin anlamÝndan yola �Ýkan bilim adamlarÝ genellikle bu 

�nvanÝn T�rklerin askeri ve siyasi sistemlerinde �ok �st d�zeye denk gelmediğini d�Ģ�nmektedirler.19 

Ancak, Bilge Kağan onuruna dikilen yazÝtlarÝn i�eriği bu anlayÝĢla �eliĢmektedir: Bu yazÝtlarda “Dahili 

buyruklarÝn” baĢÝ K�l irkin diye bir ifade ge�mektedir. A�Ýk�asÝ, buyruklardan bazÝlarÝ T�rk 

KağanlÝğÝ‟nda �st d�zey pozisyonlarda bulunmaktaydÝ. 

BuyruklarÝn rol� Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn siyasi ve idari sisteminde daha a�ÝktÝr. Uygur saltanatÝnÝn 

runik yazÝtlarÝnda “buyruk” kelimesine aĢağÝdaki bağlamda rastlanmaktadÝr: “Dahili buyruklarÝn baĢÝ 

Ina�u bağa tarkan (hep birlikte), 9 b�y�k buyruk vardÝr”, “dokuz buyruklar… senguns ve b�t�n halkÝn 

babam Turian‟a bir Han olarak saygÝ duymalarÝ istendi”, “dokuz buyruklar… benim UygurlarÝm” vs.20 

Uygur KağanlÝğÝ‟nda buyruklar “b�y�k” altÝnda alt kategorilere b�l�nmekte ve bu �nvana sahip 

olmayanlar �st pozisyonlara gelememekteydiler. AynÝ zamanda dokuz buyruklar “dahili” ve “harici” 

buyruklardan oluĢmaktaydÝ. “Dahili buyruklar” sÝralamalarda ilk �nce anÝldÝğÝndan, y�netici boyun 

hiyerarĢisinde �nde geldikleri varsayÝlabilir. B�y�k buyruklarÝn sayÝsÝ (dokuz) Dokuz-Oğuz kabile 

konfederasyonunun kabile adedini yansÝtmaktadÝr. B�y�k buyruk ile 9 kabilenin sayÝlarÝnÝn 

korelasyonu Tang HanedanÝ Tarihi (Jiu Tangshu) tarafÝndan da doğrulanmaktadÝr. Bu kaynak, dokuz 
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Uygur bakanÝnÝn (zaixiang) dokuz kabileyi temsil ederek Tang prensi Tai-he‟nin 621 yÝlÝnda UygurlarÝn 

baĢkenti Ordu-BalÝk‟ta ta� giyme t�renine katÝldÝklarÝna dair bilgiler vermektedir. Terh yazÝtlarÝna g�re 

ise her b�y�k buyruk aynÝ zamanda, “y�z askerin baĢÝ”, “beĢ y�z askerin baĢÝ” vs. gibi bir de askeri 

�nvana sahipti.21 Bu �nvan o buyruğun askeri sistemdeki pozisyonunu g�stermekteydi. BuyruklarÝn 

komutasÝ altÝndaki asker sayÝsÝ (500‟den 5000‟e kadar) onun askeri r�tbesini değil, kabilesinin 

Kağan‟Ýn ordusuna temin ettiği asker sayÝsÝnÝ yansÝtmaktaydÝ. 

Buyruklar hakkÝnda daha ayrÝntÝlÝ veriler �in kaynaklarÝnda mevcuttur. Tang HanedanÝ 

tarih�ilerine g�re, 647 yÝlÝnda kendisini Kağan ilan eden UygurlarÝn ġefi Tumidu T�rklerinkine benzer 

pozisyonlar oluĢturdu. Bir�ok Ģeyin yanÝsÝra, oluĢturduklarÝ arasÝnda “altÝ harici ve �� dahili bakanlÝk 

(zaixiang)” vardÝ. Bu a�Ýk�a b�y�k buyruklarÝn �in yÝllÝklarÝnda “bakanlar” olarak kullanÝldÝğÝ anlamÝna 

gelmektedir. “Zaixiang” kelimesinin yanÝsÝra �in kaynaklarÝ T�rk �nvanÝ “buyruk” yerine diğer bazÝ 

kelimeleri de kullanmaktadÝr, ki bunlar temel olarak aynÝ kelimenin bazen diğer kelimelerle birleĢerek 

değiĢik yazÝmÝndan ibarettir: “meilu”, “meilu-jiangjun (buyruk-sengun, meilu-cho (buyruk-�or), milu 

(biruk), zaixiang-meilu (minister-buyruk) ” ve benzeri…22 Bu �rnekler, “zaixiang” �nvanÝ  ve diğer 

kelimelerle birlikte olmak �zere “meilu” kelimesi ile iki grup kombinasyonu vermektedir. 

Belki de, “meilu” �inli tarih�iler tarafÝndan sÝradan buyruklar i�in ve “zaixziang-meilu” ise mesela; 

B�y�k Buyruklar gibi en y�ksek mertebedeki buyruklar i�in kullanÝlmaktaydÝ. 

�in kaynaklarÝnda “DÝĢ buyruklar” Uygurlarla �in arasÝndaki temaslarÝn anlatÝmÝnda sÝk sÝk 

zikredilmektedir. “Zaixziang” (bakanlar), An LuĢan-ġi �aoyi isyanlarÝ sÝrasÝnda Tang HanedanÝ‟na 

yardÝm etmek i�in �in‟e gelen Uygur s�varilerin Uygur komutanlarÝ arasÝnda bulunmaktaydÝ. Askeri 

seferlerin ortak liderliği, kendi oğlu gibi, KağanÝn yakÝnlarÝna ait olmasÝna rağmen, bunlara sÝk sÝk 

bakanlar-zaixziang da eĢlik etmekteydiler. Doğu T�rkistan‟Ýn siyasi hakimiyeti i�in VIII. asrÝn 

sonlarÝnda yapÝlan Uygur-Tibet savaĢÝ sÝrasÝnda Uygur ordusunu UygurlarÝn BaĢbakanÝ El Ugasi 

(Xieyujiasi) kumanda etmekteydi. B�y�k buyruklarÝn �stlendikleri rol en iyi Ģekilde Uygur asÝllÝ Tang 

generali Pughu Huaien‟in 764 yÝlÝnda baĢkaldÝrÝsÝ sÝrasÝnda g�zler �n�ne serildi. BaĢkaldÝrÝnÝn lideri 

Uygur B�g� Kağan‟Ýn (759-779) kayÝnpederi idi. Bu y�zden, 765 yÝlÝnda Tang hanedanÝna karĢÝ 

ayaklandÝğÝnda Uygur lideri iki bin s�vari g�ndererek ona destek verdi. Kadim Tang HanedanÝ Tarihi, 

�in‟e y�r�yen s�varilere eĢlik eden Uygur komutanlarÝn listesini de i�ermekte, ki bu El EtmiĢ Bilge 

Kağan‟Ýn (747-759) Terh yazÝtlarÝnda muhafaza edilmiĢ B�y�k BuyruklarÝ ile mukayase edilebilir. 

Askeri seferlere katÝlmanÝn yanÝ sÝra B�y�k Buyruklar diplomatik meselelerde de yer 

almaktaydÝlar. Fakat bu onlarÝn temel faaliyet alanlarÝ arasÝnda değildi. 

Tang kaynaklarÝ, Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn sona ermesinden (840) sonra B�y�k BuyruklarÝn rol�n�n 

�ok g��lendiğini g�stermektedir. KağanÝn �ok g��l� olduğu Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn erken d�nemlerinde 

buyruklar iktidar yapÝlanmasÝnda teba pozisyonundayken, KağanÝn merkezi g�c�n�n zayÝflamasÝna 

paralel olarak n�fuzlarÝ tedrici olarak y�kseldi. Bu değiĢimi yansÝtan ilk olay eski bakan-B�y�k Buyruk 

Ton Baga Tarkan‟Ýn 779‟da bir darbe ile iktidarÝ ele ge�irmesidir. 
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Takip eden d�nemde, KağanlarÝn se�im s�recine B�y�k BuyruklarÝn m�dahalesi Ordu-BalÝk‟ta 

bir gelenek haline geldi. 795‟de gen� kağan �ld�ğ�nde, Ediz klanÝndan bir bakan kendini Kağan ilan 

etti. Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn son on yÝlÝnda, B�y�k buyruklar Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn ��kmesiyle 

sonu�lanacak değiĢik Uygur aristokrat gruplarÝ arasÝndaki iktidar m�cadelesine aktif bir Ģekilde 

katÝldÝlar. 

UygurlarÝn y�netici hanedanÝ -Yaglakar- kutsal bir stat�ye sahipti. KağanlÝkta iktidara gelme 

hakkÝ sadece bu kraliyet klanÝna ait olmakla m�mk�nd�. Bu klanÝn yerini 795 yÝlÝnda Ediz 

HanedanÝ‟nÝn almasÝ da YaglakarlarÝn bu stat�s�n� değiĢtirmedi. BaĢka orijinlerden gelseler bile VII. 

asÝr sonlarÝ ve IX. asÝr baĢlarÝndaki Uygur kağanlarÝ kendilerini Yaglakar klanÝnÝn birer temsilcisi 

olarak g�rmekteydiler. 

YazÝlÝ kaynaklarÝn analizi, Uygur KağanlÝğÝ sÝrasÝnda esas değiĢikliğin “B�y�k Buyruklar” 

tarafÝndan temsil edilen merkezi iktidar mekanizmasÝnÝn rol�nde ger�ekleĢtiğini g�sterecektir. B�y�k 

Buyruklar, daha �nceki T�rk y�netimlerine kÝyasla iktidar sisteminde �ok daha �nemli rol oynamaya 

baĢladÝlar. Kağan‟Ýn g�c�n�n zayÝflamasÝyla eĢ zamanlÝ olarak B�y�k BuyruklarÝn g��lenmesi Uygur 

KağanlÝğÝ‟nÝn ileride ��kmesine neden olan temel fakt�rlerden biri olmuĢtur. 

Uygur Ġdarecilerin BatÝ PolitikasÝ 

Uygur KağanlÝğÝ ortaya �ÝkÝĢÝnÝn ilk yÝllarÝndan itibaren Doğu T�rkistan ile �zel iliĢkiler 

s�rd�rm�Ģt�r. Uygur kabileleri �ok erken tarihlerden itibaren Doğu T�rkistan‟a yerleĢmeye baĢladÝlar. 

UygurlarÝn atasÝ olan Ku�e kabileleri IV. asÝrda bu b�lgede hanlÝklarÝnÝ kurmuĢlardÝ. T�rk y�netimi 

sÝrasÝnda, Uygur kabile konfederasyonuna katÝlanlar da dahil olmak �zere, pek �ok T‟ele kabilesi 

daha sonra Doğu T�rkistan‟a g�� etmiĢlerdir. Uygur KağanlÝğÝ d�neminde olduğu gibi, Uygurlar ortaya 

�ÝkÝĢlarÝnÝn ilk yÝllarÝndan itibaren TarÝm havzasÝ �zerinde kontrol kurmuĢlardÝr. Bu bilgiyi, �zellikle 

Terk yazÝtlarÝ olmak �zere, Basmiller, Karluklar, T�rgeĢler ve bazÝ Dokuz-Oğuz kabilelerinden oluĢan 

koalisyonla 752-753 yÝlarÝnda ĢavaĢ sÝrasÝnda Doğu TianĢen dağlarÝ �evresinde egemenliğini 

geniĢleten Uygur KağanÝ‟nÝn y�netiminin hakim olduğunu Uygur yazÝtlarÝ doğrulamaktadÝr. UygurlarÝn 

Doğu T�rkistan‟Ýn yerleĢik hayata ge�miĢ vahalarÝ �zerinde kontrol kurmak i�in tek y�ntemleri askeri 

g�� değildi. Bu b�lgenin yerleĢik topluluklarÝ ile, �zellikle de en etkin Mani topluluğuyla, anlaĢmalar da 

yapabilmekteydiler. Bu y�zden Uygurlar Mani dinini kabul ettiler ve 762 yÝlÝnda Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn 

resmi dini olarak ilan ettiler. 

Ġlk baĢta, Uygurlar Doğu T�rkistan vahalarÝ ile birlikte K��e ve BeĢbalÝk‟da konuĢlanmÝĢ �in 

garnizonlarÝndan arda kalanlarÝnÝ da kontrol etmekteydiler. B�g� Kağan‟Ýn saltanatÝ sÝrasÝnda (759-

779) Doğu T�rkistan‟daki Uygur etkisi bir �eĢit garant�rl�k talep etmekteydi ve bu sadece Mani dinine 

uyum sağlamak ile değil aynÝ zamanda bitiĢikteki Tang varlÝğÝnÝn 755 yÝlÝnda An LuĢan‟Ýn 

isyancÝlarÝyla savaĢmak �zere bu b�lgeden �in‟e �ekilmesinden kaynaklanmaktaydÝ. 

762 yÝlÝnda Mani dinine ge�ilmesi SogdiyanlarÝn Uygur KağanlÝğÝ‟ndaki n�fuzlarÝnÝ g��lendirdi 

ve bu UygurlarÝn yerleĢik ekonomik ve k�lt�rel yaĢama uyum sağlama s�recini hÝzlandÝrdÝ. Uygur 
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KağanlarÝnÝn batÝya y�nelim politikalarÝ da Uygur-Tang iliĢkilerinden etkilendi. An LuĢan-ġih �oayi 

ayaklanmasÝnÝn bastÝrÝlmasÝndan sonra Uygurlar, Tang HanedanÝ‟nÝ �in ipeği ile Uygur atlarÝnÝ takas 

etmeye zorladÝlar. Uygur korumasÝ altÝnda olan Sogdiyanlar ticarette ajan rol� oynadÝlar. Uygur 

toplumunda ve �zellikle de Uygur SarayÝnda SogdiyanlarÝn g��lenmesi g��men aristokrat �evreler 

arasÝndaki muhalefetin karĢÝ hareketini provoke etti. Muhalefetin direniĢi, 779 yÝlÝnda Boghu Kağan‟Ýn 

saltanatÝna son verecek olan Sogdiyan ve Mani karĢÝtÝ bir darbeye sebep oldu. Takip eden Tun Baga 

Tarkan‟Ýn (779-789) saltanatÝ Uygur y�netici hanedanÝnÝn hem i�, hem de dÝĢ politikalarÝnda 

değiĢikliklerle kendini g�sterdi. Bu değiĢiklikler Uygur-Tang iliĢkilerini de etkiledi. Tang Ġmparatoru 

fÝrsatÝ ka�Ýrmayarak 780 yÝlÝnda Uygurlarla olan iliĢkilerini kesti. 

779 yÝlÝnda Ordu-BalÝk‟taki darbeyle gelen problemleri tartÝĢan C. Mackerras, bu darbeyi �in 

yanlÝsÝ bir hareket olarak değerlendirmektedir. Mamafih, bu darbe Sogdiyan ve Mani karĢÝtÝ olmasÝna 

rağmen �inli karĢÝtÝ değildi. Bu g�r�Ģ UygurlarÝn 783-784 yÝllarÝ arasÝnda Hebei valisinin Tang karĢÝtÝ 

isyanÝna katÝlmalarÝyla da doğrulanmaktadÝr. Uygur s�varileri Tang h�k�met kuvvetleriyle 

savaĢlarÝnda isyancÝlara yardÝma gitmiĢlerdir. 

Uygur KağanÝ‟nÝn-Ton bagha tarkan, yeni politik y�neliĢlerinin bir sonucu 790‟larda Doğu 

T�rkistan‟da Uygur-Tibet savaĢÝ oldu. Sogdiyanlar ve Manilere y�nelik tavÝr değiĢikliği Uygurlarla 

Doğu T�rkistan vahalarÝnÝn yerleĢik halkÝ arasÝndaki iliĢkilerin daha da bozulmasÝna ve nihayet 

UygurlarÝn bu toplumlar nezdindeki desteklerinin sona ermesine sebep olmuĢtur. UygurlarÝn rakipleri 

bu �atÝĢmalarÝ kendi lehlerine kullandÝlar. Uygur karĢÝtÝ kabileler ve yerleĢik n�fustan bazÝ yerel 

gruplarÝn desteğiyle Tibetliler, daha �nce UygurlarÝn kontrol�nde olan bu vahalarÝ iĢgal ettiler. Bilim 

adamlarÝ 790-792 yÝllarÝnda cerayan eden Uygur-Tibet savaĢÝnÝn sonu�larÝnÝ farklÝ 

yorumlamaktadÝrlar. Bu bilim adamlarÝndan bazÝlarÝ (I. Escedy, A. Maliavkin) UygurlarÝn Tibetliler ve 

m�ttefikleri KarluklarÝ yenilgiye uğratarak zafer kazandÝklarÝ Ģeklinde bilgi veren �in kaynaklarÝnÝn 

doğruluğundan Ģ�phe duymaktadÝrlar.23 Bu bilim adamlarÝ, savaĢÝn Doğu T�rkistan �zerinde 

Tibetlilerin hakimiyetine yol a�tÝğÝnÝ d�Ģ�nmektedirler. Ancak, diğer bilim adamlarÝ (Haneda Toru, T. 

Abe, T. Moriyasu) UygurlarÝn sadece yeniden toparlanmakla kalmayÝp, batÝ y�n�nde kontrollerini 

yaygÝn olarak geniĢlettikleri gibi daha akÝlcÝ bir sonuca ulaĢÝyorlar ve bu da değiĢik dillerde kaleme 

alÝnmÝĢ tarihi kaynaklardaki verilerle doğrulanmaktadÝr.24 

Doğu T�rkistan‟daki Uygur-Tibet savaĢÝ sÝrasÝnda Tang garnizonlarÝndan geriye kalanlar 

tamamen tasfiye edildi ve Tang askerlerinin son gruplarÝ da “Uygur yoluyla” �in‟e ka�tÝlar. Doğu 

T�rkistan vahalarÝ �zerinde Uygur egemenliğinin yeniden ihya edilmesinin anlamÝ, Doğu T�rkistan‟Ýn 

batÝ yerleĢim b�lgesi olarak Uygur KağanlÝğÝ topraklarÝna katÝlmasÝdÝr. Tibetlilerle savaĢlarÝnda 

UygurlarÝn baĢarÝlÝ olmalarÝnÝn, Uygur y�neticilerinin geleneksel BatÝ politikasÝna geri d�nmesi ve 

Doğu T�rkistan‟daki Sogdiyanlar ve diğer Mani n�fusun desteğini yeniden kazanmalarÝ ile m�mk�n 

olduğunu da s�ylemek gerekir. YazÝlÝ kaynaklar, Mani dininin VIII. asÝr sonlarÝ ve IX. asrÝn ilk yÝllarÝnda 

Uygur KağanlÝğÝ‟nda aĢÝrÝ g��lendiğini g�stermektedir. 
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820‟lerden sonra, Uygur KağanlÝğÝ d�Ģ�Ģe ge�ti. Uygur Devleti, her iki taraf i�in de yÝkÝcÝ olan bir 

iktidar m�cadelesi d�nemine girdi ve bu durum Yenisey KÝrgÝz ile yok edici bir uzun savaĢla daha da 

karmaĢÝk hale geldi. Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn kuzeyinde yaĢayan KÝrgÝzlar, UygurlarÝn geleneksel 

d�ĢmalarÝydÝ. Uygur hakimiyeti sÝrasÝnda KÝrgÝzlarla �� savaĢ yapÝlmÝĢtÝr: 1) Uygur hegemonyasÝnÝn 

geniĢlediği d�nemde, 750‟lerde yapÝlan savaĢ, KÝrgÝzlarÝn 758 yÝlÝnda boyunduruk altÝna alÝnmasÝyla 

neticelenmiĢtir (Ancak topraklarÝ Uygur Devleti topraklarÝna katÝlmamÝĢtÝr); 2) VIII. asÝr sonlarÝnda 

Doğu T�rkistan‟daki Uygur-Tibet savaĢÝnÝn arafesinde ve savaĢ sÝrasÝnda yapÝlan savaĢ (Bu savaĢ 

Karabalsagun yazÝtlarÝnda anlatÝlmaktadÝr; a�ÝkcasÝ bu savaĢ, Uygur-Tibet savaĢÝnÝn baĢlangÝ� 

aĢamasÝnda UygurlarÝn Tibetlileri yenmesine mani olmuĢtur, Uygurlar ancak Kuzeyde KÝrgÝzlarÝ 

yenilgiye uğrattÝktan sonradÝr ki b�t�n g��lerini Doğu T�rkistan‟daki Tibetlilere karĢÝ s�rebilmiĢtir); 3) 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn ��k�Ģ�yle sonu�lanan 820-840 yÝllarÝ arasÝndaki savaĢ. 

840 yÝlÝnda KÝrgÝzlar Uygur baĢkenti Ordu-BalÝk‟a saldÝrdÝ. Hayvanlarda salgÝn hastalÝklar, a�lÝk, 

sert kÝĢ koĢullarÝ gibi doğal felaketlerle birleĢen bu saldÝrÝ Uygur Devletini yÝktÝ. Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn 

��k�Ģ� neticesinde Uygur kabileleri Kuzey Moğolistan‟dan pek �ok y�ne doğru ka�arak g�� ettiler, 

bunlardan baĢlÝcalarÝ B�y�k �in seddine doğru, Kansu‟ya ve Doğu T�rkistan‟a doğrudur. Uygur 

kabileleri kabile b�l�nmelerinden ziyade değiĢik gruplarÝn siyasi y�nelimlerine g�re dağÝldÝlar. 

UygurlarÝn on beĢ kabileden oluĢan en b�y�k grubu Doğu T�rkistan‟a g�� etti ve Ku�a-Karashar-

Turfan b�lgesine yerleĢti. Bunlar burada 850-860 yÝllarÝ arasÝnda varlÝğÝnÝ 500 yÝl boyunca s�rd�recek 

olan k���k Uygur KrallÝğÝnÝ -Uygur Ko�u KrallÝğÝ- kurdular. UygurlarÝn bir diğer grubu ise bug�nk� 

�in‟in Kansu b�lgesinde Ganzhou Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn kurucularÝ oldular. BazÝ Uygur kabileleri 

Moğolistan ve G�ney Sibirya‟da kaldÝ, diğerleri ise Kimaks ve ĠrtiĢ vadisine ka�tÝlar. 

Sonu� 

1. Ġki y�zyÝlÝ aĢkÝn bir s�re boyunca Dokuz-Oğuz (Uygur) kabileleri/boylarÝ ile T�rkler arasÝnda 

siyasi hakimiyet i�in yaĢanan m�cadele Orta Asya‟daki temel siyasi �atÝĢmalarÝ teĢkil etmiĢtir. Bu iki 

kabile grubu arasÝndaki siyasi rekabet 548-551 yÝllarÝ arasÝnda T�rklerin T�les kabilelerini hezimete 

uğratmasÝyla baĢlamÝĢtÝr. Bu gruplar arasÝnda daha ileri d�nemdeki iliĢkiler tarihi siyasi ve askeri 

Dokuz-Oğuz ordularÝna dayanan �atÝĢmalarÝn yerini alan siyasi ittifaklar tarihidir. VIII. asÝr ortalarÝndan 

�nce T�rkler lehine olan m�cadelede nihai galipler Uygurlar olmuĢtur. Ancak, T�rkler ile Uygurlar 

arasÝnda siyasi ittifakÝn ��kmesi ve 744-840 yÝllarÝ arasÝnda T�rkleri kabile yapÝsÝndan dÝĢlayacak olan 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn kurulmasÝ, her iki konfederasyonun da Ġ�/Orta Asya �zerinde hakimiyetinin 

sonunun baĢlangÝcÝ olmuĢtur. 

2. KuruluĢunun ilk yÝllarÝnda Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn dÝĢ politikasÝ iki ana fakt�r tarafÝndan 

belirlenmekteydi, KağanlÝğÝn ana topraklarÝnÝn oluĢturulmasÝ, bu topraklarÝn korunmasÝ ve UygurlarÝn 

Tang �in‟inin siyasi yaĢamÝna m�dahale etmesi. An LuĢan isyanÝ sÝrasÝnda �in‟deki i� savaĢlara 

katÝlmalarÝ UygurlarÝn T�rklerle olan savaĢlarÝnÝn bir devamÝ olarak d�Ģ�n�lmelidir. Tang HanedanÝ‟na 

askeri destek vermek suretiyle, Uygurlar aynÝ zamanda kendi d�ĢmanlarÝnÝn, An LuĢan‟Ýn isyancÝ 

ordusuyla birleĢen T�rkler, etkin arta kalanlarÝ ile de savaĢmaktaydÝ. �in‟e y�nelik askeri seferin 



 399 

sonucu olarak Uygurlar T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn ��k�Ģ� sÝrasÝnda �in‟e ka�an asil AĢina klanÝnÝn 

temsicilerinin yeniden bir T�rk KağanlÝğÝ kurma olsalÝğÝnÝ da tasfiye edebildiler. 

3. BaĢlangÝ�tan itibaren Uygur KağanlÝğÝ Doğu T�rkistan‟Ýn yerleĢik hayata ge�ilmiĢ vahalarÝna 

y�nelik �zel bir siyaset y�r�tt�. Doğu T�rkistan‟daki ekonomik ve siyasi �Ýkarlar UygurlarÝ Doğu 

T�rkistan‟daki Sogdiyanlar arasÝnda yaygÝn olan Mani dinini kabule zorladÝ. Doğu T�rkistan‟Ýn Mani 

topluluğu ile ittifak, Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn Doğu T�rkistan‟Ýn kuzeydoğu b�l�mleri �zerinde kontrol 

kurmasÝna olanak tanÝdÝ ve nihayetinde bu b�lgeleri yerleĢik yaĢam s�r�len �evre b�lgeler olarak 

Uygur Devleti‟nin siyasi-idari yapÝsÝ i�ine dahil ettiler. KağanlÝğÝn 840‟ta yÝkÝlmasÝndan sonra 

UygurlarÝn g��� ve daha ileriki tarihlerde Doğu T�rkistan‟da Turfan Uygur Devleti‟nin (Uygur Ku�a 

KrallÝğÝ, IX-XIII) kurulmasÝ, orta�ağ Uygur devletinin merkezinin Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn (Kuzey 

Moğolistan) merkezinden Doğu T�rkistan‟daki batÝ �evresine (periphery) kaymasÝ Ģeklinde tasavvur 

edilmelidir. 
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Uygur Türkleri / Dr. Erkin Emet [s.233-237]  

Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak�ltesi / T�rkiye 

 

1. Uygur T�rkleri 

1.1. Uygur AdÝ ve Uygurlar 

Uygur adÝ T�rk�e kaynaklarda, Orhon yazÝtlarÝnda ilk defa 716 yÝlÝndaki olaylar sÝrasÝnda, Uygur 

Ġlteberi‟nin ismi vasÝtasÝyla zikredilmiĢtir. Bu sÝrada Uygurlar, K�k T�rk (G�kt�rk) h�kimiyetini tanÝmak 

istemeyerek K�k T�rk �lkesinin doğusuna, muhtemelen de �in sÝnÝrlarÝna doğru ka�mÝĢ olsalar 

gerek.1 

�in kaynaklarÝnda Uygur adÝ Hui-hu, Hui-he, Wei-hu, Wei-wu2 gibi �eĢitli Ģekillerde yazÝlmÝĢtÝr. 

Bundan baĢka, 1283 NumaralÝ Pelliot yazmalarÝ i�inde, 787-843 yÝllarÝ arasÝnda Tibet‟e giden beĢ 

Uygur el�isinin raporlarÝ m�nasebetiyle, Uygur adÝ Tibet�e Ho-yo-hor Ģeklinde yazÝlmÝĢtÝr.3 B�t�n bu 

değiĢik yazÝlÝĢlar Uygur adÝnÝ ifade etmektedir. 

Uygur adÝnÝn anlamÝ ve etimolojisi hakkÝnda �eĢitli g�r�Ģler vardÝr. Uygur‟un manasÝnÝn “Ģahin 

gibi hÝzla h�cum eden, orman halkÝ”,4 “�ukur” anlamlarÝnda olduğu s�ylenmiĢtir. Gy. N�meth‟e g�re 

Uygur adÝ, uy- “uymak, takip etmek”5 fiilinden t�remiĢtir. Ebulgazi BahadÝr Han da UygurlarÝn adÝnÝ 

“uymak, yapÝĢmak”6 fiiline dayandÝrÝr. K�ĢgarlÝ Mahmud‟da ise, “kendi kendine yeter” manasÝnda 

kullanÝldÝğÝ7 anlatÝlmaktadÝr. Kelimenin genellikle Uy+gur Ģeklinde geliĢtiği, “akraba, m�ttefik” 

anlamÝnda olduğu, On Uygur adÝnÝn da “On M�ttefik”8 anlamÝna geldiği yolunda a�Ýklamalarda 

bulunulmuĢtur. 

�in kaynaklarÝ, UygurlarÝn K�k T�rkler gibi HunlarÝn neslinden olduğu yolundaki haberlerde 

hemfikirdirler ve K�k T�rkler gibi onlarÝn da kurttan t�rediklerini s�ylerler. Fakat bunun yanÝ sÝra 

UygurlarÝn ağa�tan t�rediklerine dair efsaneler de vardÝr9. Uygurlara ait en eski kayÝtlarÝn M.�. 176 ve 

43 yÝllarÝnda IssÝk-K�l civarlarÝndaki kalÝntÝlarda bulunduğu s�ylenmektedir.10 

�in‟deki T�rk Tabga� hanedanÝ sÝrasÝnda Uygurlar Gao Che adÝyla anÝlmÝĢlardÝr11. Daha sonra 

da, 5. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan sonra, T�l�slerin bir kabilesi olarak ge�mektedirler.12 Bununla 

beraber Ġsl�m coğrafyacÝlarÝ, Tokuz-Oğuzlarla UygurlarÝ eĢ tutmuĢlardÝr.13 

Elimizde bulunan Karabalgasun yazÝtÝ �ince y�z�nde UygurlarÝn dokuz aileden meydana gelmiĢ 

olduklarÝ zikredilmiĢtir,14 fakat bu “dokuz aile”nin adÝ tek tek sayÝlmamÝĢtÝr. �in kaynaklarÝnÝn 

yardÝmÝyla UygurlarÝ meydana getiren dokuz aileyi Ģu Ģekilde sayabiliriz: 1) Y�e-lo-ko (Yaglakar), 2) 

Hu-to-ko (Uturkar), 3) To-lo-wu/Hou (K�rebir), 4) Mo-Ko-si-k‟i (BakasÝkÝr), 5) A-vu-ti (Ebir�eg), 6) Ko-

sa (Kasar), 7) Hu-Wu-su, 8) Y�e-wu-ku (Yagmurkar), 9) Hi-Ye-Vu (Aymur/Eym�r).15 BunlarÝn liderliği 

ise Yaglakar ailesinin elinde bulunuyordu. 
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Uygur adÝnÝn siyas� bir addan ziyade, kabile ve b�lge adÝ olarak kullanÝldÝğÝ yolunda g�r�Ģler de 

vardÝr.16 K�k T�rk�e kitabelerden ve �in kaynaklarÝndan �ğrendiğimize g�re, UygurlarÝn tarih 

sahnesine �ÝktÝklarÝ ilk yurdun, Selenge nehrinin doğu kÝsÝmlarÝ olduğu anlaĢÝlmaktadÝr.17 

Hun Ġmparatorluğu‟ndan sonra Doğu T�rkistan, M.S. 93-121 yÝllarÝ arasÝnda �in istil�sÝna 

uğradÝ. Bu yÝldan M.S. 220‟ye kadar b�lgede KuĢan h�kimiyeti kuruldu. Bu devletin �ekilmesinden 

360 yÝlÝna kadar Doğu T�rkistan‟da bulunan Yarkent, Lop, Hoten, K�Ģgar, Ku�a ve Turfan gibi Ģehir 

devletleri m�stakil oldular. Bu tarihten itibaren Doğu T�rkistan b�lgesine sÝrasÝyla ġiyenbi, Toba, 

C�cen, K�k T�rk, T�rgiĢ, Uygur, Karluk, KarahanlÝ ve KarahÝtay hanedanlarÝ h�kim oldular. 

1.2. Uygur T�rkleri ve Doğu 

T�rkistan‟Ýn Tarihine Dair 

1.2.1. �t�ken Uygur KağanlÝğÝ D�nemi 

742 senesinde BasmÝl, Uygur ve Karluklardan m�teĢekkil boylar K�k T�rklere h�c�m ederek 

K�k T�rk kağanÝnÝ �ld�rm�Ģler ve yerine BasmÝllarÝn lideri olan Shie-tieh-i-shih kendini kağan olarak 

il�n etmiĢtir. �t�ken‟de kurulan bu yeni “KağanlÝk”ta Uygurlar “Sol Yabguluk” Karluklar da “Sağ 

Yabguluk” mevkiine gelmiĢlerdir.18 Bu arada 742 senesinde “Yabgu” unvanÝnÝ taĢÝyan UygurlarÝn reisi 

�in‟e el�iler yollayarak �in Ġmparatorundan “Adaleti kabul eden reis” unvanÝnÝ almÝĢtÝr.19 743 

senesinde Uygur Yabgusu K�k T�rklerin son kağanÝ olan Wu-Su-Mi-Shi (OzmÝĢ) kağana h�cum 

ederken diğer taraftan Dokuz-OğuzlarÝn baĢÝnda bulunan oğlu da Oğuz kuvvetleri ile birlikte savaĢa 

katÝlÝr. Bu savaĢta OzmÝĢ kağan ağÝr bir yenilgiye uğrar ve karÝsÝ da Uygurlara esir olur. 

K�k T�rk devletinin tamamen tarih sahnesinden silinmesine sebep olan en son darbe 744 

yÝlÝnda yine K�k T�rkler gibi “AĢina” soyundan gelen bir h�k�mdara sahip olan BasmÝllar tarafÝndan 

vurulur. BasmÝl KağanÝ, OzmÝĢ Kağan‟Ýn baĢÝnÝ keserek �in sarayÝna yollar. O zamana kadar 

UygurlarÝn h�kimiyetinde olan BasmÝllar bu baĢarÝlarÝndan dolayÝ bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ il�n ederler ve 

h�k�mdarlarÝ �t�ken‟de Kağan olarak baĢa ge�er. Fakat Uygurlar bu kağanÝ tanÝmazlar ve Uygur 

Yabgusu KarluklarÝn yardÝmÝyla da BasmÝl KağanÝ‟nÝ yener ve kendisini �ld�r�r. B�ylece �t�ken 

b�lgesinde yeni bir KağanlÝk kurulmuĢ olur. 

744 senesinde �t�ken‟de kurulan yeni devletin ilk kağanÝ �in tarihlerinde Ku-tu-lu Pi-Chia 

Ch�eh Ko-han olarak ge�en “Kutlug Bilge K�l Kağan”dÝr. Tang imparatoru tarafÝndan kendisine 

“Feng-Ý Wang” adÝ ve daha sonra da “Huai-jen” unvanÝ verilmiĢtir. 

Tang S�l�lesi tarih�ileri, Kutlug Bilge K�l Kağan zamanÝnda UygurlarÝn, Altay dağlarÝndan, 

Baykal g�l�ne kadar uzanan bir b�lgede h�k�m s�rd�klerinden bahsetmektedirler. Uygurlar bu 

devirde, kendilerine baĢĢehir olarak, o zamanlar “Ordu-balÝg” denen ve Hunlar zamanÝndan beri 

bilinen, YukarÝ Orhun nehri �zerinde bulunan “Kara Balgasun” Ģehrini se�miĢlerdir. 
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Kutluk Bilge K�l Kağan 747 senesinde �l�nce yerine oğlu Moyun�or Kağan baĢa ge�miĢtir. Bu 

Kağan zamanÝnda Uygurlar, BatÝ‟da T�rgeĢlerle m�cadele etmiĢler ve bunlarÝ hakimiyetleri altÝna 

alarak sÝnÝrlarÝ batÝda Sir Derya nehri boylarÝna kadar geniĢletmiĢlerdir. Kuzeyde ise, Kem nehri 

aĢÝlarak KÝrgÝzlar ile kendilerine bağlanmÝĢtÝr. Moyun�or zamanÝnda en �nemli siyasi m�nasebetler 

�inliler ile olmuĢtur. 

759 senesinde Moyun�or Kağan �l�nce yerine Uygurlardaki veraset geleneklerine g�re b�y�k 

oğlunun ge�mesi l�zÝmdÝ. Fakat b�y�k oğul bilmediğimiz bir sebepten dolayÝ �ld�r�lm�Ģ ve yerine 

Moyun�or‟un k���k oğlu Kağan olarak baĢa ge�miĢtir. �inliler tarafÝndan “Teng-li Mou-y�” (Tengri 

Mou-y�) diye isimlendirilen bu kağanÝn birka� tane isminin olduğunu biliyoruz. Bu isimlerden en 

tanÝnmÝĢlarÝ “Bugu” veya “B�g�” ile “Tengri”dir. 

780 senesinde Tun Baga Tarkan, B�g� Kağan‟Ý �ld�rerek kendisini kağan ilan etmiĢtir. Kağan 

olduktan sonra, ilk iĢ olarak derhal �in ile siyas� m�nasebetlerinin d�zeltilmesi yolunu se�miĢ ve 

bunda da muvaffak olmuĢtur. �inliler tarafÝndan kendisine “Alp Kutlug Bilge Kağan” unvanÝ verilmiĢtir. 

Kutlug Bilge Kağan‟Ýn baĢlÝca faaliyetlerini Ģ�yle sÝralayabiliriz. Tibet ve KarluklarÝn Uygurlara 

karĢÝ teĢkil ettikleri �eteleri ortadan kaldÝrmÝĢ, KarluklarÝ tamamen kendine t�bi kÝldÝktan sonra, Turfan 

b�lgesine inmiĢtir. Burada da Tibet ve Karluk �eteleriyle karĢÝlaĢmÝĢ ve bunlarÝ da tamamen ortadan 

kaldÝrdÝktan sonra, Ģehirleri geri alarak asayiĢi bozmayan b�lge halkÝnÝ �d�llendirmiĢ, asayiĢi 

bozanlarÝ ise Ģiddetle cezalandÝrmÝĢtÝr. 

Kutlug Bilge Kağan‟Ýn en b�y�k icraatÝ KÝrgÝz seferidir. KÝrgÝz seferi kendi adÝnÝ ebed�leĢtirmiĢtir 

denilebilir. Orta Asya‟nÝn kuzeyinde oturan ve bir T�rk boyu olan KÝrgÝzlar, cesur ve kuvvetli idiler. 

Uygurlar bug�nk� Turfan b�lgesine kadar h�kim olunca, KÝrgÝzlarÝn g�ney b�lgeleriyle iliĢkileri hemen 

hemen kesilmiĢti. Bu y�zden KÝrgÝzlar daha kuzeye �ekilmek zorunda kalmÝĢlardÝr. 

Kutlug Bilge Kağan 805 senesinde �l�nce, yerine “Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp K�l�g Bilge 

Kagan” ge�miĢtir. Bu Kağan‟Ýn �nemli faaliyetlerini Ģ�yle sÝralayabiliriz: Doğu T�rkistan‟Ýn �nemli 

Ģehirlerinden birisi olan Ku�a‟yÝ Tibetlilerin elinden kurtarmasÝ ve Maniheizm‟in Uygurlar arasÝnda 

yayÝlmasÝ i�in g�stermiĢ olduğu gayret. 

Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp K�l�g Bilge Kağan �l�nce, yerine bir evvelki kağan‟Ýn k���k kardeĢi 

821 senesinde kağan olmuĢtur. Bu kağan‟Ýn unvanÝ “Ay Tengride Kut BulmÝĢ Bilge KağandÝr. 

UygurlarÝn ilk devrinden itibaren 21. kağanÝ olan bu kiĢinin bir baĢka ismi de “Kasar Tegin”dir.20 

Kasar Tegin baĢa gelince �inlilerle bir evlilik yoluyla akrabalÝk kurmak istemiĢti. Daha �nceleri 

de g�rd�ğ�m�z �inli prenseslerle evlenerek bir akrabalÝk bağÝ tesis edilmesini her iki toplum, �zellikle 

�inlilere yararlar sağlayacağÝ aĢik�rdÝr. 821 senesinden sonra, Uygurlarda siy�si y�nden genel bir 

bozukluk g�r�lmektedir. Uygurlardaki bu i� karÝĢÝklÝklarÝ Mani dinine bağlayanlar olduğu gibi, meydana 

gelen s�l�le değiĢmesinin de rol oynadÝğÝnÝ ve �in‟in olumsuz etkisinin de olduğunu s�yleyenler 

vardÝr. 
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Kasar Tegin b�t�n maiyetiyle birlikte �ld�r�lm�Ģt�r. Yerine 832-839 seneleri arasÝnda baĢa 

ge�en manevi oğlu “Hu-te-le” kağanlÝk yapmÝĢtÝr. “Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp K�l�g Bilge Kağan” 

unvanÝnÝ almÝĢtÝr. Bu d�nemde i� karÝĢÝklÝklar hat safhaya gelmiĢ ve bu arada b�y�k bir kÝĢ 

mevsiminden sonra, hayvanlarÝn pek �oğu telef olmuĢtur. Bu durum ise Uygur ekonomisini olduk�a 

sarsmÝĢ ve �in‟e satacak mal bulamaz duruma gelmiĢlerdir. 

Hu-Te-le kağan 839 senesinde �l�nce yerine Wu-Tu-Kung ile aynÝ senede Wu-Chie Kağan 

baĢa ge�miĢtir.21 

840 senesine gelindiğinde, 100 bin kiĢilik bir KÝrgÝz ordusunun Uygur baĢkenti Karabalgasun‟u 

kuĢatarak, son Uygur kağanÝ olan Wu-Chie‟yi �ld�rd�klerini g�r�yoruz. Uygurlar, KÝrgÝzlar tarafÝndan 

b�y�kl� k���kl� kÝlÝ�tan ge�irilmiĢlerdir. KÝrgÝzlar b�ylece belki de Moyun�or ve Kutluk Bilge 

zamanlarÝnda uğradÝklarÝ yenilgilerin intikamÝnÝ almÝĢ oldular. Bu savaĢtan kurtulan Uygurlar �eĢitli 

y�nlere hareket ederek yeni yurt edinmek i�in �aba harcamÝĢlardÝr. 

1.2.2. HanlÝklar D�nemi 

1.2.2.1. ġa-�u (Sha-Chou) UygurlarÝ 

KÝrgÝz yenilgisinden sonra oturduklarÝ b�lgelerden hareket ederek Asya‟nÝn daha g�ney 

b�lgelerine, �in‟in batÝsÝna gelip yerleĢen Uygurlardan bir grup Sha-Chou Ģehrine gelmiĢlerdir.22 

Sha-Chou UygurlarÝna �inliler, Maniheizm dinini benimsemiĢ olmalarÝndan dolayÝ ve bunlarÝn beyaz 

elbise giymelerinden kendilerine “Beyaz giymiĢ g�ğ�n oğullarÝ” ismini takmÝĢlardÝr.23 AyrÝca bu 

b�lgenin �ok �nemli Ģehirlerinden biri olan Dun-huang‟Ýn Sha-Chou‟ya �ok yakÝn olmasÝ zaman 

zaman Sha-Chou Ģehrine Dun-Huang denmesine yol a�mÝĢtÝr. 

Sha-Chou UygurlarÝ hakkÝnda kaynaklarda pek fazla bilgi yoktur. BunlarÝn siyas� h�kimiyetleri 

�ok kÝsa s�rm�Ģt�r. Ġlk �nce Liaolara (KÝtan)  ve daha sonra da ġi-ġia (Tanggut) devletlerinin 

h�kimiyetlerini tanÝmÝĢlardÝr. Diğer taraftan Sha-Chou UygurlarÝ ile Kan-Su (Kan-Chou) UygurlarÝ 

arasÝnda muhtemelen Mani dininden dolayÝ zaman zaman anlaĢmazlÝklar �ÝkmÝĢtÝr. �yle anlaĢÝlÝyor 

ki, Mani dinini kabul etmeyen bir kÝsÝm Sha-Chou Uygur halkÝ, Kan-Su UygurlarÝndan yardÝm 

istemiĢlerdir; onlarÝn Kan-Su Uygur kağanÝna mektup yazarak kendisinden yardÝm istediği 

bilinmektedir.24 Bu b�lgenin �nemi �in ile Orta Asya arasÝndaki ticaret yolunun �zerinde 

bulunmasÝndan ileri gelmektedir. 

1.2.2.2. Kan-Su UygurlarÝ 

Bug�nk� Kansu Ģehrinin yakÝnÝnda kurulan Kan-Su Uygur devleti, bilhassa X. y�zyÝlÝn 

ortalarÝndan itibaren UygurlarÝn kuvvet merkezi h�line gelmiĢtir. Bu Uygurlar da Sha-Chou UygurlarÝ 

gibi, XI. y�zyÝldan sonra, Tangut ve KÝtanlarÝn h�kimiyetlerini tanÝmÝĢlardÝr. Kan-Su UygurlarÝna aynÝ 

zamanda “SarÝ Uygurlar” da denilmektedir. 
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840 tarihinden sonra UygurlarÝn bir kÝsmÝnÝn Tibet ve An-Shi b�lgesine g�� ettikleri 

bilinmektedir. Bu b�lgenin merkezi ise, Kansu (Kan-Chou) Ģehri idi. Kansu Ģehri bilhassa, �in ile 

bug�nk� Doğu T�rkistan arasÝndaki ticaret yolu �zerinde bulunuyordu. Uygurlar bu b�lgeye gelmeden 

�nce, bu b�lge ve ticaret yolu, Tibetlilerin eline ge�miĢti. Bu b�lgeye gelip yerleĢen UygurlarÝn asker� 

bakÝmdan �ok zayÝf olduklarÝnÝ �in kaynaklarÝ bahsetmektedirler. 

Bu b�lgenin asÝl �zelliği Budizm‟in en fazla yayÝlmÝĢ olduğu bir yer ve Dun-huang mağaralarÝnÝn 

bulunmasÝndandÝr. Bu sebeple UygurlarÝn eski dini Maniheizm‟in burada daha �ok yaĢanmÝĢ olmasÝ 

ve UygurlarÝn yeniden Budizm dinine bir d�n�Ģ yapmÝĢ olmalarÝ �ok muhtemeldir. Budist kitaplarÝnÝn 

SarÝ Uygur KağanÝ‟nÝ “G�k H�k�mdarÝ” diye anmalarÝ ve onuncu y�zyÝlÝn baĢÝnda buradan �in‟e 

gelmiĢ olan rahiplerin yeĢil c�bbe giymiĢ olmalarÝ da, onlarÝn �oktan Budist olduklarÝnÝ g�steren 

deliller olmasÝ l�zÝmdÝr. 

Dokuzuncu y�zyÝlÝn sonunda Turfan UygurlarÝ tarafÝndan Doğu T�rkistan‟dan kovulan Tibetliler 

Kansu‟ya gelmiĢler ve SarÝ UygurlarÝn baĢÝna cidd� olarak dert olmuĢlardÝr. �inlilerle beraber Tibet 

tehlikesini de atlatan SarÝ Uygurlar, ancak onuncu y�zyÝlÝn baĢlarÝnda rahat nefes alabilmiĢlerdir. 

911 tarihinde SarÝ UygurlarÝn ilk defa olarak asker� bir harekete ge�tiklerini ve mabetlerin 

bulunduğu Dun-huang (Bin Buda) Ģehrini zaptettiklerini �in kaynaklarÝndan �ğreniyoruz. Bu hareket 

daha ziyade, Maniheist bir geleneğe sahip olan ve SarÝ Uygurlarla Turfan UygurlarÝ arasÝnda 

kurulmuĢ k���k bir �in devletine karĢÝ yapÝlmÝĢ akÝndÝr. Bu devlet�ik “Beyaz elbise giyen imparatorun 

devleti” idi. SarÝ UygurlarÝn bu baĢarÝlarÝ �zerine itibarlarÝ da �ok artmÝĢtÝr.25 

923 senesinde Kan-Su veya SarÝ UygurlarÝn baĢÝnda Jen-Mei Kağan bulunuyordu. Jen-mei 

kendileri i�in b�y�k tehlike oluĢturan Tibetlilere karĢÝ �in‟le bir anlaĢma yapmÝĢtÝr. �inliler de 

sÝnÝrlarÝnÝn g�venli olmasÝ i�in SarÝ Uygurlara g�venmiĢler ve bu anlaĢmayÝ imzalamÝĢlardÝr. 

924 senesinde Jen-mei �l�nce yerine kardeĢlerinin en k���ğ� Tegin, “kağan” oldu. 924 ile 928 

seneleri arasÝnda Uygurlar arasÝnda karÝĢÝklÝklarÝn �ÝktÝğÝnÝ g�r�yoruz. ArtÝk SarÝ Uygurlar, kendi i� 

iĢleriyle uğraĢmaya baĢlamÝĢlardÝ. �yle anlaĢÝlÝyor ki, SarÝ Uygurlar, batÝdan gelen mallarÝ alÝyorlar ve 

kendi kervanlarÝ ile �in‟e g�t�r�yorlardÝ. Dar bir sahada yaĢayan bu UygurlarÝn hayatlarÝnÝ devam 

ettirebilmeleri i�in ticaretin b�y�k �nemi vardÝ. 

933 senesinden sonra, Tibetlilerin Uygur kervanlarÝnÝ soymalarÝ �zerine baĢlayan Tibet harpleri, 

UygurlarÝn kendi menfaatlerini korumak maksadÝyla yapÝlan m�cadelelerdir. Diğer taraftan �inlilerin 

bu savaĢlarda UygurlarÝn yanÝnda olmasÝ da kendi �ÝkarlarÝnÝ Tibetlilere kaptÝrmamak i�indir. 

SarÝ UygurlarÝn daha �nce kurulmuĢ olan T�rk devletleri gibi f�tuhat politikasÝ yoktu. Belki bunun 

tek sebebi SarÝ UygurlarÝn artÝk yavaĢ yavaĢ yerleĢik hayata ge�miĢ olmalarÝdÝr. OnlarÝn tek amacÝ 

Kan-Chou (Kansu) Ģehrinde barÝĢ i�inde oturup, yabancÝlarÝn baskÝn ve istil�sÝna uğramadan 

kervanlarÝnÝ g�nderebilmekti. Bu sebeple �in ile daima dostluk i�inde yaĢamÝĢlar ve kendileri i�in en 

b�y�k tehlike olan g�neydeki Tibetlilere karĢÝ cephe almÝĢlardÝ.26 
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1.2.2.3. Turfan UygurlarÝ 

840 tarihinden sonra g�neyde yeni bir devlet kuran Uygurlar arasÝnda Orta Asya T�rk tarihinde 

�ok �nemli bir yeri olan Gao-Chang Ģehrinde yerleĢen Uygurlar olmuĢtur. Bu Uygurlar “… artÝk BozkÝr 

T�rk devletinden farklÝ idiler: H�kimiyeti geniĢletme d�Ģ�ncesinde olmamÝĢ, b�y�k siyas� �atÝĢmalara 

girmemiĢ, baĢta �in h�k�metleri olmak �zere, komĢularÝ ile dostluk ve ticaret m�nasebetlerini devam 

ettirmeyi tercih etmiĢlerdir”.27 

BatÝya gelmiĢ olan Uygurlar, baĢlangÝ�ta yalnÝz Turfan ve BeĢ-BalÝk b�lgelerinde yerleĢmiĢlerdi. 

�in sÝnÝrÝnda sayÝsÝz fel�ketlere uğrayan 13 Uygur boyu da batÝya ge�miĢ ve Turfan UygurlarÝna 

karÝĢmÝĢlardÝr. Turfan b�lgesine gelen Uygurlar son Uygur kağanÝnÝn kÝz kardeĢinin oğlu olan, Mengli 

Tigin‟i28 856 yÝlÝnda kağan se�miĢlerdi. Mengli Tigin‟in kağanlÝğÝ �in tarafÝndan da tanÝnmÝĢtÝ. �in 

kaynaklarÝnda Turfan UygurlarÝ i�in “Shi-Zhou” UygurlarÝ da dendiğini g�r�yoruz. Bunun sebebi ise, 

Tang s�l�lesi zamanÝnda Gao-Chang olarak bilinen Ģehrin 460 senesinde �in‟in bir eyaleti h�line 

getirildiği zaman, isminin Shi-Zhou olarak değiĢtirilmesindendir. Mengli Tigin Uygur kağanÝ olunca 

Ulug Tengride Kut BolmÝĢ Alp K�l�g Bilge Kagan unvanÝnÝ almÝĢtÝ.29 O da tÝpkÝ atalarÝ gibi bir unvan 

taĢÝyordu. 

866‟larda Turfan UygurlarÝnÝn baĢÝnda Bugu Ch�n bulunmaktadÝr ve o Turfan‟Ý fethetmiĢtir. 

BatÝdaki sÝnÝrlarÝnÝ TanrÝ dağlarÝ �zerindeki �r�m�i Ģehrine kadar uzattÝlar. Kansu‟daki �in asker� 

kuvvetlerinin �in Ġmparatoru‟na isyan etmeleri �zerine Uygurlar sÝnÝrlarÝnÝ doğuda �in topraklarÝna 

geniĢletme imk�nÝna sahip oldular. B�ylece TanrÝ dağlarÝnÝn doğu ucunda ve ticaret yollarÝnÝn ge�tiği 

Kumul Ģehri de UygurlarÝn eline ge�miĢ oldu.30 947‟lerde Turfan b�lgesi UygurlarÝnÝn baĢkentinin 

Ko�o olduğu ve 948 yÝlÝnda baĢa ge�en Uygur hanÝnÝn unvanÝnÝn Ġdikut olduğu Ko�o‟da bulunan bir 

kitabeden anlaĢÝlmaktadÝr ve baĢkente de Ġdi Kut Ģehri deniyordu.31 Turfan ve BeĢ-BalÝk‟taki Uygur 

hanedanÝnÝn sÝnÝrlarÝ kesin olarak �izilemiyorsa da, bu hanlÝğÝn d�hilinde bir�ok T�rk boyu yaĢÝyordu. 

981 senesinde Kara-Ko�o‟ya g�nderilen �in el�isi Wang Yen-te‟nin seyahat notlarÝ k�lt�r 

tarihimiz a�ÝsÝndan olduk�a �nemlidir. Wang Yen-te Uygurlara Sung devleti tarafÝndan, KÝtanlarÝn 

kuvvetlenmesi �zerine g�nderilmiĢti. Sunglar KÝtanlara karĢÝ Uygurlarla andlaĢma yapmayÝ 

pl�nlÝyorlardÝ. Ancak �inliler fazla birĢey elde edemedi. ��nk� bu yÝllarda savaĢtan �ok ticaretle 

uğraĢan T�rkler, hem �in‟i a�Ýk�a reddetmiĢler hem de onlarla antlaĢma yaparak KÝtanlarÝ 

kÝzdÝrmamÝĢlardÝr. Bu Uygurlar 10. y�zyÝldan itibaren geliĢen ve 11-12. y�zyÝllarda olgunluğa eriĢen 

T�rk medeniyetinin kurucusu olmuĢlardÝ. Bilhassa Mani dini Turfan ve BeĢ-BalÝk UygurlarÝ arasÝnda 

epeyi rağbet g�rm�Ģ ve bir�ok eser bÝrakmÝĢlardÝr.32 Turfan Uygur devleti �nce Kara-HÝtay devletine 

bağlandÝ (1206). Uygur kağanÝ, Kara Hitay H�k�mdarÝ Yeh-l� Ta-Shi‟yi kendi baĢkentinde �� g�n 

misafir etmiĢ ve Yeh-l� Ta-Shih �lkesine d�nd�ğ� zaman 600 at, 100 deve ve 3.000 koyun hediye 

etmiĢtir. 

Hitay devletinin kurucusunun karÝsÝ da bir Uygur prensesi idi. Devletin idaresinde ve savaĢlarda 

kocasÝ kadar rol� olan bu imparatori�e, 924 senesinde kendisine gelen Uygur el�isine �zel bir 
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karĢÝlama yapÝlmasÝnÝ istemiĢti. Bu arada Uygur alfabesinin HÝtay devletinin resm� yazÝsÝ olmasÝnda 

da b�y�k tesir yapmÝĢtÝr. HÝtay devletinin ileri gelenleri arasÝnda da bir�ok Uygur vardÝ.33 
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Koçu (Ġdikut) Uygur Devleti / Dr. Varis Abdurrahman [s.238-248]   

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

 Devletin KuruluĢu ve GeliĢmesi 

T�rk�e metinlerde “Ko�u” veya “Ko�o” Ģeklinde ge�en1 bu isim, bug�nk� Doğu T�rkistan‟daki 

Turfan Ģehrinin eski adÝdÝr. KaĢgarlÝ Mahmud eserinde: “Ko�u Uygur Ģehirlerinden biridir. Orada 

bulunan b�t�n Ģehirlere bu ad verilir”,2 diyerek bazÝ araĢtÝrmacÝlarÝn (Stein, A. von Le Cog, von 

Gabain gibi) iddia ettiği gibi bu ismin �inceden gelme değil bir T�rk�e isim olduğunu kanÝtlamaktadÝr. 

Ko�u (Turfan) b�lgesinin siyasi ve etnik durumunu aydÝnlatmak i�in �ncelikle “Ko�u” tabirinin 

menĢeinin tespiti gerekmektedir. 

Ko�u hakkÝnda, �in kaynaklarÝnda, T�rkistan‟Ýn diğer b�lgelerine g�re daha �ok kayÝt 

bulunmaktadÝr. Bu kayÝtlarÝn �oğunda bu Ģehir “Kao-ch‟ang” Ģeklinde3 kaydedilmektedir. 

Alman T�rkolog A. von Le Cog ve Tai-wanlÝ T�rkolog Liu Yi-t‟ang gibi bilim adamlarÝ T�rk�e 

kaynaklarda ge�en “Ko�u” kelimesinin �ince “Kao-ch‟ang” isminin T�rk�e okunuĢu olduğunu 

savunmaktadÝrlar.4 Bu g�r�Ģ�, Stein, A. von Gabain ve Bahaeddin �gel gibi bilim adamlarÝ da 

paylaĢmaktadÝr. Bu g�r�Ģ kabul edilecek olursa, bu Ģehrin isminin �inliler tarafÝndan koyulduğu ve bu 

b�lgenin T�rk kabilelerinin ana vatanÝ olarak kabul edilemeyeceğini de kabul etmek zorunda kalÝnÝr. 

Ancak bu g�r�Ģ� kabul etmek pek ilmi g�r�lmemektedir. ��nk� “Ko�u” ismini taĢÝyan s�z konusu 

Ģehrin etnografyasÝna bakÝldÝğÝnda, “Ko�u” isminin T�rk�e olduğu, �inlilerin ise “Ko�u” Ģehrini “Kao-

ch‟ang” olarak okuduğu ve o Ģekilde kaydettikleri anlaĢÝlmaktadÝr. 

�in kaynaklarÝndan anlaĢÝldÝğÝna g�re, Ko�u (Turfan) b�lgesine milattan �nceki zamanlarda 

“KoĢu” veya “KoĢi” (Ku-shih) deniliyordu. Coğrafi sÝnÝr olarak, bug�nk� Turfan b�lgesini ve TanrÝ 

DağlarÝnÝn kuzeydoğu eteklerini i�ine almakta idi. Burada B�y�k Y�eh-shihlerin (B�y�k Tuhriler) bir 

kolu olan “KoĢlar” (ya da KoĢan) yaĢÝyordu. Onlara �in‟in Han Ġmparatorluğu zamanÝnda “Ch‟e-shih” 

denirdi.5 Bunlar, M.�. III. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Ģimdiki Turfan b�lgesini merkez edinerek “KoĢu 

HanlÝğÝ”nÝ (Ch‟e-shih-tou-kuo) kurdular. Bu hanlÝk tÝpkÝ diğer T�rk devletlerinde olduğu gibi “�n KoĢu 

HanlÝğÝ” (Ch‟e-shih ch‟ien-kuo) ve “Arka KoĢu HanlÝğÝ” (Ch‟e-shih-hou-kuo) diye ikiye ayrÝlmÝĢtÝr.6 �n 

KoĢu HanlÝğÝ‟nÝn baĢkenti Yargul Ģehri (bu Ģehrin harabesi bug�nk� Turfan ilinin Yargul k�y�nde 

bulunmaktadÝr). Arka KoĢu HanlÝğÝ‟nÝn baĢkenti ise Utu Kurgan (bu Ģehrin harabesi bug�nk� Doğu 

T�rkistan‟Ýn kuzey doğusundaki Cimsar il�esinin g�neyinde bulunmaktadÝr) idi. Bug�nk� Turfan‟Ýn en 

eski halkÝ olarak bildiğimiz bu “KoĢlar” ya da “KoĢular”Ý �inliler olduğu gibi telaffuz ederek “Ku-shih” ve 

“Ch‟e-shih” demiĢlerdir. Bu b�lgenin adÝnÝ bu Ģekilde yÝllÝklarÝna da kaydetmiĢlerdir. Burada Ģuna 

dikkat edilmesi gereklidir. Bug�n “Ch‟e” diye okunan bu �ince kelime eski d�nemlerde, Ka, Ku, Go, 

Ko olarak okunurdu. DolayÝsÝyla �in kaynaklarÝnda bug�n “Ch‟e-shih” olarak karĢÝmÝza �Ýkan ismi 



 416 

bug�nk� okunuĢu ile değil o zamandaki okunuĢu ile “Ko-shih” diye okuduğumuz zaman bu ismin Eski 

T�rk�eden �inceye aktarÝldÝğÝ ortaya �ÝkmaktadÝr. T�rk�e kaynaklarda bu ismin “Ko�u” veya “Kocu” 

Ģeklinde ge�mesi ise T�rk�edeki “ġ” harfinin yerini zaman zaman “�” veya “C” harflerinin 

almasÝndandÝr.7 

IX-XI. y�zyÝl arasÝnda T�rkistan tarihinde, �zellikle Uygur T�rk tarihinde eĢine rastlanmayan 

b�y�k değiĢiklikler ortaya �ÝktÝ. Mil�d� 840 yÝlÝnda, son bulmayan taht m�cadeleleri ve ardÝ ardÝna 

gelen doğal afetler nedeniyle iyice zayÝflayan Orhun b�lgesindeki BozkÝr Uygur Devleti Yenisey 

kÝyÝlarÝndan gelen KÝrgÝzlarÝn saldÝrÝsÝyla yÝkÝldÝ.8 Karabalgasun‟daki Kağan SarayÝ KÝrgÝzlar tarafÝnca 

yağmalanÝp ateĢe verildikten sonra UygurlarÝn kağan ailesine mensup bir grup yakÝnÝ ile �t�ken‟i terk 

edip g�ney ve g�neybatÝya g�� etti.9 �ge Tekin baĢkanlÝğÝnda, g�neye yani �in‟in kuzey sÝnÝrlarÝna 

g�� eden 13 kabileden oluĢan k���k bir grup, devleti tekrar diriltmek i�in bir m�ddet �ok �aba 

g�sterirlerse de �in‟in T‟ang Ġmparatorluğu‟ndan beklediği yardÝmÝ alamayÝnca T‟ang ve KÝrgÝz 

ordusunun kÝskacÝna d�Ģerek mağlup oldu.10 

Devletin son h�k�mdarlarÝndan II. Kasar Kağan‟Ýn yeğeni Pan Tekin ve baĢvezir Sar�uk‟un 

�nderliğindeki 15 Uygur kabilesi TanrÝ DağlarÝnÝn doğu ucundaki ġilman DağÝ‟nÝn (She-lo-man-shan) 

kuzeyine geldiklerinde bir grup Uygur kabileleri ana k�tleden ayrÝlarak, Ivirğul (Yi-wu-chou, Ģimdiki 

Doğu T�rkisan‟Ýn Kumul ili) ve Nap�uk (Na-chi. Ģimdiki Doğu T�rkistan‟Ýn Pi�an il�esinin batÝsÝndaki 

L�k��n kasabasÝnÝn olduğu yer) �zerinden TanrÝ DağlarÝnÝn kuzeydoğusunu takip ederek BeĢbalÝk 

b�lgesine gelip yerleĢmiĢlerdir.11 MeĢhur Fars tarih�isi C�veyni de, bu g��le ilgili olarak Ģu bilgileri 

vermektedir: “Bir zaman geldi Uygurlar ve onlara bağlÝ etraftaki kavimler, atlarÝn kiĢnemesinden, 

develerin bağÝrmasÝndan… SÝğÝrlarÝn b�ğ�rmesinden, kuĢlarÝn �tmesinden, �ocuklarÝn ağlamasÝndan 

velhasÝl herĢeyden „g��, g��‟ sesi duymaya baĢladÝlar. Bunun �zerine yerlerinden kalktÝlar. 

KonduklarÝ her yerde aynÝ sesi duydular. Nihayet bir yere geldikleri zaman o ses kesildi. Orada 

yerleĢip beĢ mahalleli bir Ģehir kurdular ve o Ģehre „BeĢbalÝk‟ adÝnÝ verdiler. ġehir g�nden g�ne 

b�y�d�. Oraya ilk yerleĢenlerin �ocuklarÝ, o g�nden beri orada emirlik yaparlar. OranÝn em�rine “Ġdikut‟ 

adÝ verilir.”12 Bundan baĢka Eb�‟l-Gazi BahadÝrhan da Orhun UygurlarÝnÝn BeĢbalÝk‟a g�� etmesiyle 

ilgili olarak: “Uygurlar yaklaĢÝk �� bin sene orada (Orhun‟da) kaldÝlar. Daha sonra dağÝldÝlar. Bir 

b�l�ğ� ĠrtiĢ Nehri‟nin kÝyÝsÝna geldiler. Bir b�l�ğ� BeĢbalÝk‟a gelip tarÝmla uğraĢtÝ. Yine bir b�l�ğ� at, 

koyun besleyerek BeĢbalÝk civarÝnda konar-g��er hayat s�rd�rd�.”13 Bu bilgilerden anlaĢÝlacağÝ 

�zere Orhun‟dan g�� eden bir grup Uygur kabilesi BeĢbalÝk b�lgesine gelip buradaki soydaĢlarÝna 

katÝlarak ileride kurulacak olan Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin temelini oluĢturmuĢlardÝr. Konuyla ilgili 

olarak, �in kaynaklarÝnda Ģ�yle denilmektedir: “BeĢbalÝk‟taki AltÝn kum tepesi etrafÝndaki UygurlarÝn 

sayÝsÝ 200 bine ulaĢmÝĢtÝ. Elbette bunun i�inde eskiden beri buralarda yaĢayan Uygurlarda vardÝ.14 

Pan Tekin‟in �nderliğinde batÝya g�� eden UygurlarÝn bir kÝsmÝ Ko�u‟ya (Turfan) gelip 

yerleĢmiĢlerdi. Ko�u‟ya gelen Uygurlar burada �ok kÝsa bir zamanda siyas� �st�nl�ğ� elde ettiler.15 

Bunun sebebi, b�lgede Uygur kabilelerinin �oğunlukta olmalarÝ yanÝnda 840 yÝlÝna kadar Orhun‟daki 

Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn �nemli k�lt�r merkezlerinden biri olmasÝdÝr. KlyaĢtornÝy‟e g�re: “Orhun‟daki B�g� 

Kağan Turfan Vadisi‟ndeki Mani ve Buda dinindeki T�rk halklarÝnÝn b�y�k h�k�mdarÝ sayÝlÝrdÝ. 
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Turfan‟da bulunan bir ağa� par�asÝndaki yazÝda B�g� Kağan D�nemi‟nde Uygur Devleti‟nin 

hudutlarÝnÝn batÝda Barshan‟a kadar ulaĢtÝğÝ anlatÝlmaktadÝr. Bundan baĢka 767‟deki Ko�u‟nun 

valisinin B�g� Kağan‟Ýn oğlu olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. Binaenaleyh en ge� B�ğ� Kağan D�nemi‟nden 

(759-779) itibaren Ko�u, BeĢbalÝk, Kingit (Kara ġehir) ve Ku�a b�lgeleri, Orhun‟daki Uygur 

KağanlÝğÝ‟nÝn �nemli k�lt�r merkezleri haline gelmiĢ idiler.”16 

XX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Ģimdiki Turfan b�lgesinde bulunan vesikalardan da bu b�lgelerin IX. 

y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Orhun‟daki UygurlarÝn kontrol� altÝnda olduğu ortaya �ÝkmaktadÝr. Mesel�, Ģimdi 

Almanya‟nÝn Berlin M�zesi‟nde muhafaza edilen, 173 D, T.II.K. B�ndc 1 nolu T�rk�e el 

yazmalarÝndan, Orhun‟daki Uygur h�k�mdarÝ Ay Tengride �l�g BulmÝĢ Alp Uluğ Kutlug Bilge 

Kağan‟Ýn (795-805) 803 yÝlÝnda Ko�u‟ya gelerek Mani dininin b�y�k hocasÝ Mezak‟tan Orhun‟daki 

Kağan SarayÝ civarÝnda din yaymak �zere �� tane Maxistak (Misyoner) g�ndermesini talep ettiği 

anlaĢÝlmaktadÝr. Bu belgelerden Ko�u‟nun aynÝ zamanda UygurlarÝn en �nemli din merkezi olduğu ve 

kimi tarih�ilerin iddia ettiği gibi buranÝn Tibetlilerin kontrol� altÝnda olmadÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr.17 

F. M�ller, Uygurca Mani Dinine �vg� ġiirleri (Berlin, 1925) adlÝ eserinde de BeĢbalÝk, Ko�u, 

Kingit (Kara ġehir), K�sen (Ku�a) ve KaĢgar gibi yerlerin Orhun‟daki Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn �nemli din 

ve k�lt�r merkezleri olduğunu zikretmektedir. Bu eserin giriĢ kÝsmÝnda Manihaistlerin, Orhun‟daki 

Uygur Devleti‟nin kağanlarÝna, �st d�zey b�rokratlarÝna ve y�ksek tabaka insanlarÝna yaptÝğÝ 

“hitap”larÝna yer verilmiĢtir. Bu kitaplardaki Kağan ve Tekin tabirlerinden baĢka inal, tarhan, ilig ve 

tutuk gibi h�k�mdarlÝk unvanlarÝ da dikkat �ekmektedir. AyrÝca, yine Ko�u b�lgesinin ileri 

gelenlerinden “Yalluğ” soyadÝ ile Orhun‟daki Uygur h�k�mdarlarÝna mahsus 4 yerli h�k�mdarÝn ismine 

rastlanÝlmaktadÝr. Bu �vg� Ģiirlerinin Ay Tengride Kut BulmÝĢ Alp Bilge Kağan (808-821) D�nemi ile Ay 

Tengride Kut BulmÝĢ Alp Bilge Uygur KağanÝ (824-832) D�nemi arasÝnda yazÝldÝğÝnÝ dikkate alÝrsak, o 

sÝralarda TanrÝ DağlarÝnÝn kuzey ve g�neyindeki h�k�mdarlarÝn bizzat Orhun‟da Uygur KağanlÝğÝ 

tarafÝndan tayin edildiği ortaya �ÝkmaktadÝr.18 Muhtemelen 820‟li yÝllarda Orhun‟daki Uygur KağanlÝğÝ 

sarayÝna giden Arap SeyyahÝ Tamim Ġbn Bahr‟Ýn Seyahatnamesi‟nde yer alan: “IssÝk G�l‟�n kÝyÝsÝna 

geldikten sonra Tokuz Oğuz KağanÝ‟nÝn verdiği ata binerek Tokuz Oğuz KağanlÝğÝ‟nÝn baĢkentine 

doğru yola �ÝktÝk. Barsgan ile Turfan arasÝndaki yolun ova kÝsmÝnda tamamÝyla hen�z gayrÝm�slim 

olan Tokuz Oğuz topluluklarÝ yaĢÝyordu”19 kaydÝ da IX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Turfan ve BeĢbalÝk 

b�lgelerine UygurlarÝn hakim olduğunu kanÝtlayan belgelerdendir. 

Orhun‟daki Uygur KağanlÝğÝ yÝkÝldÝktan sonra Pan Tekin‟in �nderliğinde batÝya g�� eden Uygur 

kabileleri siyasi varlÝklarÝnÝ s�rd�rmek i�in doğudaki yurtlarÝnÝ terk ederek batÝdaki yurtlarÝna 

gelmiĢlerdir. BeĢbalÝk ve Ko�u Turfan) b�lgelerine yerleĢen bazÝ Uygurlar oradaki soydaĢlarÝ ile ilk 

zamanlarda Pan Tekin‟in Kingit‟te (Kara ġehir) 840‟ta kurduğu BatÝ Uygur KağanlÝğÝ‟na bağlÝ olarak 

yaĢamÝĢlardÝr. �in kaynaklarÝnÝn verdiği bilgilere g�re b�t�n Uygur kabileleri Pan Tekin‟i ilk baĢta 

kendilerinin tek lider olarak tanÝmÝĢlardÝr. Ancak burada belirtilmesi gereken bir husus, g�neye g�� 

eden 13 Uygur kabilesi �nce Uka Tekin‟i (Wu-chia T‟e-ch‟in/�ge Tekin dahi denir) sonra Ġnan Tekin‟i 

(E-nien T‟e-ch‟in Orhun‟daki Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn halefi ilan etmelerinden dolayÝ, Pan Tekin kendini 

�nceleri “Yabgu” ilan etmiĢtir. Daha sonra, yani 848‟de g�neye g�� eden UygurlarÝn tamamen yok 
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olup Ġnan‟la birlikte sadece 8 kiĢinin Pan Tekin‟e (An-hsi‟ye) ka�masÝndan sonra Pan Tekin‟in kendini 

“Kağan” ilan ederek b�t�n UygurlarÝn kağanÝ durumuna gelmiĢtir.20 �in kaynaklarÝnda bunu 

kanÝtlayan bir�ok bilgiye rastlamak m�mk�nd�r. Fakat bazÝ araĢtÝrmacÝlar, Turfan ve BeĢbalÝk 

b�lgesindeki UygurlarÝn 840‟tan 866 yÝlÝna kadar �in‟in HÝĢi Koridoru‟ndaki, �inli hakim Chang Yi-

chi‟ao‟ya bağlÝ olarak yaĢadÝklarÝnÝ21 iddia etmektedirler. Halbuki bu iddia ne �in yÝllÝklarÝ tarafÝndan 

ne de Ġsl�m kaynaklarÝ tarafÝndan kesin olarak kanÝtlanmamaktadÝr. IX. y�zyÝlÝn ortalarÝnda �in‟in HÝĢi 

Koridoru‟ndaki 11 ilin Tibetlilerin elinde bulunmasÝ ve �in‟in Tibetlilerin �in‟deki baskÝsÝnÝ ortadan 

kaldÝrmak i�in Pan Tekin‟in kağanlÝğÝnÝ hemen tanÝmasÝ22 dikkate alÝnÝrsa, Ko�u (Turfan) ve BeĢbalÝk 

b�lgesindeki UygurlarÝn kendi soylarÝndan Kağan Pan Tekin‟i bÝrakÝp �inli komutan Chang Yi-

ch‟iao‟ya t�bi olarak yaĢamayacaklarÝ �ok a�Ýk olarak anlaĢÝlÝr. Bundan baĢka Ġsl�m coğrafyacÝlarÝnÝn 

eserlerinden Hudud el-Âlem ile Zeyn el-ahb�r‟da Tokuz Oğuzlar (Uygurlar) ile ilgili olarak verilen 

bilgilere bakÝlÝrsa Ko�u (Turfan) ve BeĢbalÝk b�lgesindeki UygurlarÝn 840‟tan 866‟ya kadar Pan 

Tekin‟in liderliğindeki BatÝ Uygur KağanlÝğÝ‟na bağlÝ olarak yaĢadÝğÝ g�r�lmektedir. Mesel�: Hudud el-

Âlem‟de: “Tokuz Oğuz �lkesi, doğuda �in �lkesi, g�neyde Tibet ve Karluk �lkesinin bazÝ kÝsÝmlarÝ, 

kuzeyde boydan boya KÝrgÝz �lkesi ile komĢuydu. Tokuz Oğuz �lkesi, T�rk �lkelerinin en b�y�ğ� idi. 

N�fus bakÝmÝndan da en kalabalÝk onlar idi.”23 denilmektedir. Zeyn el-ahb�r‟da “Tokuz OğuzlarÝn 

h�k�mdarlarÝna „Hakan‟ derler. BaĢkenti Ezl (bug�nk� Kara ġehir) Ģehridir… Tokuz Oğuz Hakan‟Ý 

�vey kardeĢi K�r-tigin‟i Ben��-kes‟e (BeĢbalÝk) bey tayin etti. Daha sonra ikisi arasÝnda kanlÝ savaĢlar 

oldu. SavaĢ sonucunda K�r-tigin galip geldi”24 kayÝtlarÝ BeĢbalÝk ve Ko�u‟daki UygurlarÝn Pan 

Tekin‟in kurduğu BatÝ Uygur Devleti‟nden ayrÝldÝğÝnÝn iĢaretleridir. 

Orhun‟daki Uygurlar BeĢbalÝk ve Ko�u‟ya g�� ettiklerinde Tibetlilerin b�lgedeki tehdidi devam 

etmekte idi. DolayÝsÝyla Orhun‟dan BeĢbalÝk‟a gelen UygurlarÝn �nderi B�g� Tekin orada bulunan yerli 

Uygur ve diğer T�rk kabileleri ile birlikte Tibetlilere karĢÝ m�cadele baĢlatmÝĢtÝr. Tibetlilerle olan 

m�cadele 20 yÝl s�rm�Ģt�r. Sonu�ta UygurlarÝn komutanÝ B�g� Tekin, BeĢbalÝk ve Ko�u‟daki Tibet 

tehlikesini tamamen ortadan kaldÝrarak 866„da, BeĢbalÝk ve Ko�u‟yu merkez yapÝp Ko�u (Ġdikut) 

Uygur Devleti‟ni kurmuĢtur. (�inlilerce Kao-ch‟iang Hui-ku-kuo)25 �in kaynaklarÝnda B�g� Tekin‟in 

Tibetliler karĢÝsÝndaki galibiyeti Ģ�yle zikredilmektedir: “Ġmparator Yi-tsung‟un saltanat d�neminde 

(860-874) BaĢkumandan B�g� (Pu-ku-ch�n) BeĢbalÝk‟tan yola �Ýkarak Tibetlilere h�cum etti. 

Tibetlilerin baĢ kumandanÝ K‟ung Shang-jih‟i �ld�r�p batÝ aymak (Hsi-chou), Urumtay (Lun-t‟ai. 

Bug�nk� Urum�i B�lgesi) gibi Ģehirleri ele ge�irdi.”26 Diğer bir �in kaynağÝnda ise: “Ġmparator Yi-

tsung‟un (Hsien-t‟ung) 7. yÝlÝnda (866) Kui-yi eyaletinin v�lisi Chang Yi-ch‟iao, T‟ang imparatoruna 

g�nderdiği raporda BeĢbalÝk‟ta UygurlarÝn lideri B�g���n (Pu-ku-ch�n/B�g� Tekin) Ko�u (Hsi-chou), 

BeĢbalÝk (Pei-t‟ing) Urumtay (Lun-t‟ai) ve Ch‟ing-chin (Bug�nk� Doğu T�rkistan‟Ýn Manas il�esi) ve 

bunun gibi �ok sayÝda Ģehirleri ele ge�irdiğini yazdÝ”27 denmektedir. Buradaki bilgide bir �eliĢki vardÝr. 

Bu �eliĢki “BeĢbalÝk‟taki UygurlarÝn lideri BeĢbalÝk‟Ý ele ge�irdi” c�mlesidir. Halbuki bir �nceki kaynakta 

B�g� Tekin‟in BeĢbalÝk‟tan Tibetlilere karĢÝ hareket ettiğini, Tibetlilerin tehdidi altÝnda bulunan Ko�u 

(Turfan), Urumtay gibi Ģehirlerdeki Tibet tehlikesini tamamen ortadan kaldÝrdÝğÝ s�ylenmektedir. 

AnlaĢÝldÝğÝ kadarÝyla BeĢbalÝk ve Ko�u b�lgesi zaman zaman Tibetlilerin saldÝrÝsÝna uğramaktaydÝ. 
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Ancak, Tibetlilerin iĢgali altÝnda değildi. Bu durumun b�yle olduğu �in kaynaklarÝnÝn dÝĢÝndaki yerli ve 

yabancÝ kaynaklarda da a�Ýk�a belirtilmektedir. 

Burada iz�h etmemiz gereken bir husus daha vardÝr. G�n�m�zde bir �ok araĢtÝrmacÝ, Ko�u 

(Ġdikut) Uygur Devleti‟nin kuruluĢunu yukarÝda bahsedildiği gibi B�g� Tekin‟in b�lgedeki Tibet 

tehlikesini ortadan kaldÝrdÝğÝ olaya bağlamaktadÝrlar. Fakat bize g�re devletin kuruluĢunu sadece bu 

olaya bağlamak yeterli değildir. Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin kuruluĢunu sağlayan asÝl sebep, Pan 

Tekin‟in kurduğu BatÝ Uygur Devleti‟nin i� kÝsmÝnda baĢlayan huzursuzluklardÝr. Bilindiği gibi IX. 

y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren devletin batÝ kÝsmÝnda Ġslamiyet‟le beraber gelen Arap-Fars k�lt�r� 

ağÝrlÝğÝnÝ hissettirmeye baĢlamÝĢtÝ. BatÝ Uygur Devleti‟nin ilk h�k�mdarÝ Pan Tekin‟in (Ġslam 

kaynaklarÝna g�re Bilge K�l KadÝr Han) D�nemi‟nde T�rk �lkelerinden ġaĢ (Bug�nk� TaĢkent) 

b�lgesinin Ġslamiyet‟i kabul ettiği g�z �n�nde bulundurduğunda 860‟lÝ yÝllarda Ġslamiyet‟in T�rk 

�lkelerinin epeyce doğusuna doğru yayÝldÝğÝnda Ģ�phe yoktur. Uygur T�rkleri tarafÝndan kurulan bu 

devlet, Arap-Fars k�lt�r�n� i�inde bulunduran Ġsl�m medeniyeti ile Hint ve �in k�lt�r�n� barÝndÝran 

Budizm medeniyetinin etkisi altÝnda kalmÝĢtÝr. Devletin baĢÝndaki h�k�mdarlar ilk baĢta atalarÝnÝn 

dinine sadÝk kalarak Ġslamiyet‟i temsil eden Sam�nilerle savaĢmÝĢlardÝr. Ancak g�n ge�tik�e 

geniĢleyen ĠslamlaĢma faaliyeti, b�y�k kağanlarÝ yorgun d�Ģ�rm�Ģt�r. Merkezde baĢ g�steren bu 

zaafiyet devletin b�t�nl�ğ�n� tehlikeye sokmuĢtur. 

Eski dinlerinde Ýsrar eden bir grup, b�y�k kağanlarÝna isyan ederek ayrÝlmak istemiĢlerdir. Ko�u 

(Ġdikut) ve BeĢbalÝk‟Ýn beyi durumunda olan B�g� Tekin bu sebeplerden dolayÝ 866‟da Tibetliler 

karĢÝsÝnda �st�n baĢarÝ elde ettikten sonra daha da cesaretlenerek kendisini b�lgenin tek h�k�mdarÝ 

olarak g�rm�Ģt�r. Bu tÝpkÝ, Ali Tekin OğullarÝnÝn Maver��nnehir‟i Sam�nilerden almasÝndan sonra 

b�lgede hak iddia ederek bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etmesine benzeyen bir olaydÝr. B�g� Tekin‟in b�y�k 

Kağan Pan Tekin‟e isyan ederek ayrÝlÝĢÝnÝ, Japon T�rkologlarÝndan Moriyasu Takio Ġsl�m 

coğrafyacÝlarÝnÝn eserlerinde bulunan belgelerden yola �Ýkarak ilmi bir Ģekilde izah etmektedir. Ona 

g�re, B�g� Tekin baĢkanlÝğÝndaki BeĢbalÝk UygurlarÝ baĢta Pan Tekin KağanlÝğÝ‟ndaki BatÝ Uygur 

Devleti‟ne t�bi idi. Sonra 866‟da B�g� Tekin isyan ederek Kağan olmuĢtur.28 Moriyasu Takio burada 

B�g� Tekin‟in Pan Tekin‟in yerine değil BeĢbalÝk‟a h�k�mdar olduğunu kastetmektedir. �inli 

T�rkologlardan Keng Shih-min de BatÝ Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn asÝl dini inan�tan dolayÝ b�l�nd�ğ�n� 

savunmaktadÝr.29 

B�ğ� Tekin BeĢbalÝk ve Ko�u (Turfan)‟daki Tibet tehlikesini ortadan kaldÝrdÝktan sonra 

b�lgedeki UygurlarÝn desteği ile KarahanlÝlarda olduğu gibi iki merkezli hakimiyet kurmuĢtur. Ko�u‟yu 

(Turfan) kÝĢlÝk baĢkent, BeĢbalÝğÝ yazlÝk baĢkent yapmÝĢtÝr.30 Ġsl�m coğrafyacÝlarÝnÝn eserlerinde ise 

Ko�u “Cinankes” Ģeklinde kÝĢlÝk baĢkent, BeĢbalÝk “Pen�kes” Ģeklinde kÝĢlÝk baĢkent olarak 

g�sterilmektedir.31 

Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti i�in �in kaynaklarÝnda “Kao-ch‟ang Hui-ku-kuo” yanÝnda “Hsi-chou 

Hui-ku-kuo” (BatÝ Aymak Uygur Devleti), “Pei-t‟ing Hui-ku-kuo” (BeĢbalÝk Uygur Devleti), “He-chou 

Hui-ku” (He-chou UygurlarÝ) ve “Yi-tou‟hu Hui-ku-kuo” (Ġdikut Uygur Devleti)32 tabirlerinin kullanÝldÝğÝ 
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g�r�lmektedir. S�z konusu devlete “Hsi-chou Hui-ku-kuo” (BatÝ Aymak Uygur Devleti) demesinin 

sebebi, 640‟ta Ko�u‟nun �inliler tarafÝndan ele ge�irilerek �in‟e bağlÝ bir eyalet haline getirilmesinden 

sonra isminin “Hsi-chou”ya (BatÝ Aymak) değiĢtirilmesindendir. “Yi-tou-hu Hui-ku-kou” (Ġdikut Uygur 

Devleti) tabirinin kullanÝlÝĢÝndaki sebep ise, devletin kurulduğu b�lgede eskiden beri sonradan Uygur 

boylarÝ arasÝna katÝlan Basmillerin yoğun olarak yaĢadÝğÝndan ve onlarÝn baĢbuğuna “Kut sahibi” 

anlamÝnÝ taĢÝyan “Ġdikut” denmesinden dolayÝdÝr. “BeĢbalÝk Uygur Devleti” denilmesinin sebebi, 

BeĢbalÝk‟Ý yazlÝk baĢkent yapmalarÝndan idi. Arap ve Fars kaynaklarÝnda ise bu devlete ve bu devleti 

kuranlara “Tokuzguz”, “Tokuzoğuz” ve “Tuğuzğuz” denildiği bilin mektedir. Bunlardan baĢka, 1928-

1930 yÝllarÝ arasÝnda bug�nk� Turfan‟da yapÝlan bir kazÝda Eski Uygur yazÝsÝyla yazÝlan yazma 

yadigarlÝklar bulunmuĢtur. Bunlar o devirlerde Ko�u‟daki h�k�met tarafÝndan Manihaist tapÝnaklarÝna 

yazÝlan tebliğlerden ibaret olup, bu evraklarÝn �zerine �ince “Ġdikut Ulug Uygur Devleti” (Ta-fu Hui-ku-

kuo) yazÝlÝ m�h�r basÝlmÝĢtÝr. Bundan dolayÝ bu devlete “Ġdikut Ulug Uygur Devleti” de denilmektedir. 

Bug�nk� Turfan‟da bulunan bir kÝsÝm Mani ve Buda dinine ait metinlerden anlaĢÝldÝğÝ kadarÝyla Ko�u 

(Turfan) UygurlarÝnÝn h�k�mdarÝ, ilk zamanlarda, kendilerine “Kağan” veya “Han” demekten 

�ekinmiĢlerdir.33  

�in kaynaklarÝnda veya Ġsl�m kaynaklarÝnda, ve Turfan‟dan bulunan T�rk�e yazma 

yadigarlÝklarda Ko�u (Turfan) Uygur Devleti‟nin h�k�mdarlarÝnÝn 866‟dan 960‟lÝ yÝllarÝna kadar olan 

faaliyeti hakkÝnda herhangi bir bilgiye rastlanamamaktadÝr. Faruk S�mer‟in iĢaret ettiği gibi Ko�u 

(Turfan) ve BeĢbalÝk‟taki Uygurlar 866‟da zayÝf bir hakimiyete sahip olduktan sonra s�rekli soydaĢlarÝ 

olan batÝdaki KarahanlÝlarÝn saldÝrÝlarÝna uğrayÝp toprak kaybetmiĢlerdir.34 Ko�u (Ġdikut) Uygur 

h�k�mdarlarÝnÝn yaklaĢÝk bir asra kadar aktif faaliyette bulunmamasÝnÝn bir diğer sebebi de, bize g�re 

Pan Tekin‟in kurduğu BatÝ Uygur Devleti‟ne manen bağlÝ olmasÝndandÝr. ��nk� BatÝ Uygur Devleti 

h�k�mdarlarÝ Satuk Buğra Karahan D�nemi‟ne kadar Budizm‟e bağlÝ olmuĢlardÝr. Satuk Buğra 

Karahan D�nemi‟nden itibaren eski devletin batÝ kÝsmÝnÝn tamamen ĠslamlaĢmasÝndan sonra 

Ko�u‟daki (Turfan) UygurlarÝn h�k�mdarlarÝ atalarÝnÝn dini olan Budizm ve Manihazm‟Ý m�dafaa 

maksadÝyla batÝdaki KarahanlÝlardan tamamen kopmuĢ olmasÝ muhtemeldir. 960‟lÝ yÝllardan sonraki 

kaynaklarda Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin h�k�mdarlarÝna “Kağan” denildiği g�r�lmektedir. Mesel�: 

�in‟in Sung Ġmparatorluğu‟nun yÝllÝğÝnda Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin h�k�mdarlarÝ hakkÝnda 

866‟dan sonra ilk defa Ģ�yle denilmektedir: “Ch‟ien-te‟nin 3. yÝlÝnda (965) Ko�u Uygur KağanÝ, 

imparatora bir Budist el�i g�ndererek ona BudanÝn bir diĢini hediye etti.”35 Bilindiği gibi 965 yÝlÝ 

KarahanlÝlar artÝk Ġslamiyet‟i yaymak i�in cihada baĢlamÝĢlardÝr. Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin 

batÝsÝndaki soydaĢlarÝnÝn Buda inancÝndan umudunu kestikten sonra kendini m�dafaa etmek i�in 

doğudaki �in‟i m�ttefik olarak g�rmeye baĢladÝğÝ muhakkaktÝr. 

Kazakistan Ġlimler Akademisi UygurĢÝnaslÝk Enstit�s� tarafÝndan 1991‟de Almaata‟da neĢredilen 

Uygurlar ve BatÝ Memleketlerindeki Diğer T�rk HalklarÝnÝ KÝsaca Tarihi adlÝ eserde, Ko�u (Ġdikut) 

Uygur Devleti‟nin h�k�mdarlarÝnÝn tÝpkÝ Orhun‟daki Uygur Devleti‟nde olduğu gibi Yaglakarlardan 

olduğu bahsolunmaktadÝr. Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin B�g� Tekin‟den sonraki h�k�mdarlarÝ 

hakkÝnda kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadÝr. BazÝ �in kaynaklarÝnda Ko�u (Ġdikut) Uygur 
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Devleti‟nin B�g�‟den sonraki h�k�mdarlar d�neminde, h�k�mdarlarÝ namÝna �in‟deki Kuzey Sung 

Ġmparatorluğu‟na ve �in‟in kuzeydoğusundaki HÝtay Devleti‟ne giden el�iler ve t�ccarlar hakkÝndaki 

bilgilere rastlanÝyorsa da bu kaynaklarda h�k�mdarlarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadÝr. 

Ancak �in‟in Sung Ġmparatorluğu D�nemi‟ne ait bazÝ kaynaklarda, XI. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda yaĢayan 

bir Ko�u (Ġdikut Uygur h�k�mdarÝnÝn ismine rastlanmaktadÝr. Mesela, Sung S�lalesine Dair M�him 

Vesikalardan Se�meler adlÝ �in kaynağÝnÝn 197. b�l�m�n�n K�sen bahsinde Ġmparator T‟ien-hsi‟nin 

ilk yÝlÝ (1017) Haziran‟da Hakan Cikay (Chih-hai) Chang Fu-yen aracÝlÝğÝ ile imparatora yeĢim taĢÝ, at 

ve kokulu eĢyalar hediye etti”36 denilmektedir. Yine aynÝ kaynakta: “Ġmparator T‟ien-hsi‟nin 4. yÝlÝnÝn 

(1020) 12. ayÝnda Hakan Arslan Cikay el�i vasÝtasÝyla imparatora b�y�k kuyruklu beyaz koyun hediye 

verdi”37 ve “Ġmparator T‟ien-shen‟in 2. yÝlÝnÝn (1024) NisanÝ‟nda Hakan Cikay imparatora el�i 

g�ndererek, deve, at, yeĢim taĢÝ gibi kÝymetli eĢyalar hediye etti”38 denilmektedir. Bu bilgilerden Ko�u 

(Ġdikut) Uygur Devleti‟nin 1017-1024 yÝllarÝ arasÝndaki h�k�mdarÝnÝn Cikay Kağan (Chih-hai-k‟e-han) 

olduğu sonucuna ulaĢÝlmaktadÝr. Cikay Kağan‟dan sonra 1127‟ye kadar Ko�u (Ġdikut) Uygur 

Devleti‟nin tahtÝnda hangi h�k�mdarlarÝn oturduğuna dair bir bilgi hen�z bulunamamÝĢtÝr. 1127 yÝlÝnda 

Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin tahtÝnda “Ġl Kağan”39 (He-li-k‟e-han) unvanÝnda bir h�k�mdarÝn 

oturduğunu yine bir �in kaynağÝndan �ğrenmekteyiz. 

Ġl Kağan‟dan �� sene sonra tahta Bilge Kağan‟Ýn (Pi-chia k‟e-han) ge�tiği �in kaynaklarÝnÝn 

verdiği aĢağÝdaki bilgilerden �ğrenilmektedir: “HÝtay Ġmparatorluğu, 1124 yÝlÝnda yÝkÝldÝktan sonra 

HÝtay Prensi Yallug TaĢ (Yeh-l� Ta-shih) K�k Ġnek, beyaz atlarÝ g�k-yer ve ecdatlarÝ i�in kurban 

keserek batÝ seferine hazÝrlandÝ. �nce Ko�u Uygur KağanÝ Bilge‟ye mektup g�nderdi. Mektupta Ģ�yle 

dendi… Bug�n ben batÝdaki Araplara (KarahanlÝlar kastedilmektedir) gitmek i�in hazÝrlanÝyorum. 

Giderken �lkenizden ge�eceğim, bundan dolayÝ benden Ģ�phelenmemenizi istiyorum.”40 

Kaynaklardan anlaĢÝldÝğÝna g�re, Bilge Kağan, mektubu aldÝktan sonra Yallug TaĢ‟Ýn �lkesinden 

ge�mesine izin vermekle kalmayÝp ona ve beraberindekilere �� g�n boyunca ziyafet vermiĢtir. AyrÝca 

ona �ok sayÝda at, deve, inek ve koyun da vermiĢtir.41 (AslÝnda bu yardÝmlarÝ yapmasÝnÝn asÝl sebebi 

soydaĢÝ olan KarahanlÝlara olan d�ĢmanlÝğÝdÝr. Bu hususa ileride ayrÝca değinecektir). Daha sonra 

Yallug TaĢ T�rkistan‟da Kara HÝtay Devleti‟ni (1125-1211) kurduğunda Bilge Kağan Kara HÝtaylara 

bağlÝ olmak zorunda kalmÝĢtÝr (1132). 

Bilge Kağan‟dan sonraki yarÝm y�zyÝl i�erisinde Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin tahtÝna kimin 

ge�tiği hususunda kaynaklarda bilgi bulunmamaktadÝr. XIII. y�zyÝlÝn ilk yÝllarÝna gelindiğinde Moğol 

D�nemi‟ne ait kaynaklarda “Ġsen Timur” adÝnda birinin Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin tahtÝnda 

bulunduğuna dair bilgiye rastlanmaktadÝr. Ġsen Timur, 1209‟da Moğollara rÝza ile bağlÝ olan h�k�mdar 

Bar�uk Art Tekin‟in babasÝ olduğu, onun i� iĢlerinde serbest olmak ĢartÝyla Kara HÝtaylara bağlÝ 

olduğu yine kaynaklardan anlaĢÝlmaktadÝr.42 

Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin Ġsen Timur‟dan sonraki h�k�mdarÝ ise oğlu Bar�uk Art Tekin‟dir. 

Onun d�neminde (1208-1235) Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti, MoğollarÝn egemenliği altÝna girmiĢtir. Yani 

1209‟da Ġdikut Bar�uk Art Tekin, MoğollarÝn h�k�mdarÝ Cengiz‟e el�i g�ndererek onun hakimiyetini 

tanÝdÝğÝnÝ ve ona bağlÝ olmak istediğini iletir. 1211‟de kendisi bizzat Karakurum‟a gelip Cengiz ile 
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g�r�Ģerek ona tabiliğini bildirir. Cengiz de onu beĢinci oğlu olarak kabul eder ve kÝzÝ AltÝn Bike‟yi ona 

Hatun olarak verir.43 Fakat Ġdikut Bar�uk Art Tekin D�nemi‟nden sonra Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti 

yavaĢ yavaĢ siyas� g�c�n� ve itibarÝnÝ kaybetmeye baĢlamÝĢtÝr. 1260‟a kadar B�y�k Moğol 

Ġmparatorluğu‟na bağÝmlÝ kalan Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti, 1260-1347 yÝllarÝ arasÝnda �ağatay 

HanedanlÝğÝ‟nÝn egemenliği altÝnda kalmÝĢtÝr. 1368 yÝlÝnda �in‟de MoğollarÝn kurduğu Y�an 

S�lalesi‟nin yerine Ming S�lalesi (1368-1644) kurulmuĢtur. Ming S�lalesi‟nin ilk yÝllarÝnda Uygur 

Ġdikutu Ho-shang‟Ýn Ming S�lalesi‟nin kurucusuna teslim olarak kÝsa bir d�nem Ming S�lalesi‟ne bağlÝ 

kalmÝĢtÝr. XIII. y�zyÝldan sonra b�lgede Ġslamiyet‟e girenlerin sayÝsÝnÝn artmasÝyla Budist UygurlarÝn 

sayÝsÝ gittik�e azalmÝĢtÝr. B�yle bir durumda M�sl�man Doğu �ağatay H�k�mdarÝ HÝzÝr Han‟Ýn (Salt 

1389-1399) Ko�u‟yu (Turfan) zaptetmesiyle Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti tarihe karÝĢmÝĢtÝr. 

Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti4‟nin IX-XI. y�zyÝllardaki siyas�, ekonomik ve k�lt�rel durumu 

hakkÝndaki bilgiye Turfan‟dan ve BeĢbalÝk‟tan bulunan T�rk�e yazma yadigarlÝklarÝn dÝĢÝnda, �in‟in 

Sungn�me (Sung-shu) denilen kaynağÝnda yer alan “Ko�u (Kao-ch‟ang) Tezkeresi”nde yani Kuzey 

Sung imparatoru tarafÝndan 981‟de Ko�u‟ya el�i olarak g�nderilen Wang Yen-te‟nin Seyahat 

NotlarÝ‟nda tesad�f edilmektedir. Bu eserleri, bu devir T�rk tarihini araĢtÝrmak a�ÝsÝndan b�y�k �nem 

taĢÝmaktadÝr. 

Budizm‟in Ko�u(Ġdikut)  UygurlarÝArasÝnda YayÝlmasÝve GeliĢmesi 

Budizm, genel anlamÝyla insanlar tarafÝndan keĢfedilen inan� Ģeklindeki ideolojik k�lt�r 

unsurlarÝndan biridir. O, semavi bir vahiy değil, aksine insanlarÝn umut ve arzularÝna tasavvuf yoluyla 

erme �abasÝnÝn sonucudur. 

Buda dininin, M.�. 560-480 yÝllarÝ arasÝnda yaĢayan eski Hindistan‟Ýn kuzeydoğusundaki 

(Ģimdiki Nepal topraklarÝ i�inde) Kaplavastu ismindeki k���k bir devletin prensi Siddhartaha Gavtama 

tarafÝndan keĢfedildiği bilinmektedir.44 Siddhartaha Gavtama 40 sene Buda dinini yaydÝktan sonra 80 

yaĢÝnda �lm�Ģt�r. Ona, hayatÝ boyunca ormanda gizlice ibadetle meĢgul olan yaĢlÝ derviĢ Gautama 

(Ch‟iao-to-mo) “Sakyamoni” lakabÝnÝ vermiĢtir.45 Bundan itibaren o hep kendi ismiyle değil lakabÝyla 

anÝlmaya baĢlamÝĢtÝr. 

Budizm “D�rt Satya” (Ssu-sheng-ti) denilen d�rt hakikati temel almakta olup bunlar: �ile (Duhkh 

satya), sebep (Samudyasatya), yol (Margasatya) ve sonu�tan (Nirodhasatya) ibarettir. Bunlar aynÝ 

zamanda, Budizm‟in Hinayana (K���k K�l�ng�/Hsiao-ch‟eng-chiao) mezhebinin de temel prensipleri 

idi. Zamanla diğer dinlerde olduğu gibi Buda dininde de mezhepler ortaya �Ýkmaya baĢlamÝĢtÝr. 

Hinayana mezhebine muhalif olarak Mahayana (B�y�k K�l�ngg�/Ta-ch‟eng-chiao) mezhebi ortaya 

�ÝkmÝĢtÝr. 

Hinayana mezhebi ile Mahayana mezhebinin arasÝndaki farklara bakÝlacak olursa: Ġlk farkÝ, 

Hinayana mezhebinin Sakyamoni‟yi ger�ek din �stadÝ, tamamen karanlÝğa karĢÝ uyanan m�kemmel 

bir Budist olarak bilirler. Mahayana mezhebindekiler ise, Sakyamoni‟yi “insanlÝktan �st�n bir varlÝk, o 

ger�i aklÝ ve kabiliyeti �st�n bir ilah olsa da tek değildir. Onun dÝĢÝnda yine �lemde sayÝsÝz Buda 
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ilahlarÝ vardÝr. Amitaba (A-mi-t‟o-fo), BhaĢacyagura (veya EczacÝ Buda Ġlahi/Yao-shih-fo), Dipamkara 

(veya IĢÝk�Ý Buda ilahi/Jan-teng-fo) ve Maytri (Mi-lei-fo) vb. b�t�n alemin sahipleridir, en y�ce Buda 

ilahi ise insanlara ger�ek doğru yolu g�stermek i�in d�nyamÝza gelen Tathagata‟dÝr (Ju-lai-fo) ki, o 

Sakyamonin ta kendisidir” g�r�Ģ�n� savunur. Ġkinci farkÝ, Hinayana mezhebindekiler, insanlara 

BudalÝk makamÝna erip d�nyanÝn �ilelerinden kurtulmayÝ teĢvik ederler. Mahayana mezhebindekiler 

ise insanlarÝn Buthisatva ruhuna sÝmsÝkÝ sarÝlmasÝnÝ isterler. Onlara g�re Buthisatva, b�t�n yaratÝklarÝ 

�ileler denizinden kurtarmak isteyen ve uyananlarÝ temsil eder. ���nc� fark, Hinayana 

mezhebindekiler; “D�nyada değiĢmeyecek hi�bir subjektif olan Ģey yoktur. Fakat objektif olan d�nya 

her zaman mevcuttur” g�r�Ģ�n� savunurlar. Mahayana mezhebindekiler ise: “Ġster subjektif olsun, 

ister objektif olsun her ikisi boĢtur” g�r�Ģ�n� savunurlar. D�rd�nc� farkÝ, Hinayana mezhebindekiler 

insanlara: “Men etmek (d�nya iĢlerini bÝrakmak), istikamette oturmak (g�nahlarÝ yÝkamak) ve 

zikretmek” gibi �� iĢi yapmaya teĢvik eder. Mahayana mezhebindekiler ise insanlarÝ: “HayÝr yapmak, 

farzlarÝ yapmak, sabretmek, fedakarlÝk yapmak, doğruya y�nelmek ve tasavvuf etmek” gibi altÝ iĢi 

yapmaya �ağÝrÝrlar. 

Buda dininin mukaddes kitabÝna “Nom” denilmekte olup, bu �� kÝsÝmdan oluĢmaktadÝr. Birinci 

kÝsmÝna, “Sutra” denir. Rivayetlere g�re Sutra‟da Sakyamoni‟nin bizzat kendinin s�yledikleri yer 

almÝĢtÝr. Ġkinci kÝsmÝna, “Abhdarma” veya “ġastra” denir. Bu kÝsÝmda Sakyamoni‟nin s�zlerinin iz�hi 

yer almÝĢtÝr. ���nc� kÝsmÝna da “Vinaya” denir. Bu kÝsÝmda Budistlerin riayet etmesi gereken hususlar 

anlatÝlmÝĢtÝr.46 

Buda dini Sakyamoni vefat ettikten 500-600 yÝl sonra Hindistan‟dan baĢka �lkelere yayÝlmaya 

baĢlamÝĢtÝr. Ġlk olarak Hindistan‟Ýn komĢusu olan KeĢmir ve Gandara (ġimdiki Pakistan‟Ýn 

kuzeybatÝsÝndaki PiĢavar b�lgesi) b�lgelerine, buradan bug�nk� Doğu T�rkistan‟Ýn Hotan, SulÝ 

(KaĢgar) Kusen (Ku�ar) ve Ko�u (Turfan) b�lgelerine yayÝldÝğÝ g�r�lmektedir. 

Ko�u (Turfan) b�lgesine Budizm‟in ne zaman yayÝldÝğÝna dair kesin bir bilgi yoktur. Fakat M.S. 

382‟de Ko�u‟daki �n KanglÝlar HanlÝğÝ‟nÝn HanÝ Midi‟nin (Mi-ti) �in‟deki Doğu-Chin S�lalesi‟ni HanÝ 

Yao-ti‟ye “Mahana Paramita SutrasÝ”nÝ hediye ettiği, Komira Bahadira adÝnda birinin Devleti‟n (�n 

KanglÝlar HanlÝğÝ‟nÝn) en b�y�k Buda rahibi olduğu ve Ģimdiki �in‟in Chang-yi Ģehrini merkez edinerek 

bir beylik kuran HunlarÝn soyundan olan �urci Monsun‟un (Ch�-ch‟�-meng-sun) aĢiretinden �n 

KanglÝlar HanlÝğÝ‟na han olan Encu‟nun saltanat d�neminde (An-chou 443-450) Ko�u‟da (Turfan) 

Budizm mimarcÝlÝğÝnÝn �ok geliĢtiği bilinmektedir.47 

Ko�u (Turfan) B�lgesi V. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Juan-juanlarÝn istilasÝna uğradÝğÝnda, onlar da 

Juan-juanlar da Budizm‟e inandÝklarÝ i�in Ko�u‟da (Turfan) Budizm‟in geliĢmesine mani olmamÝĢlardÝr. 

A. Gr�nwedel‟in 1902 yÝlÝnda Turfan‟dan bulduğu bir Buda metnine g�re bu d�nemde Hui-sung 

adÝnda bir Hinayana mezhebinden olan b�y�k rahip, �ağÝn b�y�k Buda �limlerinden Hui-yung‟a 

Budizm‟in meĢhur eserlerinden Altun Yaruk‟u kopya ettirmiĢtir.48 
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618 yÝlÝnda Ko�u Beyliği‟nin tahtÝna �urvÝntay oturmuĢtur. �inli rahip Hsuan-tsang, Ġvirgul‟a 

(bug�nk� Doğu T�rkistan‟Ýn Kumul Ģehri) geldiğinde kendisine bağlÝ olan Ġvirgul‟un beyini Hsuan-

tsang‟Ý karĢÝlamayÝ emrettiği Hsuan-tsang‟Ýn seyahatnamesinden anlaĢÝlÝyor. 640‟ta Ko�u (Turfan) 

Beyliği T‟ang Ġmparatorluğu tarafÝndan istila edilerek Ko�u (Turfan) ismi �inlilerce Hsi-chou (BatÝ 

Aymak) olarak değiĢtirilmiĢ ve buraya Ko�u‟yu (Turfan) istila eden �inli komutan Hou Ch�n-chi‟nin 

oğlu Chih-sheng‟i b�lgeye sol kanat ordu komutanÝ olarak atamÝĢtÝr. Bu sÝralarda �in‟de de Budizm 

geliĢmekte olduğundan Ko�u‟daki (Turfan) Budistlere herhangi bir zarar verilmemiĢtir. T‟ang istilasÝ 

d�neminde, Ko�u‟da Hsuan-hsiang adÝnda meĢhur bir Buda �liminin yaĢadÝğÝ da bilinmektedir. 

II. K�k T�rk (G�kt�rk) Devleti kurulduktan sonra, K�k T�rk ordusunun batÝ kanadÝ baĢarÝlÝ 

seferler ile Ko�u (Turfan) B�lgesini T‟ang Ġmparatorluğu‟nun elinden geri almÝĢtÝr. Bu devirde, 

Budizm‟in b�lgedeki Uygur T�rk Budistleri tarafÝndan geliĢtirildiği Turfan‟da bulunan K�k T�rk�e Buda 

metinlerinden anlaĢÝlmaktadÝr. 

II. K�k-T�rk Devleti‟nden sonra �t�ken‟de Orhun Uygur Devleti kuruldu. Orhun Uygur Devleti 

D�nemi‟nde Ko�u (Turfan) B�lgesi Uygur Devleti‟nin bir vilayeti olarak y�netildiğinden bahsedilmiĢti. 

Uygurlar D�nemi‟nde, �zellik Tengride BulmÝĢ Ġl EtmiĢ Alp K�l�g Bilge Kağan (B�g� Kağan) 

D�nemi‟nde (759-779) Orhun‟daki Uygurlar arasÝnda Manihaizm yayÝlmaya baĢlamÝĢtÝ. Fakat 

Manihaizm‟in yayÝlmasÝ Budizm‟in geliĢmesine mani olmamÝĢtÝr. AmerikalÝ bilim adamÝ T. F. Carter‟in 

iĢaret ettiği �zere, Orhun‟daki Uygurlar batÝya g�� etmeden �nce, T�rkistan‟daki Uygurlar arasÝnda 

Buda, Mani ve Nisturiyanizm dini yayÝlmÝĢ vaziyette idi49 

Orhun‟daki Uygurlar arasÝnda 763 yÝlÝndan itibaren Manihaizm‟in yayÝlmaya baĢladÝğÝ yukarÝda 

bahsedilmiĢti. Fakat burada Manihaizm‟den �nce hangi din vardÝ sorusu aklÝmÝza gelmektedir. 

Kaynaklardan anlaĢÝldÝğÝna g�re, Orhun‟daki Uygurlar arasÝnda Budizm belli �l��de yayÝlmÝĢ durumda 

idi. T‟ang yÝllÝklarÝndan Eski T‟angn�me‟de: “UygurlarÝn baĢbuğu Sukun Erkin (Shih-chien-ai-chin) 

�ld�kten sonra yerine oğlu P‟u-sa ge�ti”50 denilmektedir. P‟u-sa‟nÝn babasÝnÝn yerine Tuğla Nehri 

kÝyÝsÝndaki UygurlarÝn baĢkanÝ olduğuna dair belge Yeni T‟angn�me ve HalkÝ Y�netmenin FaydalÝ 

�rnekleri adlÝ �in kaynaklarÝnda da bulunmaktadÝr.51 Burada Uygur baĢbuğu olarak ge�en olan “P‟u-

sa” isminin, Buda dinindeki kurtarÝcÝ ilah “Butsat-va”dan kaynaklandÝğÝnÝ s�ylemek m�mk�nd�r.52 

Bahaeddin �ğel‟e g�re de Uygurlarda Buda dininin etkisini g�stermesi bakÝmÝndan bu Uygur lideri, 

ayrÝ bir �neme sahiptir.53 Bunun yanÝnda Orhun Uygur KağanlÝğÝ D�nemi‟ne ait Karabalgasun 

yazÝtÝndaki Ģu ifadeler Orhun‟daki Uygurlar arasÝnda da Budizm‟in geniĢ �l��de yayÝldÝğÝnÝ g�stermek 

i�in kafidir: “…Eskiden pek cahil olduklarÝndan ĢeytanÝ, Buda olarak tanÝyorlardÝ. ġimdi hakikati 

anladÝlar… Kağan Manihaist �limlere hitaben Ģ�yle diyordu: Mademki hakikate d�nd�n�z �yleyse 

kazÝlmÝĢ Ģeytan heykellerini ve resim edilmiĢ Ģeytan tablolarÝnÝ hep kÝrÝnÝz ve yÝrtÝnÝz. Cinlere dua ve 

Ģeytanlara tapmaktan vazge�melisiniz!”54 Bu yazÝttaki ifadelerden �ok a�Ýk bir Ģekilde anlaĢÝlacağÝ 

gibi Orhun‟daki Uygurlar TanrÝ DağlarÝnÝn eteklerinde yaĢamakta olan Uygurlar gibi Buda inancÝnda 

idiler. Sonra 762 yÝlÝnda, B�g� Kağan‟Ýn �in seferinde Manihaizm‟i kabul�yle Uygurlar, eski dinleri 

Buda inancÝndan vazge�erek Mani dinini kabule bizzat Kağan tarafÝndan teĢvik edilmiĢtir. Ancak, 

Orhun‟daki UygurlarÝn hepsinin Buda dininden Mani dinine ge�tiği s�ylenemez. Mani dinini, ancak 
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SoğdlarÝn etkisi altÝnda kalan �st d�zey b�rokratlardan bir kÝsmÝ benimsemiĢlerdir. Buda dinine inanan 

halk inan�larÝnÝ muhafaza etmiĢlerdir. Soğdlu t�ccarlarÝn ağÝr etkisi altÝnda kalan B�g� Kağan‟Ýn 

779‟da baĢveziri Tun Baga Tarkan tarafÝndan yakÝn adamlarÝyla �ld�r�lmesine bakÝlÝrsa Manihaizm‟in 

Orhun‟daki Uygur toplumu arasÝnda pek etkili olduğu s�ylenemez. 

Bilindiği gibi o sÝralarda TanrÝ DağlarÝnÝn doğu eteklerinde Budizm bir hayli geliĢmiĢ durumda idi. 

DolayÝsÝyla bu dinin bu b�lgede eski zamanlardan beri yaĢayan U0ygurlarÝ etkilemesi doğaldÝr. 

Ger�ekten �yle de olmuĢtur.55 Mesela, XX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Turfan ve BeĢbalÝk b�lgelerinde 

bulunan Eski Uygur alfabesiyle yazÝlmÝĢ Buda Nom par�alarÝnÝn bir kÝsmÝnÝn Orhun‟daki UygurlarÝn 

g���nden �nce yani en ge� IX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda BeĢbalÝk‟taki Uygur Budistler tarafÝndan terc�me 

edildiği anlaĢÝlmaktadÝr. 

IX. y�zyÝlÝn ortalarÝnda UygurlarÝn tarihinde b�y�k değiĢiklikler olmuĢtur. 840‟ta Orhun‟daki 

Uygur Devleti yÝkÝlarak Uygur kabilelerinin b�y�k �oğunluğu batÝya g�� etmiĢtir. Uygur Devleti‟nin 

ağÝrlÝk merkezi tedricen g�neybatÝda tamamÝyla TarÝm HavzasÝ �evrelerine taĢÝnmÝĢtÝr. B�g� Tekin 

baĢkanlÝğÝnda TanrÝ DağlarÝnÝn kuzeydoğu eteklerine yerleĢen bir grup Uygur kabilesi orada eskiden 

beri yaĢamakta olan soydaĢlarÝnÝn da desteği ile iki b�y�k kervan yolunun kesiĢme noktasÝnÝ teĢkil 

eden Ko�u‟yu (Turfan) kÝĢlÝk baĢkent yaparak yukarÝda bahsedildiği �zere “Ko�u (Ġdikut) Uygur 

Devleti”ni kurmuĢlardÝr. Devletin kurulduğu bu coğrafyada meĢhur T�rkolog L. Rasonyi‟nin de iĢaret 

ettiği gibi �ok sayÝda Buda dinine bağlÝ T�rk kabileleri yaĢamakta idi. Budizm‟in ve Gandhara 

medeniyetinin merkezi olan Kara ġehir, Ku�a, KaĢgar, Yarkend ve Hotan b�lgeleri bu c�mledendir.56 

Mani dini de b�lgede Buda dini kadar etkili olmasa da bir grup insan tarafÝndan yaĢatÝlmakta idi. 

Orhun‟dan g�� eden UygurlarÝn �oğu Mani dininin etkisi altÝnda olduğu i�in onlarÝn gelmesiyle ilk 

zamanla Ko�u (Turfan) UygurlarÝ arasÝnda Manihaizm neredeyse Budizm‟le aynÝ derecede rağbet 

g�rm�Ģt�r. Zira, Mani dini, eski ġaman, Buda ve HÝristiyan dininin ortak prensiplerinin imtizacÝndan 

oluĢan bir din olmasÝyla savunduğu g�r�Ģler ile Buda dininin temel prensipleri arasÝnda b�y�k �atÝĢma 

yoktu. Bu iki din birka� y�nden birbirine benzemekte idi. Mesel�: Ġsl�m dini ile Buda dini arasÝnda 

yaĢanan �atÝĢmalar ve Ġslam dini ile HÝristiyan dini arasÝnda yaĢanan rekabet gibi kanlÝ m�cadele 

Mani dini ile Buda dini arasÝnda vaki olmamÝĢtÝr. DolayÝsÝyla Orhun‟dan gelen Manihaistler, Ko�u 

(Turfan) b�lgesine gelip yerleĢtikten sonra bu iki din arasÝnda hi�bir Ģekilde �atÝĢma yaĢanmamÝĢtÝr. 

Aksine Manihaizm g�n ge�tik�e yerini Budizm‟e bÝrakmÝĢtÝr. Fakat tamamen ortadan kalkmamÝĢtÝr. 

Budizm‟le kardeĢ din olarak belli bir m�ddet Ko�u (Turfan) UygurlarÝ arasÝnda yaĢatÝlmÝĢtÝr. 

Kaynaklardan anlaĢÝldÝğÝna g�re, Orhun‟daki Uygurlar Ko�u (Turfan) b�lgesine g�� edip 

geldikten sonraki 10 ile 20 yÝl zarfÝnda Ko�u (Turfan) UygurlarÝnÝn �st tabakasÝ arasÝnda Manihaizm 

yerini muhafaza etmiĢtir. Daha sonra yavaĢ yavaĢ Budizm‟in etkisi altÝna girmiĢtir. Bunun dÝĢÝnda belli 

kesim de Nastiruyanizm‟i benimsemiĢtir.57 

Rus T�rkologlarÝndan S. G. KlyaĢtornÝy, BatÝ B�lgesindeki (T�rkistan) T�rk�e KonuĢan HalklarÝn 

Tarihi adlÝ eserinde konuyla ilgili olarak Ģ�yle demektedir: “Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nde Kağan, �st 

d�zey b�rokratlar ve onlarÝn yakÝn �evresindekiler Manihaist idiler. Ko�u h�k�mdarÝnÝn sarayÝ �n�nde 



 426 

her g�n 300-400 civarÝnda Manihaist toplanarak Mani dinine ait eserleri y�ksek sesle okurlardÝ.”58 

Ġsl�m coğrafya eserlerinden Zeyn el-Âhbar‟da da Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nde Mani, Buda ve 

HÝristiyan dinlerinin aynÝ zamanda bulunduğunu kanÝtlayan Ģu bilgilere rastlanmaktadÝr: “Koca (Ku�a) 

�in hududunda59 b�y�k bir Ģehirdir. BurasÝ TuğuzğuzlarÝndÝr. Bu Ģehirde 16 bah�r (Buda tapÝnağÝ) 

vardÝr. BunlarÝn dini ġemeniyye (Budizm)‟dir. Bu Ģehirde, biri Ģehrin i�inde, diğeri dÝĢÝnda olmak �zere 

HÝristiyanlara ait iki kilise bulunur.”60 

G�r�ld�ğ� gibi Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nde birka� b�y�k din beraber yaĢamÝĢtÝr. IX. y�zyÝlÝn 

sonlarÝna doğru Buda dini devletin en b�y�k dini konumuna gelmiĢtir. 

Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nde Budizm‟in ne zamandan itibaren yayÝldÝğÝna dair bilim adamlarÝn 

tarafÝndan muhtelif g�r�Ģler ileri s�r�lm�Ģt�r. BazÝ bilim adamlarÝ, �in‟in Sungn�me (Sung-shu) adlÝ 

kaynağÝnÝn “Ko�u Tezkeresi”ndeki (Kao-ch‟ang-chuan) notlara g�re, yani Sung Ġmparatoru Ch‟ien-

te‟nin 3. yÝlÝnÝn (965) II. ayÝnda Ko�u (Turfan) h�k�mdarÝnÝn rahip Fa-y�an aracÝlÝğÝ ile Sung 

imparatoruna bir fil diĢi hediye etmesinden61 itibaren geliĢtiğini ve birinci din konumuna geldiğini iddia 

etmektedirler. Eğer bu g�r�Ģ kabul edilecek olursa Ko�u (Turfan) da Budizm X. y�zyÝlÝn ikinci 

yarÝsÝnda yayÝlmÝĢ oluyor. Fakat bu g�r�Ģ� kabul etmek m�mk�n değildir. ��nk�, T‟ang 

Ġmparatorluğu‟nun sonu ve T‟ang D�nemi‟nden sonra baĢlayan BeĢ KrallÝk D�nemi‟nde (907-960) 

�in‟in i� kÝsmÝnda asayiĢ sağlanamamÝĢtÝ. Kavgalar devam ettiği i�in �inlilerin �lkesinin batÝsÝnda yani 

T�rkistan b�lgesinde olup bitenleri takip etme ĢansÝ olmamÝĢtÝr. �stelik �inlilerin T�rkistan‟daki 

devletlerle ticari ve siyasi iliĢkileri s�rd�rmesini HÝĢi Koridoru‟nun kontrol�n� ellerine ge�iren 

Tangutlar, Tibetliler ve �in imparatoruna isyan eden �inli askerler tarafÝndan kurulan bir devlet�iğin 

imparatoru62 engellemiĢti. Bundan dolayÝdÝr ki �in‟in BeĢ KrallÝk D�nemi‟ne ait kaynaklarÝnda 

neredeyse Ko�u (Turfan) UygurlarÝ ve T�rkistan‟Ýn diğer b�lgelerindeki Uygurlar hakkÝnda bilgi 

bulunmamaktadÝr. Hal b�yleyken Ko�u (Turfan) UygurlarÝnÝn Buda inancÝ hakkÝnda bilgi vermesi de 

m�mk�n değildir. DolayÝsÝyla sadece 965 yÝlÝndaki bu bilgiye dayanarak Ko�u (Turfan) UygurlarÝnÝn 

arasÝnda Budizm‟in geliĢme s�recini X. y�zyÝlÝn 60‟lÝ yÝllarÝndan baĢlatmak doğru değildir. Bu 

sebepten �in‟in Yeni BeĢdevir Tarihi (Hsin-wu-tai-shih) adlÝ kaynağÝnÝn “Uygurlar Tezkeresi”nde: “Bir 

kÝsÝm Uygur kabileleri batÝya doğru g�� edip Tibetlilere t�bi oldular. Tibetliler, onlarÝ Kan-chou‟ya 

yerleĢtirdi. Sonraki Liang HanedanlÝğÝ‟nÝn (907-923) hanÝ, T‟ai-tsu Ch‟ien-hua‟nÝn ilk yÝlÝnda (911). 

Kan-chou Uygur KağanlÝğÝ‟ndan gelen Uygur rahiplerinden Ning Lu-yi, Li Ssu-yi ve Yen-chien gibilere 

Budist giysisi hediye etti.”63 denmektedir. Bu bilgiden Kan-chou UygurlarÝ arasÝnda Budizm‟in, en ge� 

olsa olsa IX. y�zyÝlÝn sonu ve X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda geliĢtiği ve bundan dolayÝ KağanÝn Budist 

rahipleri el�i sÝfatÝnda �in‟e g�nderdiği bilinmektedir. Halbuki Ko�u (Turfan) UygurlarÝ arasÝnda 

Budizm‟in Kan-chou UygurlarÝndan daha erken geliĢtiği bilinmektedir. Bu sebeple Ko�u (Turfan) 

B�lgesinde Budizm‟in geliĢtiğini 965 yÝlÝndan itibaren kabul etmek m�mk�n değildir. 

“Ko�u‟daki Ch‟i AĢiretinin Tezkeresi”nde: “Ku�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin bir kağanÝna ait 

TanrÝlarÝn kut verdiği d�rd�nc� Ġdikut HanÝ‟nÝn M�h�r� Ģeklinde yazÝlmÝĢ bir m�h�r vardÝr. Bu T‟ang 

imparatorunun Ko�u (Turfan) UygurlarÝna hediye ettiği m�h�rd�r. Buradaki TanrÝlarÝn Kut verdiği 

c�mlesinden o zamandaki Ko�u h�k�mdarÝnÝn Manihaist değil koyu bir Budist olduğu anlaĢÝlÝr.”64 
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Ģeklinde bir bilgiye rastlanmaktadÝr. Burada, g�r�ld�ğ� gibi, “Ko�u KağanÝ” ismi ge�mektedir. �yleyse 

bu bilgi 866‟da Ko�u (Turfan Uygur Devleti kurulduktan sonraki devre ait olmalÝdÝr. Muhtemelen T‟ang 

imparatorunun, Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin h�k�mdarÝna hediye ettiği bu m�h�r T‟ang 

Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlÝĢÝndan �nce yanÝ 907 yÝlÝndan �nce hediye edilmiĢtir. Bu bilgi de bize 

Budizm‟in, Ko�u (Turfan) Uygur Devleti‟nde en ge� IX. y�zyÝlÝn 80‟li yÝllarÝnda devletin birinci dini 

konumuna geldiğini ispat etmektedir. 

XX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Turfan ve BeĢbalÝk b�lgelerinde yapÝlan kazÝlarda ortaya �Ýkan Buda 

metinlerinin bir�oğunun IX. y�zyÝlda Uygurcaya terc�me edildiği anlaĢÝlmaktadÝr. Bilindiği gibi bir dinin 

bir toplum tarafÝndan kabul edilerek, benimsenmesi ve inandÝğÝ dinin kutsal kitaplarÝnÝ kendi diline 

terc�me edecek seviyeye gelmesi i�in bir s�re� gerekmektedir. Eğer iddia edildiği gibi Budizm‟i Ko�u 

(Turfan) UygurlarÝ arasÝnda X. y�zyÝlÝn 60‟lÝ yÝllardan sonra geliĢmiĢtir denilirse o zaman IX. y�zyÝlda 

Uygurcaya terc�me edilen Buda eserleri nasÝl yapÝlabilir? DolayÝsÝyla, Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nde 

Budizm, X. y�zyÝlÝn ortasÝndan sonra değil IX. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda intiĢar ederek birinci din 

konumuna gelmiĢtir demek daha uygun olacaktÝr. 

Burada Ģu da belirtmelidir ki Ko�u (Turfan) UygurlarÝ arasÝnda Budizm‟in geliĢmesi, zaman 

zaman M�sl�man KarahanlÝlar tarafÝndan engellenmeye �alÝĢÝlmÝĢtÝr. �zellikle Satuk Buğra 

Karahan‟Ýn oğlu BaytaĢ (S�leyman) Arslanhan D�nemi‟nden (956-971) Doğu KarahanlÝlarÝn ilk 

h�k�mdarÝ S�leyman Arslanhan D�nemi‟ne (1041/42-1056/57) kadar KarahanlÝlar, Ko�u (Ġdikut) 

Uygur Devleti‟ni s�rekli tehdit altÝnda tutmuĢlardÝr. B�t�n bunlara rağmen Ko�u (Ġdikut) Uygur 

Devleti‟nde Budizm medeniyetinin duraklamadan geliĢtiğini ve d�nya �apÝnda �nl� bir�ok Buda 

�liminin ve onlara ait eserlerinin, g�n�m�ze kadar gelen buluntulardan �ğreniyoruz. Ko�u (Ġdikut) 

Uygur Devleti ister, kuruluĢ tarihinden Moğol D�nemi‟ne kadar olan (1209) �� bu�uk asÝrlÝk zaman 

i�erisinde olsun, isterse Bar�uk Art Tekin‟in Moğollara bağlÝ olarak yarÝ bağÝmsÝz Ģekilde hakimiyetini 

s�rd�rd�ğ� d�nemden HÝzÝr Hoca tarafÝndan tamamen ortadan kaldÝrÝlÝĢÝna kadar olan zaman (1209-

1396) i�erisinde olsun d�nyaca meĢhur Budizm medeniyetinin �nemli merkezlerinden biri olma 

ĢansÝnÝ kaybetmemiĢtir. Bu uzun zaman i�erisinde Tata Tonga, Kara Ġnan�, Tola�Ý, Mangu Tekin, 

KaĢÝ, YollÝn Timur, Bilge Timur, An-tsang, Ordu Tekin, Ġl Timur, CalunadaĢ, La�in, �Ýday Sali, Bannu, 

Kut DurmuĢ, Alyan Timur, SÝvin� Kaya, Ġl Buğa, Salabat, Lien, Hs-san, Moyun Boğa, Moyun Yanggi, 

AbrÝn�or Tekin, AsÝğ Tutung, �uya Tu tung, KalÝm KayÝĢÝ, Kiki, Singku Seli Tutung gibi meĢhur Buda 

�limleri yetiĢmiĢtir. 65 

YukarÝdaki Buda �limleri tarafÝndan yazÝlan veya terc�me edilen Eski Uygur alfabesinde 

yazÝlmÝĢ Buda eserleri, Ko�u (Ġdikut)) Uygur Devleti‟nde Budizm‟in ortaya �ÝkÝĢÝ ve geliĢmesini 

araĢtÝrmak a�ÝsÝndan olduk�a �nemlidir. YapÝlan kazÝlarda ortaya �ÝkarÝlan Uygurca Buda eserleri �ok 

azdÝr. Ancak baĢta Turfan olmak �zere BeĢbalÝk (bug�nk� Cim hisar il�esi) Kumul, KaraĢehir, Ku�a 

ve T‟ung-huang b�lgelerinde yapÝlan arkeolojik kazÝlarda �ok sayÝda Buda eserinin par�alarÝ 

bulunmuĢtur. BunlarÝn baĢÝnda Sekiz Y�gmek, Altun Yaruk, Saddarma Pundarika SutrasÝ (Kerametli 

Nil�fer Nomu), Buda Vatamsaka Mahava Ipulya SutrasÝ (Samanta Badra‟nÝn Ġrade ve Dilek Nomu), 

MaytÝrsÝmt (Bir drama piyesidir), B�y�k T‟ang Ġmparatorluğu D�nemindeki Buda NomlarÝnÝn B�y�k 
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�stadÝ Butsatva‟nÝn Tezkeresi (Eserin bir kÝsmÝ bug�n Pekin k�t�phanesi‟nde, diğer bir kÝsmÝ Paris 

Guimet M�zesi‟nde saklanmaktadÝr), Abdarma KosaĢastÝra Ġz�hlarÝ (Eser Ģimdi B�y�k Britanya 

M�zesi‟nde bulunmaktadÝr.), Ġki Tekinin Hik�yesi (Ģimdi Paris Mill� K�t�phanesi‟nde saklanmaktadÝr), 

Amita Yur Dyana SutrasÝ (veya Amita Yur Dyana Nomu), B�y�k Beyaz ġemsiyeli Genel Ġdareci DiranÝ 

SutrasÝ (Sovyetler Birliği Ġlimler Akademisinin Raporlar ToplamÝ B N�shasÝnÝn 88-94 sayfalarÝnda 

Malov tarafÝndan yayÝmlanmÝĢtÝr), Amitaba SutrasÝ (ġimdi Pekin K�t�phanesi‟ndedir), Bilgili ve 

Bilgisizlik SutrasÝ (ġimdi Pekin �niversitesi K�t�phanesi‟ndedir) ve �inli Rahip Hsuan-tsang‟Ýn 

Terc�me-i H�li (Bu eser toplam 756 sayfa olup, 496 sayfasÝ bug�n Pekin K�t�phanesi‟nde, diğer 

sayfalarÝ Paris Guimet M�zesi‟nde ve bug�nk� Rusya‟nÝn Petersburg Ģehrindeki ġarkĢinaslÝk 

Enstit�s�‟ndedir) gibi meĢhur Buda eserleri gelmektedir. Bu eserlerin bir kÝsmÝ bug�n muhtelif 

�lkelerde terc�me edilerek yayÝmlanmÝĢtÝr. 

XX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda bulunan bu eserlerden Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti kuruluĢtan �nce 

Buda dininin yayÝlma ve geliĢme durumu ile Ko�u (Ġdikut) Uygur  

Devleti‟nin kuruluĢundan sonraki Buda dininin geliĢme durumu a�Ýk�a g�r�lmektedir. �inli rahip 

Hsuan-tsang‟Ýn Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟nin kuruluĢundan iki asÝr �nceki K�sen (Ku�a) b�lgesinin 

dini durumu hakkÝnda verdiği bilgilere g�re: “K�sen‟de Buda tapÝnaklarÝndan birka� y�z tane, 

rahiplerden 5 binden fazla varmÝĢ. Onlar, Budizm‟in ilk mezhebi Hinayana mezhebinden imiĢ. 

Budistler Hindistan‟dan gelen Buda NomlarÝndaki temel prensiplerine g�re hareket ediyorlarmÝĢ. Buda 

tapÝnaklarÝndaki putlar, g�ya insan eliyle değil �yle g�kten inmiĢ gibi noksansÝz imiĢ. TapÝnaklardaki 

rahipler, o kadar kibar ve iyi kalpliymiĢ ki sanki meleklermiĢ. ġehrin batÝ kalesinin dÝĢÝndaki yolun iki 

tarafÝnda y�ksekliği 2.70 cm civarÝnda olan Buda heykelleri sÝralanmÝĢ. Bu heykellerin �n�nde beĢ 

yÝlda bir defa b�t�n Budistler toplanarak merasim yaparlarmÝĢ. Kağandan normal vatandaĢa kadar 

b�t�n insanlar bu merasime iĢlerini bÝrakarak katÝlÝyorlarmÝĢ. Gelenler, yemeyi ve i�meyi unutarak 

BurhanlarÝn (Buda dinini anlatan vaizler) vazu nasihatlerini dinlerlermiĢ. Bu Ģehrin tapÝnaklarÝndaki 

putlar altÝn, g�m�Ģ, ince ve kÝymetli ipek kumaĢlarla s�slenerek at arabalarÝna konarak caddelerde 

dolaĢtÝrÝlÝyormuĢ. Buna put seyrisi derlermiĢ. Bu faaliyete binlerce araba katÝlÝyormuĢ.”66 Buradaki 

bilgilerden Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti kuruluĢtan �nce b�lgede yaĢayan UygurlarÝn ve diğer T�rk 

kabilelerinin ağÝrlÝklÝ olarak Buda dininin Hinayana mezhebine bağlandÝğÝ �ğrenilmektedir. 

Buda dini ve sanatÝ ile ilgili �alÝĢmalarÝ ile �n kazanan Uygur T�rk bilimadamÝ AbdiĢ�k�r 

Muhammed Emin‟e g�re Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti kurulduktan sonra devletin batÝ sÝnÝrÝndaki 

K�sen‟den (Ku�a) doğu sÝnÝrÝndaki Kan-chou‟ya kadar b�t�n Uygurlar arasÝnda ağÝrlÝklÝ olarak 

Budizm‟in Mahayana mezhebi tutulmuĢtur. Bu devletin eski hudutlarÝ i�erisindeki Kumtora, 

KaraĢehir‟deki Han-Hora DağÝ‟ndaki Buda heykelleri ve Buda tapÝnaklarÝndaki sanat eserleri bunu 

ispat etmiĢtir.67 

981 ile 984 tarihleri arasÝnda Turfan ile BeĢbalÝk‟Ý ziyaret eden �in el�isi Wang Yen-te Ko�u 

(Ġdikut) Uygur Devleti‟nin X. y�zyÝldaki dini durumu hakkÝnda kÝymetli bilgileri vermektedir. Ona g�re: 

“Ko�u‟daki UygurlarÝn �oğu Buda dinine inanÝrlardÝ. 50‟den fazla Buda tapÝnağÝ vardÝ. Budist Uygurlar 
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ilkbahar olunca hep bir araya gelerek toplanÝrlardÝ. ToplandÝktan sonra da Buda mabetlerine 

giderlerdi. Bu mabet ziyaretleri sÝrasÝnda �oklarÝ atlara binerler, her g�rd�kleri Ģeye ok ve mÝzraklar 

atarlardÝ. Bu hareketleri ile de k�t� ruhlarÝ defettiklerine inanÝrlardÝ.”68 G�r�ld�ğ� gibi burada 

Uygurlar, Buda dinince uygun g�r�lmeyen faaliyetlerde bulunmaktadÝrlar. Buradan anlaĢÝlÝyor ki, 

Uygurlar eski T�rk inan�larÝna olduğu kadar, �ok eskiden denedikleri Mani ve Zerd�Ģtl�k yani ġaman 

inan�larÝna karĢÝ olan saygÝlarÝnÝ da hen�z yitirmemiĢlerdir. 

�in el�isi Wang Yen-te yine seyahatnamesinde: “Uygurlar senede iki defa yery�z� i�in kurban 

keserlerdi ve kÝĢ mevsimini de t�renle kutlarlardÝ. K�t� ruhlarÝ uzaklaĢtÝrmak i�in altÝn ve g�m�Ģ kaplar 

i�ine koyduklarÝ sularÝ, birbirine serperlerdi” demektedir. Yere kurban kesme ve kÝĢ mevsimini korku 

ile kutlama ve su serperek k�t� ruhlardan temizlenme gibi adetler, eski T�rk inan�larÝna da 

uymaktadÝrlar. Bu t�renler g�n�m�zdeki ġamanizm‟de de vardÝr. �inli el�i Buda dininin kurallarÝnÝ �ok 

iyi bilen biri idi. Eğer bu hareketler ve t�renler Buda dininin normal faaliyetlerinden olsaydÝ Wang Yen-

te Seyahatnamesi‟nde bunlarÝ yazmaya l�zum bile g�rmeyecekti.69 BunlarÝn yanÝnda Wang Yen-te 

Buda dininde tamamen yasaklanan bir hareketi, “Ko�u”‟daki (Turfan) UygurlarÝn zenginlerin at eti, geri 

kalanlarÝn ise koyun ve yabani kaz eti yedikleri”70 olayÝnÝ da anlatmaktadÝr. Bu bize bir taraftan 

UygurlarÝn eski atlÝ g��ebe ananelerini ĢehirleĢtikten ve Budizm‟e inandÝktan sonra da unutmadÝklarÝnÝ 

g�steriyorsa da diğer taraftan Buda dininin yalnÝzca, kendi iĢlerine gelen ve adetlerine uyan taraflarÝnÝ 

aldÝklarÝnÝ g�stermektedir. 

KÝsacasÝ, Budizm, Ko�u (Ġdikut) Uygur Devleti‟ne t�bi olan K�sen (Ku�a), Kingit (KaraĢehir), 

Ko�u (Turfan) ve Ġvirgul (Kumul) gibi merkezlerde M.S. IV. y�zyÝldan XV. y�zyÝla kadar yayÝlarak, 

geliĢmiĢ ve sonunda yok olmuĢtur. Bu tarihi s�re�te Budizm medeniyetinde �ok �nemli yer tutan 

meĢhur eserler ortaya �ÝkarÝlmÝĢsa da bu b�lgelerde eskiden beri yaĢayan ve h�l� da yaĢamakta olan 

Uygur T�rklerinin ortak dini olamamÝĢtÝr. X-XI. y�zyÝllarda soydaĢlarÝ M�sl�man KarahanlÝlarÝn 

darbelerini ucuz atlatmÝĢsa da batÝdan gelen g��l� Ġslam r�zgarÝna fazla dayanamamÝĢtÝr. XIV. 

y�zyÝlÝn sonlarÝnda tamamen ĠslamlaĢan Doğu �ağatay HanlÝğÝ‟nÝn h�k�mdarÝ, HÝzÝr Hoca‟nÝn 

M�sl�man ordusu Budizm ve diğer gayri Ġslam dinindeki topluluklara ağÝr darbeler indirmiĢtir. 

Budizm‟in etkisi altÝndaki halkÝn hemen hemen hepsi batÝl inan�larÝ bÝrakÝp Ġslamiyet‟e ge�tiler. 

B�ylece, KarahanlÝlarÝn ger�ekleĢtiremediği b�t�n UygurlarÝ Ġslamiyet �atÝsÝ altÝnda birleĢtirme arzusu, 

M�sl�man �ağataylÝlar tarafÝndan ger�ekleĢtirilmiĢtir. XV. y�zyÝlÝn baĢÝnda �in k�lt�r� etkisi altÝnda 

kalan Kan-chou b�lgesindeki Uygurlar (SarÝ Uygurlar) hari� T�rkistan coğrafyasÝnda yaĢayan b�t�n 

Uygurlar Ġslamiyet‟e ge�miĢlerdir. 
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Moğol Hâkimiyeti Altında Uygurlar / Prof. Dr. Michael C. Brose [s.249-

254]  

WyomÝng �niversitesi Tarih B�l�m� / A.B.D. 

 

Bu makalenin kapsamÝ baĢlÝkta belirtilenden daha sÝnÝrlÝdÝr; makalenin odak noktasÝ 

Kulca/Turfan Uygur Devleti ve 1209 sonrasÝ Moğolistan �ini‟ne dahil olan halkÝdÝr.1 Uygurlar 

tarafÝndan dokuzuncu y�zyÝlÝn sonu ile onuncu y�zyÝlÝn baĢlarÝ arasÝnda TarÝm HavzasÝ‟nda kurulan, 

ikiz baĢkentleri BeĢbalÝk ve Kulca olan bu devlet, KÝrgÝzlar tarafÝndan bozkÝrdan kovulmalarÝ sonrasÝ 

kurulan en canlÝ Uygur diaspora devletlerinden biridir ve Cengiz Han tarafÝndan fethedilene kadar 

Asya‟da �ok �nemli jeopolitik roller oynamaya devam etmiĢtir. UygurlarÝn erken d�nemde, kendi 

istekleriyle Moğollara t�bi olmasÝ Cengiz i�in �nemli bir siyasi ve askeri d�neme�ti ve bu olay bir�ok 

Uygur se�kininin Moğol idari hiyerarĢisine dahil olmasÝnÝn zeminini hazÝrlamÝĢtÝr. Ancak oynadÝklarÝ 

roller, Uygur Devleti Orta Asya devletleri arasÝnda en deneyimli ve k�lt�r d�zeyi en y�ksek devlet 

olduğundan yalnÝzca askeri ve siyasi danÝĢmanlÝkla sÝnÝrlÝ kalmamÝĢtÝr. K�lt�r baĢkentlerine ise o 

d�nemde cahil olan Moğollar g�z dikmiĢti. Moğollara hizmet veren Kulca UygurlarÝ bu makalenin 

konusunu oluĢturmaktadÝr. 

Siyasi Tarih 

1. Bar�uk‟un Teslim OlmasÝ ve Halef Ġdikutlar (Uygur KağanlarÝ) 

YukarÝda da belirtildiği gibi Kulca Uygur Devleti Cengiz‟in Moğol g�c�n� yaymaya baĢladÝğÝ 

d�nemlerin erken bir aĢamasÝnda teslim olmuĢ en �nemli devletlerden biridir ve bu istemli teslimiyet 

yeni efendileri y�netiminde Uygur imparatorluk ailesi ve aristokrasisi i�in �nemli kazan�lar sağlamÝĢtÝr. 

Bu olaydan �ncelikle kazan�lÝ �Ýkan kiĢi tabii ki Uygur HanÝ (Ġdikut) Bar�uk Art-Tekin ve ailesi 

olmuĢtur.2 Kulca‟yÝ g�zeten KarahitaylÝ sakinin �ld�r�lmesi �zerine Bar�uk‟un Moğollara teslim 

olmasÝ sonrasÝ Bar�uk h�k�mdarlÝğa t�bi olan bir vatandaĢ olmuĢtur. Bar�uk, aynÝ yÝl i�inde Cengiz 

tarafÝndan takip edilen bir diğer bozkÝr kabilesi Merkilerin savunma talebini reddettiğinde Moğollara 

olan sadakatini g�stermiĢ oldu. Ġki yÝl kadar Bar�uk‟un Cengiz Han‟la kiĢisel bir g�r�Ģmesi olmamÝĢtÝ, 

ancak bu olay ger�ekleĢtiğinde Cengiz kendisinden �yle memnun kalmÝĢtÝ ki onu “imparatorun diğer 

oğullarÝyla kardeĢ, beĢinci oğlu” olarak kabul etmiĢ ve kÝzlarÝndan bir tanesini ona eĢ olarak vermiĢti.3 

Bu t�rl� �d�ller Cengiz‟in Bar�uk‟un erken d�nemde istemli Ģekilde kendisine t�bi olmasÝna verdiği 

değere iĢaret eder. Bar�uk onun hakimiyetindeki devletlerin y�neticileri arasÝnda beĢinci oğlu olarak 

kabul ettiği tek kiĢidir. Bar�uk �zel bir stat�ye sahiptir, ��nk� Kulca‟daki Uygur devlet baĢkanÝ unvanÝ 

olan Ġdukut‟u korumuĢtur. Bunun yanÝ sÝra Bar�uk daha �nce kendine t�bi olan ve Moğol 

Ġmparatorluğu boyunca yayÝlmÝĢ olan UygurlarÝn, Uygur Devleti‟ne d�n�Ģlerine izin verilmesini 

sağlamÝĢtÝr.4 Ancak diğer bir�ok a�Ýdan Bar�uk da diğer hakimiyet altÝndaki y�neticiler gibiydi. 
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�rneğin 1216‟da Nayman ve Harzem ġah‟a karĢÝ, 1225‟de Tangutlara karĢÝ yapÝlan askeri 

seferberliklerde MoğollarÝn yanÝnda yer almak zorundaydÝ. 

Bar�uk 1229-1241 civarÝndaki �l�m�ne kadar Ġdikut olarak y�neticiliğe devam etti. Ġdikutluk 

unvanÝ Bar�uk‟la son bulmadÝ, geleneksel Uygur uygulamasÝ doğrultusunda torunlarÝ tarafÝndan da 

devam ettirildi.5 AslÝnda Moğol Ġmparatorluğu hakimiyetindeki UygurlarÝn ve siyasi y�neticilerin g�rece 

�zerklikleri hakimiyet altÝndaki devletler arasÝnda g�ze �arpar nitelikteydi, Bar�uk‟un 1209‟da Cengiz‟e 

teslim olmasÝyla Uygur Devleti Moğol kontrol� altÝna girmiĢti. Bar�uk hakimiyet altÝna girip de kendi 

ata yurdunda unvanÝna dokunulmadan yaĢayan tek y�netici değildi, bu Moğollar tarafÝndan 

kendilerine olan sadakatin devamÝnÝn sağlanmasÝ amacÝyla uzun s�redir uygulanan bir pratiktir. 

Ancak Bar�uk ve haleflerinin bir kÝsmÝ Uygur Devleti olarak �zerkliklerinin bir kÝsmÝnÝ devam 

ettirmiĢe benzer. HanÝn g�z� kulağÝ olarak hakimiyet altÝna alÝnan yerlerde g�zeticilerin 

bulundurulmasÝ Moğollar i�in geleneksel bir uygulamadÝr; bu kiĢiler sivil ve askeri konularda geniĢ bir 

otoriteye sahiptir. Ġmparatorluğun ilk d�nemlerinde bu kiĢiler genellikle Moğollardan oluĢurdu ancak 

yerli se�kinler de atanÝrdÝ, �zellikle bunlar Moğol hakimiyetine barÝĢ�Ýl yollarla girmiĢ ve onlara sadÝk 

devletlerin se�kinleri arasÝnda iseler.6 En azÝndan iki Uygur, Uygur Devleti Ģehirlerine g�zetici olarak 

atanmÝĢtÝr ancak Uygur Devleti baĢkentlerine değil.7 UygurlarÝn kendi memleketlerine g�zetici olarak 

atanÝp, �zellikle de Kulca‟ya yabancÝ g�zetici atanmamasÝ Ġdikut‟un ve diğer Uygur se�kinlerinin Uygur 

Devleti y�netiminde sahip olduklarÝ �zerkliğin bir g�stergesidir. 

Ancak UygurlarÝn Moğol hakimiyeti altÝndaki �zerklik dereceleri nereye kadardÝ? BazÝ 

araĢtÝrmacÝlar onlarÝn Moğol Ġmparatorluğu‟nda, siyasi ve idari �zerkliğe sahip “beĢinci bir hanlÝk” 

olarak �zel bir yere sahip olduğunu yazar. Bu teori Bar�uk‟un Cengiz Han tarafÝndan “beĢinci oğul” 

olarak kabul edilmesine dayanÝr.8 Ancak Uygur Devleti‟nin bu t�rl� �zel bir stat�ye sahip olduğu 

ihtimali zayÝftÝr, tÝpkÝ hakimiyet altÝndaki diğer pek �ok devlet gibi. 1209 sonrasÝ Bar�uk ve 

haleflerinden bir kÝsmÝnÝn Uygur Devleti y�netiminde g�rece daha �zg�r olduklarÝ doğru gibi g�r�nse 

de, bunu Uygur Devleti‟ne daha fazla �zerklik verildiği anlamÝnda yorumlamak yanlÝĢ olur. Bar�uk‟un 

torunlarÝnÝn 1283 civarÝnda Kubilay‟Ýn, Kad� karĢÝsÝnda kontrol� kaybettiği d�neme kadar Ġdikut olarak 

y�netimde bulunduğunu biliyoruz.9 Kulca‟nÝn son Ġdikutu, Bar�uk‟un torunu Ka�kar Tekin‟di. 1266‟da 

Ġdikut oldu ve yaklaĢÝk 1280 civarÝnda Kubilay‟Ýn b�lgenin kontrol�n� kaybettiği d�nemde �ld�. Oğlu 

Ne‟uril Tekin, babasÝ, Kubilay karĢÝtÝ Moğolistan g��leri tarafÝndan �ld�r�ld�ğ�nde deneyimsiz bir 

gen�ti. BabasÝnÝn �l�m� sonrasÝ Uygur siyasi lideri oldu ve Kubilay‟dan babasÝnÝn �l�m�n�n �c�n� 

almasÝ i�in ricada bulundu. Ancak yaĢÝ ve deneyimsizliği y�z�nden ricasÝ kabul edilmedi ve bunun 

yerine Kubilay, Uygur h�k�metini Kulca‟dan Gansu b�lgesindeki bir Ģehre taĢÝdÝ. Bu, UygurlarÝn kendi 

anavatanlarÝnÝ y�netmedeki �zerkliklerinin sonu oldu ancak Uygur idari sisteminin sonu olmadÝ. Kuzey 

�in‟e g�nderildikten sonra Ne‟uril 1308‟de Ġdikut oldu ve Moğollar, Yuan D�nemi boyunca Ġdikut 

unvanÝnÝ aile �yelerine vermeye devam etti. Moğollar tarafÝndan atanan son Ġdikut, 1350‟lerin sonunda 

atanan, Bar�uk‟un yedinci kuĢaktan torunu olan But/Bodun SarÝ idi.10 
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Kulca‟daki pek �ok �nde gelen Uygur aristokrat 1209‟da Bar�uk, Moğol hakimiyeti altÝna 

girdiğinde ona katÝlmÝĢtÝr. Bu kiĢilerin Ġdikut ile Moğollara olan sadakatlarÝyla dikkat �ektikleri �in 

kaynaklarÝnda yer almaktadÝr. Bunlar arasÝnda Uygur Devleti‟nin Ġdikut‟un hemen sonrasÝnda gelen 

y�ksek d�zeyli bakanÝ Bilge Timur da bulunmaktaydÝ; kendisi, Kulca‟daki Karahitay g�zeticisi ile en az 

on kiĢinin �l�m�nde rol oynamÝĢtÝr.11 Bu kiĢilerin �oğuna Uygur Devleti ya da �in‟de y�ksek d�zeyde 

idari g�revler verilmiĢ ve bu kiĢilerin aileleri de Moğol �ini‟nde aristokrat siyasi ve k�lt�rel se�kinler 

olma geleneğini s�rd�rm�Ģlerdi. AĢağÝda bir kÝsmÝnÝ inceleyeceğimiz bu kiĢilerin hikayeleri Ġdikut‟la 

iliĢki i�inde bulunmanÝn yeni efendileri y�netiminde de kendilerine birtakÝm kÝsa ve uzun vadeli 

yararlar sağladÝğÝ d�Ģ�ncesini pekiĢtirir. 

2. Moğol �ini‟nde Uygurlar 

1225 yÝlÝnda Bar�uk‟un Cengiz‟e yaptÝğÝ baĢvuru sonrasÝ bir�ok Uygurun Uygur Devleti‟ne 

d�nmesine izin verilirken, bir�ok Uygur da kendilerine yeni kimlikler edinmek amacÝyla imparatorluğun 

Kuzey �in‟i de i�eren farklÝ b�lgelerine yerleĢtiler. �in‟de Uygurlar Semuran (�ok farklÝ kategorilerden 

insanlar) adlÝ farklÝ bir sosyal ve idari sÝnÝfÝn par�asÝydÝ. Bu grup Orta ve BatÝ Asya‟dan Moğollara t�bi 

olmuĢ, �in‟de onlar adÝna �alÝĢan insanlardan oluĢmaktaydÝ. Bu insanlar �in n�fusunda Moğol 

hakimiyetini daha �nce kabul eden insanlardan ve Moğollardan ayrÝlmaktaydÝ.12 K�lt�r d�zeyi y�ksek 

bir toplumdan gelmeleri ve Moğol hakimiyetini daha �nce kabul etmelerinden dolayÝ Uygurlar, �in‟deki 

Semu sÝnÝfÝnÝn en �nemli par�alarÝndan biriydi. UygurlarÝn Semuranlar arasÝndaki stat�leri �in‟de 

sahip olduklarÝ danÝĢmanlÝk, idarecilik ve teknik pozisyonlara bakÝlarak anlaĢÝlabilir. 

Moğol Ġmparatorluğu‟nun �nemli bir par�asÝnÝ dil oluĢturuyordu; cahil bir kabile konfederasyonu 

nasÝl bilgili ve yerleĢik toplumlara h�kmedebiliyordu? Cengiz‟in baĢÝndan beri anlamÝĢ g�r�nd�ğ� 

cevap idarecilik konusunda deneyimli olmasÝ, bilgili insanlarÝ kullanmasÝydÝ. Uygurlar bu tanÝmlamaya 

uymakta ve bu nedenle Ġmparatorluğun ilk g�nlerinden itibaren dil uzmanlarÝ ve idareci olarak �eĢitli 

pozisyonlara gelmekteydiler. Moğollara hizmet eden ilk ve en �nemli Uygurlardan biri Tatar Tonga 

idi.13 Cengiz tarafÝndan 1204‟te fethedilen bir baĢka Orta Asya bozkÝr kabilesinde vergi toplamaktan 

ve idari sistemden sorumluydu. Cengiz, Tatar‟Ý yakÝn �evresine Uygur yazÝ dilini �ğretmekle 

g�revlendirmiĢ ve bu 1269‟da Kubilay‟Ýn Tibet�e „Phags-pa‟ yazÝsÝnÝ getirmesine kadar MoğollarÝn 

resmi yazÝ dili olarak kalmÝĢtÝ. Cengiz‟in se�iminin, Uygur k�lt�r�n�n bozkÝrdaki en eski okur yazar 

k�lt�rlerinden biri olmasÝ ger�eğinden kaynaklandÝğÝ a�ÝktÝr ve bu k�lt�r Moğollar ile diğer g��ebe 

bozkÝr halkÝ i�in �in k�lt�r� kadar değerli bir k�lt�rd�r. Tatar ele ge�irildiği zaman kendi g�revine ait 

imparatorluk m�hr�n� kullanmaktaydÝ ve Cengiz, kendisinden Moğollara bu m�hr�n neden ve nasÝl 

kullanÝldÝğÝnÝ da �ğretmesini istemiĢti. BunlarÝn hepsi Cengiz‟in idari ara�larÝn, hali hazÝrda kullanÝlan 

okur-yazar ve deneyimli personel yoksunluğunun farkÝnda olduğunu ve bu konularda bilgili ve 

deneyimli diğer bozkÝr insanlarÝnÝ kendine ve yakÝn �evresine bunlarÝ �ğretmekte kullandÝğÝnÝn 

g�stergesidir. 

Bar�uk‟un teslim olmasÝ ardÝndan �in‟e giden pek �ok Uygur bir�ok Moğol prensinin ve 

imparatorluğa yakÝn kiĢilerin saraylarÝnda idari pozisyonlar elde etmiĢtir. �rneğin, Uygur BakanÝ Bilge 
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Timur‟un k���k kardeĢi ve kuzeni, Cengiz‟in en k���k kardeĢi Od�ikin Timur‟un danÝĢmanlÝğÝnÝ ve 

�ğretmenliğini yapmÝĢlardÝr.14 Bu t�rl� prestijli g�revlerin kendi ana dilleri ve edebiyatlarÝ konusunda 

bilgili olmalarÝndan ileri geldiği y�n�ndeki kaynaklar olduk�a a�ÝktÝr. Bu iki adam Shandong 

b�lgesinde kendilerine verilen g�revleri yerine getirdiler, ayrÝca Moğol �ini‟nde soyadÝ olarak Xie‟yi 

alan b�y�k bir ailenin atalarÝnÝ oluĢturmaktaydÝlar. Bir�ok Xie aile �yesi atalarÝnÝn stat�lerini devam 

ettirip daha sonraki Moğol d�nemlerinde de idari pozisyonlar �stlendiler. Bir baĢka Uygur, BeĢbalÝklÝ 

Mengsus, Kuzey �in, Zhending‟de Toluy‟un topraklarÝnda vergi toplama g�revini �stlenmiĢtir.15 Bu 

gelirler Moğol prensleri i�in olduk�a �nemli kaynaklardÝ ve Semu bireyleri ile aileleri yeterli idari bilgi 

ve deneyime sahip olduklarÝndan dolayÝ bu topraklarÝ y�netme g�revine getirilmekteydiler. Toluy‟un 

topraklarÝnÝn idaresini alan bir y�netici olarak Mengsus da bu topraklarda yaĢayanlar �zerinde 

muhtemel bir iktidara sahipti ve eğer d�zenlenmemiĢse bu gelirin prenslerce nasÝl kullanÝlacağÝ 

konusunda da tavsiyelerde bulunmaktaydÝ. 

BazÝ Uygur se�kinleri Moğol fethinden sonra kendi anavatanlarÝ olan Uygur Devleti nezdinde de 

birtakÝm idari g�revler �stlenmiĢlerdi. �rneğin Bar�uk‟la birlikte teslim olan, Kulca‟da y�ksek d�zeyde 

bir g�revlinin oğlu olan Y�duoĢiyena, Cengiz tarafÝndan Kuzey Uygur Devleti‟nde bir Ģehrin g�zeticisi 

olarak (G�zeticiler hakkÝnda yukarÝda yazÝlanlara bakÝnÝz), hem idari hem de askeri konularla 

ilgilenmek �zere atanmÝĢ ve otoritesinin simgesi olarak Uygur imparatorluk unvanlarÝ ile Moğol 

imparatorluk amblemi kendisine verilmiĢti.16 Diğer Uygurlar da g�zetici olarak Kuzey �in‟in değiĢik 

b�lgelerine atanmÝĢtÝ. AslÝnda Uygurlar Yuan Hanedan tarihinde adÝ ge�en g�zeticilerin y�zde onunu 

oluĢturmaktaydÝ.17 

Yuan HanedanÝ D�nemi‟nde Uygurlar merkezi ve b�lgesel h�k�metlerde bir kÝsmÝ �st d�zey 

g�revler olmak �zere farklÝ g�revler �stlenmiĢlerdir. BaĢkentteki merkezi sarayda Moğollar tarafÝndan 

atanan 52 baĢ�ğretmenden (Sangong Taifu) biri Uygur idi.18 Bu, Moğol imparatorlarÝ tarafÝndan 

y�ksek d�zeyli resmi g�revlilere verilen �� �nemli unvandan biridir ve bu unvanÝn b�y�k b�l�m� 

Moğollara verilmiĢtir (y�zde 72). YalnÝzca dokuz Semuran bu unvanla ĢereflendirilmiĢtir. Yuan sivil 

y�netiminde Merkezi Sekreterya en �nemli kurumlardan biriydi ve sÝrasÝyla genel sekreter, bir kÝdemli 

konsey �yesi, bir ast konsey �yesi ve d�rt parti konsey �yesinden oluĢmaktaydÝ. 43 kÝdemli konsey 

�yesinden (You Chengxiang) biri ve 49 ast konsey �yesinden (Zuo Chengxaing) ��� Uygur idi. 

1268‟de kurulan denetleme kurulu hem sivil hem de askeri g�revlileri denetlemekle y�k�ml�yd� ve 

imparatorla doğrudan iliĢki i�inde �alÝĢmaktaydÝ. 11 BaĢdenet�inin (Yushi Dafu) biri Uygur idi. Bu birim 

adalet sistemini de denetlemekteydi, Uygurlar i�in ayrÝ bir mahkeme (duhufu) bulunmaktaydÝ. Askeri 

ĠĢler Kurumu (Shumi yuan) bir�ok Moğol, Semu ve �in birimini y�netmek amacÝyla 1263‟te 

kurulmuĢtur. 22 Askeri ĠĢler Kurumu baĢkanÝndan ��� Uygurdu. 

Merkezi Sekreterya ve ona bağlÝ birimler saray ve baĢkentten sorumluydu. BaĢkent b�lgesi 

dÝĢÝndaki 11 b�lge seyyar (birim) merkezi sekreteryalarÝnca (Xing zhongshu sheng) y�netilmekteydi. 

Cengiz Kuzey �in‟de kullanÝlan Jin sistemini doğrudan alarak bu sistemi kullanmaya 1214 yÝlÝnda 

baĢlamÝĢtÝr. Yuan D�nemi‟nde, yetmiĢ birim sekreteryasÝnÝn (25 Semuran ve 39 Moğol bu g�revi 

y�r�tm�Ģt�r) altÝsÝna Uygurlar baĢkanlÝk etmiĢtir. 
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�nde gelen Uygurlar Moğol h�k�metinde siyasi kararlarÝn alÝnmasÝnda da etkin olmuĢtur. Bu 

konuda g�zel bir �rnek olarak Uygur Personel BakanÝ, Xie Zhedu ve para reformundaki rol�n� �rnek 

g�sterebiliriz.19 Xie Zhedu Uygur Xie ailesinden gelmekte olup, Bilge Timur‟un torunlarÝndan biridir, 

Yuan �ini‟ndeki siyasi ve sosyal �evrelerde etkindir. Zhedu, jinshi derecesini alan ve y�ksek d�zeyde 

sivil g�revlere atanan beĢ kiĢiden biridir.20 Zhedu resmi kariyerine 1340‟larÝn ortasÝnda Personel 

BakanÝ (Libu shangshu) olarak atanmasÝyla baĢlar. Sivil hizmet g�revlilerini se�en, atayan ve 

değerlendiren �� bakandan biriydi. 1351‟de Zhedu, Konsey �yesi Toghto, Hazine BakanÝ Wu Qi‟nin 

yanÝ sÝra, Yuan para biriminin b�y�k �apta yeniden yapÝlandÝrÝlmasÝnÝ �neren �� y�ksek d�zeyli 

bakandan biriydi. Zhedu‟nun bu �nemli siyasi karardaki anahtar rol�n� Yuan HanedanlÝk tarihi 

yazmaktadÝr.21 

UygurlarÝn bir kÝsmÝ da merkezi h�k�mette danÝĢma, ideoloji ve dini b�rolarda hizmet 

vermekteydi. Merkezi h�k�metteki en �nemli danÝĢma ve ideoloji b�rosu Hanlin Akademisi idi. 

700‟lerde kurulan bu birim, baĢlarda imparatora h�k�met fermanlarÝnÝ yazmakta yardÝmcÝ olan ve 

imparatorluk destekli tarih�eleri bir araya getiren akademisyenlerden oluĢmaktaydÝ. Moğol 

D�nemi‟nde Hanlin ve Ulusal Tarih Akademisi olarak devam etmiĢ ve bir�ok Uygur Hanlin‟de farklÝ 

g�revlere atanmÝĢtÝr. Bu kurumun en �nemli g�revlerinden biri de daha �nceki hanedanlÝk 

hikayelerinin bir araya getirilmesidir. D�rt Uygur Liao, Jin ve Song tarihlerinin edit�rleri iken, bir�ok 

Uygur da yazÝcÝlÝk ve memurluk gibi daha d�Ģ�k d�zeyli g�revlere atanmÝĢtÝr.22 Bu konumlar olduk�a 

�nemliydi, ��nk� daha �nceki hanedanlÝklarÝn tarihleri, daha �nceki rejimlerin hatalarÝnÝ ortaya 

koymuĢ ve �in hanedanlÝklarÝ i�inde Moğol Yuan HanedanlÝğÝ‟nÝ meĢrulaĢtÝrmÝĢtÝr. 

Bir baĢka �nemli ideoloji ve danÝĢmanlÝk kurumu da Kuizhang birimidir. Kuizhang Birimi 1329‟da 

Togh Timur tarafÝndan kurulan �in klasikleri ve tarihi hakkÝnda imparatora ders vermek amacÝyla bir 

grup akademisyenin oluĢturduğu bir forumdur.23 Bir�ok Uygurlu bu kurumda farklÝ zamanlarda g�rev 

yapmÝĢtÝr, bu kuruma katÝlÝmlarÝnÝn Moğol sarayÝnda g��l� olan Konf��yus�uluğun belirli okuluna 

kabul edilmelerine bağlÝ olmasÝ muhtemeldir. �rneğin Kara Iga� Buyruk‟un torunlarÝndan Uygur 

ġalaban, son Yuan Ġmparatoru Toghon Timur tarafÝndan Kuizhang‟a B�y�k Hoca olarak atanmÝĢtÝr. 

Bir�ok Uygur, Moğol D�nemi boyunca �in‟de b�lge, Ģehir ve il�e d�zeylerinde g�revler almÝĢtÝr. 

Moğol D�nemi‟ndeki yerel gazeteler, yazÝlar ve kiĢisel bilgilerde yerel d�zeyde Moğollara hizmet eden 

UygurlarÝn, hizmet d�nemleri, unvanlarÝ ve diğer kiĢisel bilgilerine iliĢkin kayÝtlar bulunmaktadÝr. T�m 

bunlar UygurlarÝn Moğol hakimiyeti sÝrasÝnda �in‟de  �nemli g�revlere getirildikleri ve yeni efendileri 

g�z�nde iyi yerlere sahip olduklarÝnÝ s�ylemek i�in yeterlidir. 

Sosyal Tarih 

Ġdikut‟la iliĢkileri ve Moğollara duyduklarÝ sadakat �in‟deki Uygur diasporasÝ i�in �nemli bir 

sosyal sermaye olmuĢtur. Uzun d�nemde yaĢamlarÝnÝ idame ettirmeleri i�in, bir�ok Uygur SemuranÝ 

Moğolistan �ini‟nde sosyal se�kinler olarak �eĢitli kimlikler yaratmÝĢtÝr. Bu durum, bu kiĢilerin �inli 

se�kinlerle iliĢkide olduğunun g�stergesidir ve bunlarÝn bir �oğu yabancÝ �inliler ve fethedenler-



 439 

fethedilenler arasÝndaki u�urumu aĢarak sonunda �inlilerin sosyal ve k�lt�rel eĢ değerleri konumuna 

y�kselmiĢtir. 

1. Yasal Stat� 

En erken d�nemlerden beri Ġdikut‟la bir bakÝmdan iliĢkisi olan Uygurlar �zel bir yargÝ sistemine 

t�bi tutulmuĢtur. Bir Uygur ve �inli arasÝndaki anlaĢmazlÝkta Uygur ve �inli g�revlilerden oluĢan 

mahkeme karar alÝrdÝ.24 Bu �zel mahkeme hem Kulca hem de Kuzey �in‟de bulunan UygurlarÝn 

davalarÝ ile ilgilenirdi ve temelinde de �zel Uygur hakimlerinin (Weiwuer duanshiguan) atanmasÝ 

yatÝyordu. Bu mahkemeler sonunda 1281‟de resmi, ayrÝ bir mahkemeye d�n�Ģt�r�ld�.25 Yuan 

kanunlarÝnda, Yuan Dianzhang, UygurlarÝn muhtemelen diğer Semuranlara verilmeyen �zel bir 

stat�den yararlandÝğÝnÝn g�stergesi olarak Uygurlara atÝfta bulunan kÝsÝmlar bulunmaktadÝr. Bu 

konuda ilgin� bir �rnek Uygur yas d�zenlemelerini i�eren bir y�netmeliktir.26 Bu metinde ilk olarak 

geleneksel Uygur yas rit�elleri tanÝmlanÝr, daha sonra kendi gelenekleri yerine �in geleneklerini takip 

eden Uygurlara iliĢkin bir kÝnama yer alÝr. Bu metnin yazÝlÝĢ tarihi kesin olmasa da, Kubilay 

D�nemi‟nde (1260-64 civarÝ) yazÝlmÝĢ olmasÝ muhtemeldir. Bu y�netmelik bir�ok Uygurlunun 

kendilerini �in k�lt�r�ne adapte ettiklerini yazmaktadÝr. Bu da o d�nemin saray �evreleri i�in olumsuz 

bir geliĢmeydi. 

Moğolistan �ini‟nde UygurlarÝn yararlandÝğÝ bir diğer ayrÝcalÝk da sivil hizmet sÝnav sistemidir. 

YukarÝda da belirtildiği �zere, Moğollar sÝnavlarÝ 1315 yÝlÝnda yeniden d�zenlemiĢtir. Hizmet 

derecelerinin y�zde ellisi MoğollarÝn yanÝ sÝra Uygurlar ve diğer Semuranlara tahsis edilmiĢtir. Yine 

�inlilere g�re sÝnavlarda kendilerinin daha az, daha kÝsa ve farklÝ sorular cevaplama zorunluluğu 

vardÝ.27 B�rokrasideki g�revlerden yalnÝzca y�zde ikisi sÝnav sonu�larÝna g�re belirleniyordu; bu 

y�zden de Moğolistan �ini‟nde bunlar asla bir pozisyona atanmanÝn birincil yolu olamadÝ. Semuran ve 

MoğollarÝn ayrÝcalÝklÝ konumu ise b�rokraside baskÝn konumda olmalarÝna yardÝmcÝ oldu. 

2. Sosyal Stat� 

Uygur diaspora se�kinlerinin �in‟de k�lt�rel se�kinler olarak yer almalarÝnÝn �nemli 

nedenlerinden biri de �in k�lt�r�ne katÝlÝmlarÝdÝr. Bu, �in‟deki baskÝn ideolojik ekol olan 

Konf��yus�uluğu kabul etmek ve bunu uygulamak anlamÝna gelmektedir. Zaman i�erisinde 

Konf��yus�ular Hanlin ve Moğol sarayÝndaki danÝĢmanlÝk kadrolarÝnda �ne �Ýkar hale geldiler ve 

bir�ok Uygur da bu birimlerde g�rev aldÝ. Uygurlu Konf��yus�ular i�in en iyi �rneklerden biri de Lian 

Xixian‟dÝr.28 Kubilay Han, ona Konf��yus felsefesini iyi bilmesinden dolayÝ “Lian Mencius” takma 

adÝnÝ verdi. Ġki kez Merkezi Sekreterya‟ya atandÝ ve bir�ok diğer �st d�zey konumda da g�revler aldÝ. 

Lian ailesi Konf��yus�u geleneği de 

vam ettirip, y�ksek d�zeyde g�revlere getirilmiĢlerdir. �rneğin Xixian‟Ýn torunlarÝndan biri Lian 

Qashan Qaya Liao, HanedanlÝk tarihinin edit�rlerinden biridir. 
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�nde gelen bir�ok Uygur da Konf��yus �ğretisine olan bağlÝlÝklarÝyla bilinirler ve zamanÝn bir�ok 

�nemli �inli akademisyeni ve yazarÝ UygurlarÝ k�lt�rel ve entelekt�el eĢ değerleri olarak kabul 

etmiĢlerdi. �rneğin Uygurlu Xie ailesi de Konf��yus�u �ğretiye olan bağlÝlÝklarÝyla tanÝnÝrlar. H�k�met 

politikasÝndaki rol�nden daha �nce bahsedilmiĢ olan Xie Zhedu �ğrencilerini eğitmek i�in G�neydoğu 

�in‟de, Liyang Ģehrinde bir aile evi ve �alÝĢma salonu inĢa etmiĢtir. 1340‟larda G�neydoğu �in‟deki 

sosyal koĢullarÝn k�t�leĢmesi �zerine yazan LiyanglÝ bir �inli yazar da Zhedu‟dan insanlarÝn 

kendilerine �rnek almasÝ gerektiğini s�ylediği bir aile davranÝĢÝ �rneği verirken bahsetmiĢtir.29 Kong 

Qi‟ye g�re Xie Zhedu‟nun ahlaki b�t�nl�ğ� Konf��yus değerlerine olan derin bağlÝlÝğÝndan 

kaynaklanmaktadÝr, b�ylece ailenin ve sonunda da toplumun dağÝlmasÝnÝ engelleyen bir Ģekilde 

ailesini d�zenli tutmaya muktedir olmuĢtur. Konf��yus�u d�Ģ�ncenin belirli ekolleriyle iliĢkide olmak 

�zellikle Yuan hanedanlÝğÝnÝn son d�nemlerinde kiĢinin ideoloji ve danÝĢmanlÝk birimlerinde g�rev 

almasÝnda olduk�a etkili olmuĢtur ve Uygurlar da bu t�rl� g�revlere Konf��yus�u bağlantÝlarÝyla 

atanmÝĢtÝr. �rneğin Xie Zhedu‟nun oğullarÝndan biri, Xie Boliaoxun, 1349‟da Moğol HanedanlÝğÝ‟nda 

belirli olan varise eğitim vermek �zere kurulan A�Ýk Varis (Duanben Tang) biriminde bir g�reve 

atanmÝĢtÝr.30 Moğolistan �ini‟nde �nde gelen Konf�syu�ulara dahil olmuĢ UygurlularÝn t�m�n� 

saymak i�in yerimiz yeterli değildir. 

�ok sayÝda Uygur, Moğolistan �ini‟ndeki eğitimli se�kinler ve yazarlar arasÝna katÝlmÝĢtÝr. Bir�ok 

Uygur eğitimli insan Konf��yus�u �ğretiye bağlÝ değildir ancak bu �ğretiyle iliĢki belirleyici unsurdur. 

AslÝnda Budist ve Taoist inan�lara sahip olan Uygurlar da edebi yetenekleriyle �n plana �ÝkmÝĢlardÝr. 

KiĢinin edebi konumunun �nemli g�stergelerinden biri de tarzÝ ya da mahlasÝdÝr (sÝrasÝyla, zi ve hao) 

ve bu isimlerle tanÝnan en az 34 Uygurun varlÝğÝnÝ biliyoruz.31 Bu bireylerin t�m� ya kendileri edebi 

eserler yazmÝĢ ya da �ağdaĢlarÝ tarafÝndan kendileri hakkÝnda eser yazÝlmÝĢtÝr. Uygur yazarlarÝnÝn 

yazdÝğÝ ya da onlara atfedilen eserlerin tam bir listesini kimse yapmamÝĢtÝr ve bir�ok materyal bug�n 

mevcut değildir. Ancak, konuyla ilgili isimlerin ve ilgili eserlerin rastgele d�zenlenmiĢ bir �rneği bir�ok 

Uygurlunun makaleler, Ģiirler yazdÝğÝnÝ ortaya koymuĢtur.32 Burada bahsedilecek pek �ok �rnek 

vardÝr; ancak bunlarÝn hepsinin �st�nde Uygurlu Ģair Guan Yunshi vardÝr. Bu verimli Ģair muhtemelen 

d�nemin en �nl� Uygur Ģairiydi, ve hayat hikayesi �in‟deki diğer Uygurlu edebiyat�Ýlardan farklÝ 

değildi.33 Uygur adÝ Xiaoyunshi Kaya olarak da tanÝnan Guan, Bar�uk‟un teslimiyetinden beri �in‟de 

yaĢayan ve uzun s�redir de Moğollara hizmet etmekte olan bir Uygur ailesinden gelmekteydi. Guan 

baĢarÝlÝ bir Semu g�revlisi olmasÝnÝn yanÝ sÝra, baĢarÝlarÝ �inliler ve yabancÝlar tarafÝndan da takdir 

edilen bir k�lt�rel se�kindi. Ġmparatorluk Akademisi ve Tarih Birimi‟nde y�ksek d�zeyde bir g�reve 

gelmiĢ ve 1315‟teki sivil sÝnavlarÝn yeniden yapÝlandÝrÝlmasÝna iliĢkin �alÝĢmalarda yer almÝĢtÝr. AynÝ 

zamanda Konf��yus �ğretisi bilginliği ile tanÝnÝr; d�nemin en saygÝn Konf��yus�u akademisyenlerinin 

yanÝnda �alÝĢmÝĢtÝr. FarklÝ stillerde ciltlerce Ģiir yazmÝĢtÝr. Guan hem siyasi hem de k�lt�rel alanda 

baĢarÝlÝ olmuĢ bir kiĢidir. 

�ince ya da Uygurca yazÝ konusunda t�m Uygurlar Guan gibi miydi? BazÝ Uygurlar kesinlikle 

Uygurca yazmaktaydÝ; �nde gelen UygurlarÝn biyografileri kendi �lkelerine ve dillerine iliĢkin bilgileri 

i�erir. �in‟de m�tercim ve terc�man olarak �alÝĢan bir�ok Uygur tabii ki UygurcayÝ, MoğolcayÝ ve 
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muhtemelen �inceyi �ok iyi d�zeyde bilmekteydi. Yuan HanedanlÝğÝ D�nemi‟nin ortalarÝnda edebi 

�evrelerin �yesi haline gelmiĢ olan UygurlarÝn pek �oğu kuĢkusuz �ince yazmaktaydÝ. Bu kiĢilerin 

�inli eĢ değerleri Uygurca bilmezdi ve edebi dilin b�y�k kÝsmÝnÝ belirli �ince Ģiir stilleri ve �in dilinin 

kullanÝmÝ oluĢturmaktaydÝ. Bu daha sonraki d�nem UygurlarÝn pek �oğunun edebi konularda �n plana 

�ÝkÝp, �in k�lt�r�ne adapte olmalarÝnÝn g�stergesidir. 

Ancak �in k�lt�r�ne uyum sağlamalarÝ Uygur mirasÝnÝ bÝraktÝklarÝ anlamÝna gelmemektedir. 

Yuan HanedanlÝğÝ‟nÝn son d�nemine kadar bir�ok Uygur, Uygur tarzÝ isimler kullanmaya devam etmiĢ, 

bir�oğu da �ocuklarÝna Uygur k�lt�r�n� �ğretmiĢtir. �in tarzÝ soyadlarÝ almÝĢ olan bazÝ Uygurlar, 

i�inde Uygur k�lt�r�n� barÝndÝran soyadlarÝ da kullanmÝĢtÝr. Bu Xie ailesi i�in ge�erlidir. Bir �ok �nde 

gelen Uygur ailesi Uygur �evrelerinde evlilik kurmaya devam etmiĢtir.34 Bunun siyasi ama�larÝ da 

olabilir, ancak bu aile bağlarÝ �nemli olmaya ve Uygur mirasÝ da bu ailelerde �ğretilmeye devam 

etmiĢtir. 

Sonu� 

�in‟deki UygurlarÝn Ġdikut‟la iliĢkide olmalarÝ Moğol idari sisteminde siyasi ve sosyal se�kinler 

olarak kimlikleri ve konumlarÝ i�in �nemlidir. Teslimiyeti sonucu Bar�uk ve �evresindekilere verilen 

onur bu kiĢilerin Moğol y�netimi altÝnda idari ve danÝĢmanlÝk kariyerine sahip olmalarÝna olanak 

vermiĢtir. Bu ilk kuĢak Uygur diasporasÝnÝn torunlarÝ siyasi iktidarlarÝnÝ s�rd�rmek ve sosyal se�kinler 

olarak da kimliklerini devam ettirebilmek i�in Kulca yerlisi kimliklerini korumaya devam etmiĢler. 

Uygurlar Uygur kimliklerini yitirmemiĢtir; bunun yerine �in‟de bir diaspora grubu olarak ayakta kalmak 

i�in her iki k�lt�r�n en iyi yanlarÝnÝ birleĢtiren bir kombinasyon oluĢturmuĢlardÝr. YabancÝ toplumlar ve 

�in toplumu arasÝndaki sÝnÝrlarÝ aĢmadaki baĢarÝlarÝ da UygurlarÝn �in‟de uzun s�re ayakta 

kalabilmelerini sağlamÝĢtÝr. 1368‟de Moğol iktidarÝ sona erip, bir�oğu bozkÝra d�nd�ğ�nde, Semuran 

olarak Moğollara hizmet eden UygurlarÝn �oğunluğu Ming HanedanlÝğÝ‟nda da baĢarÝlÝ olmuĢ ve 

�in‟de siyasi ve sosyal se�kinler olarak yaĢamaya devam etmiĢlerdir. 
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Hangisi Karahanlıların Kökeni; Uygurlar Mı Yoksa Karluklar Mı? / Prof. 

Dr. Juten Oda [s.255-259]  

ToyohashÝ Sozo �niversitesi / Japonya 

 

�ns�z 

T�rk ve Uygur ĠmparatorluklarÝndan oluĢan T�rklerin G��ebe Kabile Konfederasyonu g�n�m�z 

Moğolistan bozkÝrlarÝnda hayvancÝlÝkla uğraĢarak hemen hemen �� y�zyÝl boyunca b�y�k bir refah 

d�nemi yaĢadÝ, ama en sonunda 840‟ta ��kt�. Uygur Ġmparatorluğu‟nun ��k�Ģ� T�rkleri �t�ken‟den 

ayrÝlmaya zorladÝ. Tang hanedanlÝğÝ ile ilgili Jiu Tangshu (eski Tang yÝllÝklarÝ) olarak bilinen �in 

tarih�esi bu olayÝ aĢağÝdaki gibi a�Ýklar: 

“Uygur sarayÝnda Sazhi adÝnda bir vezir -bakan- vardÝ. Bakan batÝya doğru ilerledi ve on beĢ 

tane g��ebe kabile ve beĢ kardeĢ: Pang Tegin (kÝz kardeĢinin oğlu), Lubingefen veya Lu ve Efen 

(Pang Tegin‟in oğullarÝ, ve diğerleri) Karluk topraklarÝna sÝğÝndÝ. Bununla birlikte, bazÝlarÝ Tibet‟e 

(sonra Ganzhou UygurlarÝnÝn yurdu) ka�tÝlar ve diğer bazÝlarÝ Tang hanedanlÝğÝnÝn eski b�lge 

karargahÝ olan Ansi‟ye ka�tÝlar. �in‟i kuĢatmaya �alÝĢan ve �in‟in kuzey b�l�m�ne yakÝn bir yerde 

karargah kuran (kağanlarÝ Wujie Tegin idi) on �� g��ebe kabile g�neye gittiler.” (Eski Tang YÝllÝklarÝ-

Old Tang Annals-16. Cilt, b�l�m 195, s. 5213, ed. Zahonghua shuju, 1967). 

Abe‟nin BatÝ UygurlarÝn Tarihi ile ilgili �alÝĢmasÝna g�re (1955, s. 235-239), g�neye giden ve 

binden fazla insandan oluĢan on �� kabileden bir �oğu kontrol� kaybetti ve 847 gibi ortadan kayboldu. 

Bununla birlikte, bazÝlarÝnÝn batÝya gittiği ve oradaki kabilelere katÝldÝğÝ s�ylenir. BatÝya giden 

kabilelerin toplam sayÝsÝ bilinmemekle birlikte iki veya �� y�z bin olabilir. AĢağÝdakiler bu konu 

hakkÝnda �in tarihi �zerine modern bir �alÝĢmaya dayanan bilgilerdir. 

1. Ansi UygurlarÝ 

Uygur Ġmparatorluğu dağÝldÝktan sonra, insanlara her zamankinden �ok umut veren yukarÝda 

adÝ ge�en Pang Tegin idi. Pang Tegin Yangi (Argi, Karashahr: Tang HanedanlÝğÝnÝn eski Ansi 

karargahÝ)‟ye g�� etti. G��ebe kabileler muhtemelen Doğu Tianshan‟da YÝldÝz Vadisi civarÝnda 

yerleĢti. Pang Tegin hakkÝnda bazÝ kayÝtlar �in‟de kalÝr (856). “UluE t (a) ngrida qut bulmi{ alp k�l�g 

bilga qaEan” (T�rk�e uzun bir unvan) g�sterir ki, Tang hanedanlÝğÝ Uygur el�isinin ricasÝ �zerine 

kralÝn meĢruluğunu kabul etti. (Tang da-zhaoling ji, ed. Sung Shou ve Sung Minqiu, b�l�m. 128, 129, 

s. 692-693, 698, Zhongguo xueshu leibian, Ding wenshuju Press, Taipei, cf. Fujieda, 1942, s. 504-

506; Hamilton, 1986, s. xvi). Ama teĢekk�rlerini sunmak i�in gelen Tang heyeti Yizhou‟nun kuzeyinde 

karla kaplÝ Xueshan dağÝnÝn g�ney eteklerinde farklÝ gruplardan oluĢan bin silahlÝ Uygur tarafÝndan 

saldÝrÝya uğradÝ, ve heyettekiler bu g�revi yerine getiremediler. Pang Tegin ile ilgili diğer bir kayÝt, o 
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d�nemde Tianshan‟daki Jinsha-ling dağÝ civarÝnda iki y�z bin n�fuslu değiĢik gruplarÝn olduğunu 

g�sterir. (Xin Tang-shu (New Tang Annals), 19. Cilt, b�l�m 215b, s. 6069). 

2. Ganzhou UygurlarÝ 

911‟de Dunhuang‟dan getirilen 3633 nolu Pelliot Dok�manlarÝ Hesi Ge�idi‟ndeki Ganzhou 

Eyaleti‟nde bir kralÝn veya hanÝn varlÝğÝnÝ teyit eder. 924‟te ortaya �ÝkarÝlan �in tarihi ilgili bazÝ 

kayÝtlarda kralÝn ger�ek ismi a�ÝklanmÝĢtÝr. Moriyasu tarafÝndan yazÝlan Dunhuang tarihine g�re (1980, 

s. 309-313), krallÝk muhtemelen en erken 890‟larda kuruldu. 890‟dan  

1028‟e kadar 11 kral g�r�ld�. (cf. Pinks, 1968, s. 102). Yaghlakar, kralÝn ismi, k�kenini g��ebe 

Uygurlardan bir y�netici aileden aldÝ, ama krallÝk 1026‟da yeni y�kselen bir krallÝk olan Tangut ile 

birleĢti. 

3. Uygurlar KarluklarÝn �lkesine Doğru Yola �Ýkar 

G�� edenlerden bazÝ ileri gelenler, belki de �nceden Ģehir yaĢamÝna alÝĢÝktÝ. Ama g�� edenlerin 

�oğunluğu Ģehirlere yerleĢmeye veya g��ebe hayattan vaz ge�ip k�yl� olmaya pek de istekli 

değillerdi. Bir �ok g��ebe Tianshan DağÝ civarÝnda veya onun kuzey eteklerindeki bozkÝrlarda kaldÝlar. 

BazÝlarÝ Karluklar tarafÝndan kontrol edilen Semirechye b�lgesine gitmiĢ olabilirler. �in‟de Tang 

hanedanlÝğÝ zamanla g�� kaybetti. Tang hanedanlÝğÝnÝ takip eden 5 hanedanlÝk (907-960) boyunca 

batÝ b�lgeleri hakkÝnda �ok az kayÝt vardÝ. Sadece Liao (90-1125) ve Sung hanedanlÝğÝ (960-1279) 

tarihlerinin b�l�nm�Ģ kayÝtlarÝ mevcuttur. Uygur Kocho (860-1284) KrallÝğÝ ile ilgili bir tarihi ger�ek, 

kralÝn Barchuk Art Tegin �ok ani bir Ģekilde 1209‟da Moğolistan‟daki Cengiz Kağan‟a boyun eğmeyi 

kabul edene kadar a�ÝklanamadÝ. En azÝndan daha �nceki kayÝtlarda “Ġdi Kut” unvanÝnÝ bulmak �ok 

zor. Bununla birlikte, Arslan Han, “Arslan Uygurlar,” veya “Uygurlar Arslan” gibi sÝfatlar ve totemler 

Liao ve Sung tarihlerinde bulunabilir. Bunlar krallÝğÝn varlÝğÝnÝ ima eder. Ama Cengiz Han‟Ýn 

hakimiyetini kabul eden Arslan Han Semirechye b�lgesindeki KarluklardandÝ. (Yuan-shi (Moğol-Yuan 

YÝllÝklarÝ), cilt 1, b�l�m 7, s. 128; Juvaini, 1958, s. 74-77.) Bu nedenle Uygurlardan bir krallÝğÝn sÝfat 

olarak idik-kut”, Karluklardan y�neticilerin ise “arslan” unvanÝnÝ aldÝklarÝ d�Ģ�n�lebilir. Bununla birlikte, 

“arslan” unvanÝna sahip bir kiĢinin Karluklardan olup olmadÝğÝna dair soru ortaya �Ýkar. AĢağÝda 

tarÝĢacağÝm konu da bu. 

KarahanlÝlarÝn K�keni 

Ġslam Ansiklopedisi‟nde KarahanlÝlarÝn orijini ile ilgili olarak yedi ana hipotez ileri s�r�l�r. Cilt 

6,/Ġstanbul 1950, s. 252a). Bunlar Uygurlar, T�rkmenler, Yağmalar, Karluklar, Karluk-Yağmalar, 

�igiller, ve T�rkler (G�k T�rkler) dir. Pritsak (1951) KarluklarÝ ele aldÝ ��nk� son 5 tez onlarla ilgilidir 

ve Pritsak bu tezleri daha detaylÝ olarak inceledi. Pritsak ilk olarak al-Dja iz, Ibn al-FaqÝh, Mas‟udi, ve 

Gardizi gibi M�sl�man yazarlarÝn yazdÝklarÝna dayanarak a�Ýklamalarda bulundu. Pritsak i�lerinden en 

�ok Gardizi‟nin ifadesine �nem verdi ��nk�; Gardizi Ahl T�rkistan halkÝ arasÝnda hakimiyetin 
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Khaqaniyan (~Uygur hanÝ)‟dan Khallukh (~Karluk Yabgu)‟ya ge�mesine sebep olan bir �ok geliĢmenin 

olduğunu yazar. 

Ġkinci olarak, yazar KaĢgar‟Ýn Satuk Buğra‟nÝn ĠslamÝ kabul� hakkÝnda �nl� hikayesi ile ilgili bazÝ 

tarihi ger�ekleri kabul etmiĢtir. Harun‟un 922‟de ve Ali‟nin 998‟de �ld�ğ� (her ikisi de Satuk‟un 

torunlarÝ) ger�eği g�z �n�ne alÝnÝrsa, Ġslamiyeti kabul ancak 10. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda yavaĢ yavaĢ 

olmuĢtur. 

���nc� olarak, resmi unvanlar konusunda ise: Arslan Han ve Bugra Han (ikili y�netimin 

par�alarÝ) kabileler arasÝnda kullanÝlan “totem veya sÝfat” resmi bir unvan olarak kabul edildi. Arslan, 

�igil‟in, buğra ise YağmanÝn bir totemi idi. �yle g�z�k�yor ki, bu kabileler esas olarak yaĢadÝklarÝ 

yerlere veya b�lgelerinde �slenen orduya g�re y�netildiler. Bu Arslan Han‟Ýn �igil kabilesini Buğra 

Han‟Ýn ise Yağma kabilesini y�nettiği anlamÝna gelir. Bir b�t�n olarak, ikisi i�inde esas rol� Arslan Han 

oynamakta idi. Hem Arslan Han hem Buğra Han‟Ýn Karluklardan olduğu d�Ģ�n�ld�. 

Pritsak‟Ýn sunumundan sonra, bir �ok araĢtÝrmacÝ esas olarak onun g�r�Ģlerini destekledi ama 

onun karĢÝtÝ g�r�Ģler de vardÝ. �rneğin, Abe (1955) “BatÝ UygurlarÝnÝn Tarihi �zerine AraĢtÝrma”sÝnda, 

(s. 388-446) KarahanlÝlarÝn k�keni olarak Uygur T�rkleri �zerinde Ýsrar etti. Teorisini aĢağÝdaki �� 

esas �zerine oturttu: 

(1) Juvaini‟nin “Buqu Han Efsanesi” (s. 53-61) Uygur Ġmparatorluğu kağanÝnÝn genellikle Qutlugh 

Sangun (795-808) olarak �ağrÝldÝğÝ ger�eğine dayanmÝĢtÝr. Bu kağan orijin olarak Uygur (Yaghlakar) 

lardan değildi. AtalarÝ g�� ettiler ve BatÝ Uygurlar Devleti (=Uygur Tianshan KrallÝğÝ veya daha sonra 

�ağrÝldÝğÝ �zere Kocho)‟ni kurdular. (2) B�t�n 10. y�zyÝl boyunca b�lgenin �oğu Balasagun da dahil 

olmak �zere KarahanlÝlarÝn �lkesine eĢit baĢkentleri BeĢbalÝk olan BatÝ UygurlarÝ b�lgesi ile birleĢti. 

(3) KarluklarÝn en azÝndan 10. y�zyÝlÝn sonlarÝnda g�� kazandÝğÝnÝ g�steren hi� bir tarihi ger�eklik 

yoktur. 

Abe Liao-shi‟deki vergi kayÝtlarÝna dayanarak (cf. Hamilton, 1986, s. xvi-xvii), “Arslan UygurlarÝn” 

veya “Uygur AraslanlarÝn” ger�ekte Uygurlardan alÝndÝğÝnÝ d�Ģ�n�r. Onlar 10. y�zyÝlÝn sonuna kadar 

BeĢbalÝk‟tan Balasagun‟a kadar b�t�n Tianshan b�lgesini kontrol ettiler. Bununla birlikte, Pritsak 

“Arslan”Ýn Uygurlardan değil Karluklardan olabileceğini ileri s�rd�. B�ylece Arslan Devleti‟nin 

KarluklarÝn mÝ, UygurlarÝn mÝ olduğu konusunda Abe ve Pritsak birbirinden ayrÝlÝr. 

Sung‟un el�isi Wang Yande Kral Arslan Han‟Ýn amcasÝ olan Ata �g�‟yle 982‟de Gaochang‟da 

buluĢtu. Sonra Tianshan‟Ýn zirvesi Jinglin‟i ge�erek Beiting‟de (BeĢ- balÝk‟ta) Kral Arslan Han‟la 

buluĢtu. Diğer taraftan, Wang Yande kralÝn �lkesini Ģu Ģekilde tanÝmlamÝĢtÝr: 

 KralÝn otoritesi altÝnda aralarÝnda G�ney T�rkleri, Kuzey T�rkleri, �igiller, Yağmalar, Karluklar, 

KÝrgÝzlar, Barmanlar, Getae ve �r�nglerin de bulunduğu bir �ok farklÝ kabileler vardÝ. (Sung-shi, cilt 

40, b�l�m 490, s. 14112-14113). 
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Bu arada Pritsak‟Ýn �alÝĢmalarÝnÝ esas alarak, Peter B. Golden aĢağÝdakileri yazdÝ (1990, s. 

356): 

“Karluk-KarahanlÝ HanlÝğÝ T�rk Ġmparatorluk geleneğinde g�r�len ikili y�netimi kurdu. Doğu 

(merkez, en y�ksek) kağan Arslan Kağan unvanÝnÝ aldÝ (arslan=lion=�iğil‟in unvanÝ) ve �lkenin 

batÝsÝndaki yardÝmcÝsÝ ise Buğra Kağan (buğra “erkek deve”=Yağma‟nÝn totemi) olarak �ağrÝldÝ.” 

10. y�zyÝlda, birleĢik g��lerin, Arslan ve Buğra HanlarÝn �lkesi Tianshan‟Ýn batÝ ve ortasÝ ile 

Doğu T�rkistan‟Ýn kuzeybatÝ b�lgesini kapsamakta idi. OperasyonlarÝnÝn baĢ �ss� �u vadisindeki 

Balasagun idi. Ve ayrÝca, doğu Tianshan dağlarÝnÝn batÝsÝndaki BeĢbalÝk ve Kocho gibi b�lgeler aynÝ 

d�nemde Arslan Han‟Ýn kontrol� altÝnda idi. Kara gibi resmi bir unvanÝn ya da sÝfatÝn aynÝ isimdeki �st 

d�zeydeki y�neticileri ayÝrmak i�in yaratÝlmÝĢ olabileceğini d�Ģ�nmek �ok doğal. KarahanlÝ ifadesinin 

kendi i�inde sahte olmadÝğÝ d�Ģ�n�l�r. (cf. Pritsak, 1953, s. 18: Golden, 1990, s. 354). 

Ġslam Ansiklopedisi‟nin Yeni BaskÝ IV (s. 572b), Pritsak‟Ýn g�r�Ģ�ne dayanarak (1955, s. 239-

263), Kara Han‟Ýn “kara”sÝnÝ “g��l�” olarak tanÝmlar, ama Doerfer bunun temelsiz olduğunu 

s�yleyerek reddetmiĢtir. UnvanÝn ger�ek anlamÝnÝn ne olduğunu tahmin etmek olduk�a g��. Kara 

Kitaylar muhtemel bir �rnek. �in‟de Kara Kitaylar BatÝ Liao olarak isimlendirilmiĢtir. Liao, Kitaylar 

tarafÝndan kurulan imparatorluğun ismidir. Bu devlet Jurchenlerin Jin Devleti tarafÝndan yÝkÝldÝ ise de, 

Yel� Dashi (krallÝk ailesinin bir �yesi), d�Ģmanlardan ka�Ýp batÝya gitti ve Balasagun (kuzordu)‟da 

KarahanlÝlarÝn yerini alan bir devlet kurdu. Bu devlet �ince ismi ile BatÝ Liao, Ġslam kaynaklarÝnda ise 

Kara KitaylardÝr. Bu tarihi ger�ek KarahanlÝlara da uygulanabilir. Bu KarahanlÝlarÝn y�neten aileden 

sonra bağÝmsÝz olduğu, sonra da kendisinin devletini kurduğu anlamÝna gelir. KarahanlÝlar Khatan‟Ý 

fethettikten sonra, onun kralÝ Sung-shi‟de Kara Han-Wang olarak anÝldÝ (1009, 1063), ve edit�r Kara 

HanÝn belki kağanÝn bozulmuĢ bir Ģekli olabileceğini belirtti (Sung-shi, cilt 40, b�l�m 490, s. 14107-

14108). Bu a�Ýkca Kara Han‟Ý ima eder, ve habercinin s�zleri de bu Ģekilde anlaĢÝlmalÝdÝr. 

�ok a�ÝktÝr ki, KarahanlÝ hiyerarĢisinde resmi unvanlar Han ve Ġlig idi ve ayrÝca Han ve ilig aynÝ 

Ģekilde Uygur y�neticilerinin de resmi unvanlarÝ idi. �rneğin, (Kocho‟da bulunan 11. y�zyÝlÝn ilk 

d�nemine ait) ağa� yazÝtlarda (1) K�l Bilga T(a)ngri ilig (deniz kadar hikmet sahibi semavi kral) (2) Alp 

arslan qutluE K�l Bilga Tangri Xan (bir cesur arslan, derya kadar hikmet sahibi kutsanmÝĢ han 

(Moriyasu, 1991, s. 183-185; Cf. Hamilton, 1968, s. xvi-xviii) yazÝlÝdÝr. 

Kocho Uygur KrallÝğÝ‟nÝn K�keni 

1209‟da Cengiz Kağan‟Ýn kontrol� altÝna giren Uygur KrallÝğÝ‟nÝn k�keni konusunda Buqu Han‟Ýn 

�ok iyi bilinen bir destanÝ vardÝr. KÝsaca s�ylemek gerekirse, metin aĢağÝdaki gibi devam eder: 

“G�klerden Tughla ile Selenge nehirleri arasÝnda bir ağaca ÝĢÝk indi ve ağacÝn i�inde veya 

ağa�larÝn arasÝnda bir ĢiĢkinlik oluĢturdu. ġiĢkinlik veya h�y�k hamile bir kadÝn gibi b�y�d� ve ağa� 

beĢ bebek doğurdu. Buqu (<Boquq) Han, beĢ �ocuğun en genci, kral oldu. Ondan t�reyenler g�� etti 

ve daha sonra b�y�y�p geliĢecekleri Kocho ve BeĢbalÝk‟a yerleĢti. UygurlarÝn bu kralÝ idi-kut (<iduq-
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qut/iduk-kut) olarak anÝldÝ”. Efsane, kralÝn en son sÝğÝndÝğÝ yer olan �in‟deki Gansu‟nun Yongchang-

fu‟daki bir mezar kitabesine yazÝldÝ (Yuanwenlei, I, ed. Su Tianjue, Shangwuyin shuguan, Beijing, 

1936, b�l�m 26, s. 325-326). Bir diğeri Juvani‟nin D�nya Fatihinin Tarihi (1260) adlÝ eserinde g�r�ld� 

(s. 55-61). DahasÝ, bir ���nc�s� de Tugu{eva (1996, s. 353-359. Cf. Oda, 1998, s. 57-67) tarafÝndan 

eski Uygurda bir el yazmasÝnÝn par�asÝndadÝr. Efsane ile ilgili bir tarihi ger�ek Uygur 

Ġmparatorluğu‟nda ger�ekleĢen baĢarÝlarÝ a�Ýklar. Abe‟nin eserine g�re (s. 169-230, cf. Hamilton, 

1986, s. xv), yukarÝda adÝ ge�en efsane, Uygur Ġmparatorluğu‟nun yedinci kağanÝnÝn UygurlarÝn 

Yaghlakar kolundan değil, Adiz kabilesinden olduğu ger�eğine dayanÝr. Ġdik-kut unvanÝ BeĢbalÝk 

b�lgesindeki (Bilge Kağan‟Ýn Orhun yazÝtlarÝ, E.25) Basmil kabilesi i�indi. Ama bu unvan yedinci 

kağanÝn torunlarÝ Cengiz Kağan‟a teslim olduğu zaman onlar tarafÝndan kullanÝlmÝĢtÝr. ��nk� o 

d�nemde onlar sadece BeĢbalÝk ve Kocho b�lgesinin lordlarÝ idi. 

Peki Ġdi-kut‟un atalarÝnÝn Karakitaylara ya da Cengiz Kağan‟a teslim olmadan �nce ne olduğunu 

g�steren g�venilir bir kaynak var mÝ? Diğer bir ifade ile, baĢta bahsedilen Arslan hanlarÝn ger�ekten 

idi-kut‟un atalarÝ ile bağlantÝsÝ olup olmadÝğÝ tartÝĢÝlmasÝ gereken bir konu. Dunhuang‟da ve Turfan‟da 

ortaya �ÝkarÝlan eski belgeleri inceleyen araĢtÝrmacÝlar Arslan hanlarÝn kesinlikle Uygurlarla bağlantÝlÝ 

olduğunu d�Ģ�n�r. Hint astronomisinin yardÝmÝ ile tarihi belirlemeye �alÝĢan Moriyasu (1991, s. 149-

151) Turfan havzasÝnda bulunan el yazmalarÝnda veya tahta yazÝtlarda ge�en kral isimlerinin 10-11. 

y�zyÝllara ait olduğunu teyit eder. �rneğin, qaEan (d�rd�nc� aslan, akÝllÝ kral) Sung el�isi ile buluĢan 

Arslan Han olabilir. �stelik, Sung hanedanlÝğÝna el�i giden Kral Arslan belki de K�l Bilge TangrÝ Han 

idi. AyrÝca onlar “Uygur ArslanlarÝ” veya “Arslan Uygurlar” ile aynÝ kiĢiler olmalÝ. Bu arada, �ince 

unvandaki (Sung-huiyao ji-gao, b�l�m 197, IV 15a, s. 7721. Ed. Yang Ji 

aluo, Zhongguo xueshu mingzhao, Shijie shuju Press, Taipei 1971) zhihai (giles 1784, 3767: 

“derya kadar hikmet sahibi) K�l Bilge‟ye karĢÝlÝk gelir. Bu  unvan Pritsak‟Ýn belirttiği KarahanlÝlarÝn 

atasÝ Bilge KWR (=K�l/K�l) Qadir Han‟a (Pritsak, 1953, s. 24) verilen yaygÝn bir unvan olabilir. 

Sons�z: Son Ek dan-den-Din‟e DeğiĢiklik 

DAn‟den (-dan/-d�n) DIn‟e (-d�n/din) ge�iĢ 10. y�zyÝl hakkÝndaki Dunhuang el yazmalarÝnda 

g�r�lebilir -DAn genellikle OsmanlÝca gibi BatÝ diyalektlerinin DIn, ise Uygurca gibi doğu diyalektlerinin 

ablatifidir. Ama tabloda g�sterildiği gibi, Dunhuang mağarasÝndaki T�rk�e dok�manlarda her ikisi de 

kullanÝlmÝĢtÝr (No.17). �stelik, bu belgeleri inceleyen araĢtÝrmacÝ Hamilton belgelerdeki bazÝ 

kelimelerin KarahanlÝlar ve OsmanlÝ Ġmparatorluğu d�neminde pop�ler olduğunu yazar. Yazar yavri 

(7,1.19: <faible>), ayran (14, 11.17, 21: <petit-lait>) gibi kelimelere iĢaret eder ve b�ylece diyalektlerle 

ilgili �ok değerli bir bilgi verir (Hamilton, 1986, s. 181). DAn sonekine sahip diyalektlerin BatÝ 

T�rklerindeki kelimelerden t�rediğini varsayarsak, 10. y�zyÝldaki Dunhuang mağarasÝnÝn duvarÝndaki 

metinler delil olarak sunulabilir. �te yandan, Doerfer ablatif DIn‟in �ok eski d�nemlerde, UygurlarÝn 9. 

y�zyÝldaki g��� d�neminde kullanÝldÝğÝnÝ s�yler (1993, s. 226). 840 yÝlÝ ve UygurlarÝn batÝya g��lerinin 

DIn sonekli diyalektlerin KarahanlÝlarÝn �lkesine yayÝlmasÝnÝ sağlayan d�nemden sonra geldiği 

s�ylenebilir. Ve ayrÝca, Oğuz-T�rkmenlerinin g��� DAn son ekli diyalektlerin Anadolu ve T�rkiye‟de 
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yayÝlmasÝnÝ sağladÝ. Bu hem BatÝ UygurlarÝn hem KarahanlÝlarÝn diyalektler bağlamÝnda 10. y�zyÝldan 

11. y�zyÝla ge�iĢ d�neminde olduğunu ima eder. 10. y�zyÝla ait Dunguang mağarasÝnda bulunan 

metinlerde kullanÝlan DAn ve DIn sonekleri ve Ma‟mud al-KaĢgari‟de eksik olarak kullanÝlan sesli 

harfler el yazmalarÝndaki dikkatsizlikten diye d�Ģ�n�lmemelidir. UygurlarÝn sadece Pamir dağlarÝnÝ 

ge�ip batÝya g��m�Ģ olabileceğini d�Ģ�nmek olduk�a doğal. 

DAn‟in ablatif hali daha �ok 11. y�zyÝlÝn ilk d�nemlerinde Dunhuang duvar metinleri de dahil 

olmak �zere eski metinlerde g�r�l�r. Ve hem DAn hem DIn‟in ablatif hallerini mağaradaki metinlerde 

g�rmek m�mk�n. Sonra, DIn‟in ablatif hali daha sonraki 13. ve 14. y�zyÝllardaki metinlerde kullanÝlan 

tek ablatif hal oldu. �rneğin, “im sam” <medicine-ila�> sadece yukarÝda bahsedilen belgede g�r�l�r, 

aynÝ t�rde bir �ok el yazmasÝ bulunmasÝna rağmen, Ma‟mud al-Kashgari ve OsmanlÝ T�rk�esinde (am 

sam/em sem) (al-Ka{Ear�, 513, s. 229; Tarama S�zl�ğ� III, Ankara 1967, s. 1455-1457,) Or. 8212 

(104) teyit edilir. Onun değiĢik Ģekilleri (am�i/am2� <physician>-Doktor-) daha sonraki d�nemlere ait 

diğer el yazmalarÝnda kullanÝlÝr (Oda, 2000, s. 154). 

Hem DAn hem DIn‟in ablatif hallerinin kullanÝldÝğÝ mektuplardaki standart a�ÝlÝĢ veya baĢlangÝ� 

b�l�mlerinde “Y (a) irdin iraq yirdan yauq k�nglin” ([SayÝn Bay/Dear Sir] , ben Yajir‟den �ok 

uzaktan, uzaklardaki bir �lkeden, sevecen ve arkadaĢ�a ve sevgi dolu bir kalpten” gibi bir c�mle 

vardÝr (Hamilton, 1986, s. 109-110). Belki, “iraq yirdan/Ýraq yirdin” veya “iraqtan/iraqtin” in her ikisinin 

de kullanÝlmasÝ eskiden kullanÝlan geleneksel bir  

ifadenin kalÝplaĢmÝĢ Ģekli olarak değiĢmeden aynÝ kaldÝğÝnÝ ima ederken, “Y (a) irdin” ge�ici bir 

ifade olarak DIn anlamÝna gelir. YukarÝda bahsedilen ger�eği -DAn ekinin yerini- DIn ekinin aldÝğÝnÝ 

teyit etmek i�in kullanmak istiyorum. 

Sonu� olarak, en eski “Uygur” belgeleri veya el yazmalarÝ daha sonra, kabaca tahmin edersek, 

BatÝ T�rklerinin b�lgesinde kullanÝlan T�rkiye‟deki OsmanlÝca diyalektine yayÝlan bir dile dayanmÝĢtÝr. 

Ve Uygurlar g�� ederken, Uygur diyalektleri, diğer bir ifade ile, doğu diyalektleri KarahanlÝlarÝn 

b�lgesine kadar yayÝlmÝĢtÝr. 
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Onuncu Bölüm 
 Oğuzlar 

 

 Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz [s.263-276]  

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Oğuz AdÝ 

Oğuz adÝnÝn manasÝ hakkÝnda �eĢitli g�r�Ģler �ne s�r�lm�Ģ ise de bug�n um�miyetle, vaktiyle 

J. Nemeth tarafÝndan �ne s�r�len ve “boylar” anlamÝna geldiği Ģeklinde a�Ýklanan fikir kabul 

edilmektedir. Buna g�re “Ok kelimesi boy manasÝnda olup “z” �oğul eki ile birleĢip Ok+u+z=boylar 

Ģekline d�n�Ģm�Ģt�r.1 Ger�ekten de Oğuzlar, VIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda 6 Oğuz Ģeklinde kaydolmuĢtur 

ki bu husus altÝ boydan teĢekk�l ettiklerini g�stermektedir.2  

Oğuzlar bu sÝrada BarlÝk ÝrmağÝ boylarÝnda bulunuyorlardÝ. Yine aynÝ d�nemde G�kt�rk 

hakimiyetinde g�r�nen Oğuzlar bazen �� Oğuz3 bazen de Sekiz Oğuz Ģeklinde4 anÝlmakla birlikte 

yaygÝn olarak Dokuz Oğuz olarak belirtilmiĢtir. OğuzlarÝn boy sayÝsÝndaki artÝĢ ise tarih� s�re� ve boy 

gelenekleri ile herhangi bir tenakuza d�Ģmemektedir. ��nk�, boylar halinde yaĢÝyor olmalarÝnÝn tabi� 

bir sonucu olarak, boylarÝn n�fusu arttÝk�a yeni boylar ortaya �Ýkmakta ve onlar diğer boylar gibi n�fus 

ve siyas� g�ce ulaĢtÝklarÝnda boylar birliği i�inde kendi adlarÝ ile temsil olunmakta idiler. G�kt�rk 

YazÝtlarÝnda tespit olunan “�� Oğuz”, “AltÝ Oğuz”, “Sekiz Oğuz”, “Dokuz Oğuz” tabirleri (bazen de 

b�t�n bunlarÝ kastetmek �zere sadece “Oğuz”) bu durumun bir sonucudur. �te yandan, G�kt�rkler 

�ağÝnda Edizler iki boy, Uygurlar 10 boy, Tatarlar 30 boy halinde idiler. G�kt�rklerin batÝ kolu ise 10 

boy halinde idi ve “On-Ok” diye anÝlÝyordu.5 OğuzlarÝn tarihlerini aydÝnlatan en eski ve en a�Ýk bilgilere 

G�kt�rk YazÝtlarÝnda rastlanÝlmaktadÝr. Onlar bu d�nemde, G�kt�rk Devleti‟nin muhalifleri olarak 

belirmektedir. Tonyukuk yazÝtÝndan anlaĢÝldÝğÝna g�re G�kt�rklerin istikl�llerini kazandÝklarÝ ilk yÝllarda 

OğuzlarÝn baĢÝna da kağan oturmuĢtu.6  

Bu kayÝttan Oğuzlarda taht değiĢikliğinin mi meydana geldiği yoksa bağÝmsÝz mÝ olduklarÝ 

konusu a�Ýk değildir. Bununla birlikte, onlar, G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢu esnasÝnda kuzeydoğuda 

Togla/Tula ÝrmağÝ boylarÝndaydÝlar. G�kt�rklerin kuzeye doğru geniĢlemesinden rahatsÝz olarak �in 

ve Kitanlarla ittifak kurma yoluna gitmiĢlerdi. G�kt�rk Veziri Tonyukuk bunu duyunca olduk�a 

m�teessir olmuĢ ve onlarÝn arzu ettikleri ittifakÝ kurmalarÝna fÝrsat vermeden saldÝrmak amacÝ ile ĠlteriĢ 

Kağan‟dan izin istemiĢ, Kağan‟Ýn “g�nl�nce sevk et” emri �zerine OğuzlarÝ Togla/Tula ÝrmağÝ 

kenarÝnda mağlup etmiĢtir. Tonyukuk‟un ifadelerinden, OğuzlarÝn bu savaĢtan sonra G�kt�rklerin 

idaresine giridiği ancak, T�rgiĢler tarafÝndan yeniden isyana teĢvik edildiği de tespit olunmaktadÝr. 
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YazÝtlardan anlaĢÝldÝğÝna g�re Oğuzlar ile G�kt�rkler arasÝnda d�rt veya beĢ kez savaĢ 

olmuĢtur. BunlarÝn ilki Togu BalÝk‟ta yapÝlmÝĢtÝr. K�ltigin (K�l-tigin) bu savaĢta bizzat bulunmuĢtur. 

Bundan sonra, AntÝrgu, �uĢ-BaĢÝ, Ezginti Kadaz ve Amga Kurgan olmak �zere d�rt savaĢ daha 

yapÝlmÝĢtÝr. Bununla birlikte Bilge Kağan sadece d�rt savaĢ yapÝldÝğÝnÝ anlatmaktadÝr. Son savaĢ �� 

Oğuzlar ile yapÝlmÝĢtÝr.7 Bu savaĢlarÝn birinde OğuzlarÝn HanÝ Baz Kağan da �ld�r�lm�Ģ ve nihayet 

Oğuzlar, G�kt�rklere t�bi olmuĢtur.  

Bilge ve K�ltigin adÝna dikilen kitabelerde G�kt�rk KağanÝ kendisini “T�rk”, Dokuz OğuzlarÝ 

“Oğuz” diye anmakla birlikte onlar i�in “Oğuz budunu benim kendi budunumdu” demektedir. �stelik, 

OğuzlarÝn isyan etmeleri “yerin ve g�ğ�n birbirine karÝĢmasÝ” gibi tabiat�st� bir tasvir ile takdim 

edilmektedir. Yerin ve g�ğ�n birbirine karÝĢmasÝnÝn imkansÝzlÝğÝ ikinci bir a�Ýklama ile 

sonu�landÝrÝlmakta “Oğuz‟un y�reğine kÝskan�lÝk d�Ģt�ğ�” vurgulanmakta; bu �er�evede T�rk 

toplumu i�in en b�y�k maraz olan bir hakan etrafÝnda toplanamama temasÝ izah edilmeye 

�alÝĢÝlmaktadÝr.8 

Kitabelerde, G�kt�rk hakanÝ devletin kurucularÝ olarak “T�rkleri” merkeze oturtmakta, OğuzlarÝ 

ise hemen her hitap i�inde birinci sÝrada vermektedir. G�kt�rk Devleti‟nin yÝkÝlÝĢÝndan sonra T�rk adlÝ 

bir boy veya oymağa rastlanmadÝğÝna g�re T�rk sadece bir siyas� isimlendirme mi idi? 

�nl� tarih�i V. Barthold Oğuzlar ile T�rkleri aynÝ boy olarak saymanÝn doğru bir d�Ģ�nce 

olacağÝnÝ savunmuĢtur. Barthold‟a g�re eğer VIII. y�zyÝlda Oğuzlar ve Karluklar gibi T�rk adlÝ ayrÝ bir 

boy olsa idi G�kt�rk Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra �ar�abuk tarihten �ekilmiĢ olmasÝ gerekirdi. Oysa 

T�rk, Arap coğrafyacÝlarÝ tarafÝndan dil olarak birbirine kardeĢ olan bir �ok kavimler i�in kollektif bir ad 

olarak kullanÝlmakta, Bilge Kağan‟Ýn “Benim T�rk�m milletim” diye hitap etmesi de bu hususu 

doğrulamaktadÝr.9 Buna mukabil F. S�mer, T�rk adÝnÝn kavm� bir isim olmayÝp onlardan yalnÝz birinin 

adÝ olduğu ve G�kt�rk hanedanÝnÝn da bu boya dayandÝğÝnÝ ileri s�rmektedir.10 Keza buna benzer bir 

g�r�Ģ F. Lazslo tarafÝndan da ileri s�r�lm�Ģt�r.11  

Netice ne olursa olsun, T�rk adÝnÝn y�kseliĢi ve d�nyaya yayÝlmasÝ neden Oğuzlar aracÝlÝğÝ ile 

olmuĢtur sorusu anlamÝnÝ muhafaza etmektedir. Ruslar, G�neylerden akÝp giden T�rklerden sadece 

OğuzlarÝ (Bizans kaynaklarÝna g�re Uz) T�rk (Tork) diye isimlendirmiĢlerdir. AynÝ Ģekilde OğuzlarÝn, 

Ġslamiyet‟e ge�iĢ d�nemlerinde T�rkmen diye isimlendirilmeleri de manidardÝr. ��nk� bu isim i�inde 

T�rk adÝ gayet a�Ýk olarak yer almaktadÝr. �te yandan, OsmanlÝ kroniklerinde devlet T�rk devleti 

olarak takdim edilirken konar-g��er T�rkmenlerin yerleĢik hayata ge�meleri “T�rkmenlikten �Ýkma” 

olarak nitelendirilmiĢtir. Acaba, T�rk adÝ eski devirlerden beri yerleĢik medeniyetin ve otoritenin mi 

temsilcisi idi? ġayet b�yle ise T�rk budununun siyas� bir isimlendirme olmasÝ icap eder ki, Bilge 

Kağan ile OğuzlarÝn akrabalÝk derecesi biraz daha a�Ýğa kavuĢmuĢ olur. 

G�kt�rk hakimiyetine giren T�rk boylarÝnÝn siyas� varlÝklarÝnÝ devam ettirmeleri ve “T�rk Milleti” 

i�inde zaman zaman istikrarsÝzlÝk unsuru olmalarÝ Bilge Kağan‟Ý fazlasÝ ile rahatsÝz ettiğinden kitabeler 
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bir yerde milli birlik temasÝnÝ ana fikir olarak iĢler. Bu y�zden OğuzlarÝn muhtemelen 717 yÝlÝnda isyan 

etmeleri ve �in‟e doğru y�r�meleri de Bilge Kağan‟Ý fazlasÝyla “�k�nd�rm�Ģt�r” (eseflendirmiĢtir).12  

OğuzlarÝn G�kt�rk Devleti‟nin yÝkÝlÝĢÝnda da rol aldÝğÝ bilinmektedir. Bundan sonra onlar bir 

m�ddet UygurlarÝn hakimiyetinde kaldÝlar. Bu d�nemde Uygur KağanÝ K�l-Bilge Kağan‟Ýn oğlunun 

idaresinde kaldÝlar. Hatta onun T�rk Budunu �zerine d�zenlediği sefere katÝldÝlar ve “T�rk budunu 

b�t�n yok ettiler” (744).13 Bununla birlikte OğuzlarÝn hepsinin Uygurlara t�bi olmadÝklarÝ da 

anlaĢÝlmaktadÝr. Nitekim K�l-Bilge Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra oğlu Tengride BolmÝĢ Ġl EtmiĢ Bilge 

Kağan h�k�mdar olunca OğuzlarÝn taarruzu ile karĢÝlaĢtÝ. Bu sÝrada, Oğuzlar, Sekiz Oğuz olarak 

anÝlmaktadÝr14 ki bu husus onlardan sekiz boyun isyan halinde olmasÝ ile ilgili olmalÝdÝr.15  

Ġl EtmiĢ Bilge Kağan OğuzlarÝn yanÝ sÝra Karluk, Dokuz Tatar gibi baĢka T�rk boylarÝ ile de uzun 

s�re m�cadele etti. Bu d�nemde UygurlarÝn hakimiyetine girmek istemeyen Karluklar batÝya doğru 

�ekildiler. Ġhtimal ki, OğuzlarÝn da b�y�k bir b�l�m� bu g��e katÝlmÝĢtÝr. Taberi‟nin 820-21 yÝlÝ 

olaylarÝnÝ zikrederken, OğuzlarÝn Semerkand‟Ýn doğusunda Soğd ve Sir Derya arasÝndaki b�lgeye 

Dokuz OğuzlarÝn akÝn yaptÝklarÝna dair haberler vermesi, onlarÝn anÝlan tarihten �ok daha �nce Talas 

b�lgesine geldiklerinin iĢareti sayÝlabilir. �te yandan F. S�mer‟in Sir Derya boylarÝna sokulmuĢ olan 

OğuzlarÝn On-OklarÝn hakimiyetini tanÝmÝĢ olan Oğuzlar olmasÝ gerektiği tezini ileri s�rm�Ģ ise de 

iddiasÝnÝ teyid ederek olan delillerini ortaya koymamÝĢtÝr.16 

X. Y�zyÝlda Oğuzlar 

Hududu‟l-Alem‟e g�re X. y�zyÝlda OğuzlarÝn �lkesinin doğu tarafÝnda Oğuz ��l�, g�neyinde bu 

��l�n uzantÝlarÝ ile Hazar denizi, batÝsÝnda ve kuzeyinde ise Ġtil/Etil ÝrmağÝ bulunuyordu.17 Onlar, 

Ġslam coğrafyacÝlarÝ tarafÝndan Guz diye isimlendiriliyordu. Dokuz Guz yahut Tokuz Oğuz ismi ise 

sadece UygurlarÝ anlatÝrken kullanÝlÝyordu. 

Ġslam CoğrafyacÝsÝ Ġstahr�‟ye g�re OğuzlarÝn yurdu Hazarlar, Kimekler, Karluklar ve Bulgarlar ile 

�evrilmiĢti. Etil/Ġtil ÝrmağÝ Kimekler ile Oğuzlar arasÝnda sÝnÝr idi.18 G�neyde ise C�rcan, Farab, Ġsficab 

Ģehirleri bulunuyordu ki burasÝ artÝk b�t�n�yle M�sl�manlaĢmÝĢtÝ. Ġsficab‟dan Harezm‟e kadar olan 

yerler Oğuz topraklarÝnÝn G�ney hududunu teĢkil ediyordu.19 X. yy.‟da Harezmliler ile Oğuzlar 

arasÝnda bir �ekiĢme ve buna bağlÝ g�vensizlik hakimdi. Bu y�zden, Ġbn-i Fadlan, Halife‟nin el�isi 

olarak Bulgar �lkesine giderken Harezm Valisi Muhammed‟in, can g�venliklerini tehlikeye atacaklarÝ 

yolunda bir telkini ile karĢÝlanmÝĢtÝ. Fadlan meĢakkatli bir yolculuktan sonra Oğuzlara �st yurtta 

tesad�f etmiĢti. O‟nun anlattÝğÝna g�re OğuzlarÝn hakanÝna “yabgu” deniyordu.20 Yabgu unvanÝ daha 

G�kt�rkler devrinden itibaren kullanÝlagelen bir unvan olup T�rk�edeki “c” “ye” değiĢmeleri y�z�nden 

bazÝ leh�elerde Cabgu Ģeklinde de s�ylenmekte idi. YÝrtÝcÝ kuĢ anlamÝna gelen Beygu ise zaman 

zaman yabgu unvanÝ ile karÝĢtÝrÝlmÝĢtÝr.21 

G�kt�rk Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra doğuda Uygur KağanlÝğÝ, batÝda ise Hazar KağanlÝğÝ, 

T�rk KağanlÝğÝ‟nÝ temsil ediyorlardÝ. Buna mukabil Oğuzlar “Yabgu” unvanlÝ baĢbuğlarÝn idaresinde 

idiler. 



 456 

Oğuz Yabgusu, Sir Derya ÝrmağÝnÝn aĢağÝ kÝyÝlarÝnda bulunan Yenikent‟te oturmaktaydÝ. Ya da 

en azÝndan kÝĢlÝk merkezi burasÝ idi. Yeni Kent, -Arap coğrafyacÝlarÝnÝn dili ile Karyet�‟l-Hadise‟de- 

aynÝ zamanda M�sl�manlar da bulunuyordu.22 AynÝ b�lge ile ilgili olarak Barthold, ġehrkent ismine 

edebiyatta olduk�a sÝk, sikkelerde ise nadiren rastlandÝğÝnÝ bildirmektedir.23 ġimdi, Seyhun‟un 

g�neyinde bulunan Cankent harabelerinin Yenikent‟in kalÝntÝlarÝ olduğu kabul edilmektedir.24 Gerdizi, 

Yenikent‟ten Kimeklerin �lkesine ve ĠrtiĢ sahillerine kadar uzanan bir ticaret yolundan bahsetmektedir. 

Yenikent‟in hububat ihtiyacÝ, sulh zamanlarÝnda Sir Derya boyunca aĢağÝ indirilen gemiler vasÝtasÝyla 

temin edilmekteydi.25 BuranÝn g�neyinde bulunan Cend ve Huvare Ģehirlerinde de M�sl�manlar 

bulunuyordu ve yine Oğuz Yabgusu‟na bağlÝ idi.26 Tumarutkul kazasÝndaki HeĢt-kale harabelerinin 

Cend Ģehrinin harabeleri olduğu bildirilmektedir. Yeni kent, sayÝlan Ģehirlerden en b�y�ğ� olup 

Farab‟a 20, Harezm‟e ise on konak mesafede idi.27  ġehir, Aral g�l�ne 2, Seyhun ÝrmağÝna ise 1 

fersah mesafede idi. Oğuzlar, �lkelerini katederek Aral‟a d�k�len, Seyhun nehrine Benegit 

diyorlardÝ.28 KaĢgarlÝ T�rk illerini dolaĢtÝğÝ sÝrada konar-g��er OğuzlarÝn hayvanlarÝnÝ bu nehirde 

suladÝklarÝnÝ ve bunun etrafÝnda yayladÝklarÝnÝ g�rm�Ģt�. Nehirde gemiler vasÝtasÝyla ticaret mallarÝ 

taĢÝnmaktaydÝ. 

OğuzlarÝn komĢu �lkelere sevk ettikleri en �nemli ticaret meta koyun idi. Bu maksatla, baĢta 

Mavera�nnehir b�lgesi olmak �zere Horasan b�lgesinin koyunlarÝ Oğuzlardan geliyordu. B�lgeye 

Hala� ve Gurlulardan da koyun getiriliyordu; ancak, Ġstahri‟nin bildirdiğine g�re OğuzlarÝn koyunlarÝ 

daha makbul sayÝlÝyordu.29 KaĢgarlÝ Mahmud‟un zikrettiği Suğnak Ģehri de OğuzlarÝn en �nemli 

ticaret merkezlerinden biri idi. Hududu‟l-Alem‟de Sunah30 olarak zikredilen bu Ģehir Farab‟a yakÝn 

k���k ve zengin bir yer idi. Buradan her tarafa yay ihra� olunmakta idi.31 KaĢgarlÝ, Farab 

(Kara�uk),32 MangÝĢlak,33 Sapran,34 Sitg�n35 Ģehirlerini de saymaktadÝr. Sapran yahud Sabran 

OğuzlarÝn sulh yapmak amacÝyla geldikleri �nemli bir m�stahkem kaleye sahip idi. MangÝĢlak ya da 

Siyah K�h, Hazar hakimiyetinde iken, Oğuz topluluğundan kopan bir grup tarafÝndan 

doldurulmuĢtu.36 Siyah K�h, Hazar denizinin kÝyÝsÝnda Etil‟den sÝğ bir boğazla ge�ilen bir noktada 

bulunduğundan, r�zgarÝn s�r�klediği ve karaya vurduğu gemilerin en �ok �ekindikleri b�lge idi. Zira, 

b�lgedeki T�rklerin gemilerin mallarÝna el koyduğu ve geri vermediği inancÝ yaygÝndÝ. 

Kara�uk‟a gelince burasÝ OğuzlarÝn destan� mahiyetteki eserlerinde de yer alan sÝradağlardan 

oluĢuyordu. KaĢgarlÝ bu dağ silsilesini OğuzlarÝn yurdu olarak g�sterdiği gibi haritasÝnda da ayrÝca 

zikretmiĢtir. Kara�uk dağlarÝnÝn g�neyinde Farab ve Otrar Ģehirleri bulunuyordu. BurasÝ, M�sl�man 

kolonistlerin yerleĢtiği Ģehirlerden biriydi. Daha g�neydeki S�tkent ise Oğuzlardan baĢka Karluklar 

tarafÝndan da isk�n edilmiĢti.37 

X. yy.‟da Oğuzlar hen�z M�sl�man olmamÝĢlardÝ. Ancak, Ġbn-i Fadlan‟Ýn anlattÝğÝna g�re38 

Oğuz ilerigelenleri arasÝnda Ġslamiyet‟e girenler vardÝ. Ancak, kabilenin baskÝsÝ ile yeniden eski 

dinlerine d�nenler oluyordu. Oğuzlar, bahsedilen d�nemde eski T�rk inancÝnÝ s�rd�r�yorlardÝ. Birine 

kÝzdÝklarÝ yahut zulme uğradÝklarÝ zaman ellerini g�ğe kaldÝrarak “Bir Tengri” diye s�ylenirlerdi. Din 

adamlarÝ hakkÝnda teferruatlÝ bilgiye sahip olamasak da dini merasimleri tertip ettikleri, �l� g�mme ve 

cenaze ile ilgili pek �ok rit�elde g�rev aldÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Ġbn-i Fadlan‟Ýn anlattÝğÝna g�re, 
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Oğuzlardan biri �l�rse, ona ev bi�iminde b�y�k bir �ukur kazÝp, elbisesi, silahlarÝ ve �zel eĢyalarÝ ile 

birlikte mezara koyarlar; eline bir i�ki kadehi tutturup �n�ne de i�ki dolu bir s�rahi koyup �yle 

defnederlerdi. Bu hususlarÝn ahiret inancÝna bağlÝ bazÝ alÝĢkanlÝklar olduğu a�ÝktÝr. MezarÝ ağa�la 

kapattÝktan sonra �zerine topraktan kubbe Ģeklinde toprak yÝğarlardÝ. Bundan sonra �l�n�n 

zenginliğine g�re hayvanlarÝndan birden y�ze veya iki y�ze kadar koyunu kurban edip yemek yerlerdi 

(G�n�m�zde Anadolu‟da cenaze m�nasebetiyle misafirlere verilen “�l� aĢÝ” ya da “can aĢÝ” diye tabir 

olunan yemek yedirme geleneği de bu alÝĢkanlÝğÝn devamÝdÝr). Kurban edilen hayvanlarÝn baĢlarÝnÝ, 

ayaklarÝnÝ, kuyruklarÝnÝ ve pa�alarÝnÝ kabrinin baĢÝna asarlardÝ. AyrÝca, en eski T�rk topluluklarÝnda da 

g�r�len balbal geleneği Oğuzlarda da yaĢamaktaydÝ. 

Oğuzlar, ahirette cennete gideceklerine inanÝrlardÝ. Cenazeden sonra hayvan kurban edilmesi 

de bu inancÝn bir neticesi idi. ��nk�, kurban kesme ve yemek yedirme rit�elinde ge� kalÝnÝrsa, din 

adamÝ olarak değer verdikleri bir ihtiyar, onlarÝ, kurban kesmeye teĢvik eder ve �l�n�n bu suretle 

cennete daha �abuk gideceğine ikna ederdi. 

Ġbn-i Fadlan, Oğuzlardan birinin hastalanmasÝ halinde onun �adÝrÝnÝ hemen ayÝrdÝklarÝnÝ, 

�l�nceye veya iyi oluncaya kadar orada tuttuklarÝnÝ, ev halkÝ veya hizmet�ilerden kimsenin onun 

yanÝna yaklaĢtÝrÝlmadÝğÝnÝ bildiriyor; ki bu husus salgÝn hastalÝklara karĢÝ alÝnan tedbirlerden ibaret 

olsa gerektir. 

Oğuzlar arasÝnda zina diye bir Ģey bilinmiyordu. Zira cezasÝ olduk�a ağÝr ve Ģiddetli idi. ġayet 

b�yle bir vaka tespit edilirse, su�luyu iki ağacÝn dallarÝnÝ birbirine yaklalaĢtÝrarak bağlÝyorlar, sonra 

dallarÝ bÝrakarak par�alÝyorlardÝ. Ġbn-i Fadlan‟Ýn tespitlerine g�re Oğuz kadÝnlarÝ yerli ve yabancÝ 

erkeklerden ka�mÝyorlardÝ. 

Oğuzlar olduk�a misafirperver idiler. Eğer bir t�ccar OğuzlarÝn �lkesinden ge�erken y�k 

hayvanlarÝnÝ kaybederse, yahut bir Ģeye ihtiyacÝ olursa bunu Oğuzlardan rahatlÝkla temin edebilirdi. 

Oğuz �d�n� verdiği mallarÝnÝ alÝrken asla tamahk�r davranmaz, verdiği miktarÝn fazlasÝnÝ almazdÝ. 

Oğuz Yabgu Devleti 

Ġbn-i Fadlan, Oğuz �lkesine ulaĢtÝğÝnda (X. yy. baĢlarÝ) OğuzlarÝn baĢÝnda Yabgu unvanlÝ bir 

idareci bulunuyordu. Yabgu, G�kt�rk k�lt�r sahasÝnda kullanÝlan bir unvan olmakla, Karluk h�k�mdarÝ 

da aynÝ unvanÝ taĢÝyordu. Bu esnada, Oğuzlar ile d�Ģman olduğu anlaĢÝlan Hazarlar ve OğuzlarÝn 

coğrafyasÝna epey uzak olan Uygurlar KağanlÝk ile temsil olunuyorlardÝ. Oğuz Yabgusu‟nun K�zerkin 

adlÝ bir naibi vardÝ. K�zerkin adÝna Ġbn-i Fadlan‟Ýn verdiği bilgiler dÝĢÝnda herhangi bir habere 

rastlanÝlmŸÝyor. Bununla birlikte, KaĢgarlÝ Mahmud, Karluklara ait olan “K�l-Erkin” unvanÝndan 

bahsediyor,39 ki bu iki kelimenin birbirine benzerliği derhal dikkati �ekiyor. K�zerkin‟den baĢka Yinal 

ve Tarkan adlÝ iki unvana daha rastlamaktayÝz. Bunlar muhtemelen askeri idareci idiler. 

Ġbn-i Fadlan‟Ýn, OğuzlarÝn i� ve dÝĢ meselelerini kendi aralarÝnda kurduklarÝ meclislerde 

(KengeĢ) tartÝĢtÝklarÝnÝ ve karar aldÝklarÝnÝ, ancak i�lerinden en zayÝf birinin bu kararÝ bozabileceğine 



 458 

dair anlattÝklarÝ, Oğuz Yabgusu‟nun idar� pozisyonunu ortaya �Ýkarmak bakÝmÝndan �nemli ipu�larÝ 

taĢÝmaktadÝr. Evvela, KengeĢ kararlarÝna m�dahale edecek kiĢinin sÝradan bir kiĢi olmadÝğÝ, kuvvetli 

ihtimal, bir aĢiret reisi olduğu a�ÝktÝr. Hudud�‟l-Alem, OğuzlarÝn kabileler halinde yaĢadÝklarÝnÝ ve her 

kabilenin baĢÝnda bir reis bulunduğunu bildirmektedir.40 ġu halde, reisin g�c� kararlarÝn 

uygulanmasÝnÝ etkileyebildiğine g�re Yabgu mutlak otoriteye sahip bir konumda bulunmamaktadÝr. 

Ġkinci hususa gelince, Sel�uklu Devleti‟nin kuruluĢunu hikaye eden tarih�ilerin, Sel�uk ve babasÝ 

Dukak‟Ýn Oğuz Yabgusu‟nun kararlarÝna karĢÝ �Ýkacak ya da ona karĢÝ saygÝda kusur edecek kadar 

cesur olduklarÝ Ģeklindeki tasvirleri eğer -inandÝrÝcÝ bulunursa- yukarÝda verilen �rnekler ile 

�rt�Ģmektedir. 

Buna g�re OğuzlarÝn, bulunduklarÝ coğrafyada konfederal bir yapÝya sahip olduğu ve aĢiret 

reislerinin g��lerinin devam ettiği, konar-g��er geleneklerinin de canlÝlÝğÝnÝ s�rd�rd�ğ� savunulabilir. 

Ancak bu yapÝnÝn Oğuzlar arasÝnda anlaĢmazlÝklara da imkan verdiği g�r�lmektedir. Bu c�mleden 

olarak, MangÝĢlak/Siyah K�h b�lgesine g��eden Oğuzlar da b�yle bir �ekiĢmenin sonucu olarak ana 

k�tleden kopmuĢlardÝ. 

Oğuz Yabgu Devleti‟nin ne zaman yÝkÝldÝğÝ hususu a�Ýk olmamakla birlikte, X. y�zyÝlÝn sonlarÝna 

doğru zayÝfladÝğÝ ve kuzeyden gelen KÝp�ak baskÝsÝ nedeniyle dağÝlmaya y�z tuttuğu aĢikardÝr. Bu 

d�nem, Sel�uklu ailesinin de ana k�tleden koparak Cend Ģehrine geldiği zamandaki olaylara 

yaklaĢmaktadÝr. O halde, OğuzlarÝn batÝ ve g�ney y�n�nde yaptÝklarÝ muhacereti de anlamak 

m�mk�n olacaktÝr. Buna g�re, Oğuz Yabgu Devleti‟nin dağÝlmasÝyla Oğuzlardan bir b�l�k 

Karadeniz‟in kuzeyinden Pe�enekleri takip ederek ve daha �ok onlarÝn a�tÝğÝ boĢluğu kullanarak 

Balkanlar‟a doğru gitmiĢlerdir. SayÝca az olan bu topluluğa Ruslar “Tork” BizanslÝlar ise Uzoi/uz 

diyorlardÝ. OğuzlarÝn bu b�l�ğ� yine bir T�rk boyu olan Pe�enekler tarafÝndan 1065‟te tam anlamÝ ile 

imha edildiler. Kurtulabilenler ise Bizans ordusunda paralÝ asker olarak g�rev yaptÝlar. Tarihin garip bir 

tecellisi olarak Malazgirt SavaĢÝ‟nda (1071) “kendileri gibi giyinen ve kendileri gibi savaĢ �ÝğlÝklarÝ 

atan” kan akrabalarÝnÝn tarafÝna ge�tiler. 

OğuzlarÝn ikinci grubu ise baĢlangÝ�ta Cend Ģehrine g�� eden ve Sel�uk‟un ailesinin etrafÝnda 

toplanan Oğuzlardan oluĢmakta idi. Onlar, ana k�tleden koparak Ġslam k�lt�r sahasÝnda bulunan 

ancak yukarÝda belirtildiği gibi halkÝnÝn bir kÝsmÝnÝ OğuzlarÝn oluĢturduğu ve yine 

 Oğuz Yabgusu‟nun hakimiyetinde bulunan Cend Ģehrine geldiklerinde, ger�ekte, sadece Ģehir 

değiĢtirmeyip yeni bir k�lt�r dairesinin de i�ine dahil olmaktaydÝlar. Eserinden b�t�n Oğuz ellerini 

gezdiği ve boylarÝ yakÝndan tanÝdÝğÝ anlaĢÝlan KaĢgarlÝ Mahmud‟un “zamanÝmÝzÝn h�k�mdarlarÝ 

bunlardandÝr ifadesi”41 ile ilk defa Oğuz boylarÝndan birinin adÝ XI. y�zyÝlda siyas� olaylarla birlikte 

anÝlmaya baĢlamÝĢtÝr. �te yandan, Mavera�nnehir b�lgesinde tespit edilen AvĢar42 adlÝ k�y�n varlÝğÝ 

da OğuzlarÝn erken yerleĢmelerde boy adlarÝnÝ da kullanmaya baĢlamalarÝ bakÝmÝndan herhalde yine 

bir ilki oluĢturmaktadÝr. ġ�phesiz AvĢar K�y�‟n�n ahalisi de aynÝ boyun mensuplarÝ idiler. 



 459 

ReĢid�ddin, Sel�uk‟un KÝnÝk boyundan olduğunu bildirir, ancak, o bunu fazla �nemsemez. 

ReĢid�ddine g�re Oğuzlardan padiĢah �Ýkaran boylar sÝrayla KayÝ, YazÝr, Eym�r, AvĢar ve 

Beğdili‟dir.43 

Ġslam coğrafyasÝ Makdisi‟ye g�re,44 Ġsficab‟Ýn kuzeydoğusunda bulunan Ordu kasabasÝnda 

T�rkmenler oturuyordu. Onlar, Ġsficab hakimine vergi veriyorlardÝ. T�rkmenlerin Ġslamiyet‟i se�en ilk 

T�rk z�mresi olduğu kuvvetle muhtemeldir.45 �inlilerin de adlarÝnÝ bildiği bu T�rkmenlerin,46 

KarluklarÝn hakimiyet sahalarÝ i�inde oturuyor olmalarÝ y�z�nden, Karluklardan bir z�mre 

olabileceği47 veya G�kt�rk hakimiyeti sona erdikten sonra Uygur ve Oğuz baskÝsÝ y�z�nden 

“G�kt�rk” terimini kullanmayan KarluklarÝn “T�rkmen” adÝnÝ kullandÝklarÝ fikri48 ileri s�r�lm�Ģ ise de bu 

g�r�Ģler KaĢgarlÝ Mahmud tarafÝndan teyid olunmamaktadÝr. O, “Karluklar, T�rkmenlerden bir 

b�l�kt�r”,49 “Bunlar (Karluklar) T�rkmenlerden bir boydur”,50 “Karluk g��ebe T�rklerden bir b�l�ğ�n 

adÝdÝr. Oğuzlardan ayrÝdÝrlar. Oğuzlar gibi T�rkmendirler”51 diyerek, KarluklarÝ T�rkmenlerin bir kolu 

saymaktadÝr.  

Bunun yanÝ sÝra, KaĢgarlÝ Mahmud her ne kadar Karluklar i�in “b�l�k” veya “boy” diye 

bahsediyorsa da, onlarÝ listesini verdiği 22 Oğuz boyu arasÝnda saymamÝĢtÝr. KaĢgarlÝ‟nÝn onlarÝ 

Oğuzlardan ayrÝ saymasÝ; aralarÝnda leh�e bakÝmÝndan bir ayrÝlÝğÝn olmasÝndan kaynaklanmÝĢ olabilir. 

“Oğuzlar gibi T�rkmen” olduklarÝ Ģeklindeki ifade ise kan kardeĢliğinden ziyade yaĢama tarzÝndaki 

benzerliği, belki de konar-g��erliği ortaya koymaktadÝr. Efsaneye g�re, Oğuz Kağan‟Ýn isim verdiği 

d�rt kabileden biri de Karluklar idi. Ebu‟l-Gazi‟ye g�re, K�n Han‟Ýn k���k kardeĢlerine ve oğullarÝna 

yemek vermesi esnasÝnda Karluklar, �adÝrÝn dÝĢÝnda IğdÝr ve B�ğd�z‟�n atlarÝnÝ tutmakla meĢgul idi. 

Yani “aileden” değildi.52 Muhtemelen, Karluklar, OğuzlarÝn yakÝn akrabalarÝ idi ve bir m�ddet 

T�rkmenler ile birlikte yaĢamÝĢlardÝ. Bunlar gibi, 24 Oğuz (T�rkmen) teĢekk�l� i�inde iki boyu 

meydana getiren Hala�lar da T�rkmenlerden ayrÝlmÝĢlardÝ.53 

KaĢgarlÝ Mahmud, esasÝnda T�rkmen adÝnÝ Oğuzlara vermektedir. Onun “Oğuzlar bir T�rk 

boyudur. Oğuzlar T�rkmendirler. Bunlar 22 b�l�kt�r.54 Ġki boy olan Hala�lar bunlardan 

ayrÝlmÝĢlardÝr”55 Ģeklindeki ifadesi Oğuz-T�rkmen ayn�liğini a�Ýk bir Ģekilde ortaya koymaktadÝr. Zaten 

bu hususta bir Ģ�phe de bulunmamaktadÝr. 

T�rkmenlerin Ġsl�miyet‟i kabul eden T�rk z�mrelerinin �nc�leri olmalarÝ y�z�nden bunlara yakÝn 

oturan ve Ġslamiyet‟i benimseyen Oğuzlara da “T�rkmen oldu”56 denilmekte idi. Bunlar, M�sl�manlar 

arasÝna girerek her halde Arap�a veya Fars�a �ğrendiklerinden, M�sl�man t�ccarlar ile Oğuzlar 

arasÝnda terc�manlÝk yapÝyorlardÝ.57 Yine M�sl�man t�ccarlarla yakÝn iliĢkileri sebebiyle giyim ve 

kuĢamlarÝ da diğer T�rk z�mrelerinden farklÝ olduğu �ne s�r�lm�Ģt�r.58 Ebu‟l-Gazi‟ye g�re fizik� 

g�r�n�Ģ olarak da Mavera�nnehir ve baĢka yerlerdeki kardeĢlerine benzemiyorlardÝ.59 

KaĢgarlÝ, T�rkmen adÝnÝn onlara “Z�lkarneyn” tarafÝndan “T�rk-M�nend” (T�rke benzeyen) 

Ģeklinde verildiğini kaydediyorsa da,60 Ġsl�m d�nyasÝnda Ġsl�ma giren T�rk z�mrelerine “T�rk-

m�nend” denildiği ve buradan “T�rk-men” adÝnÝn t�rediği Ģeklindeki izah tarzÝ daha �ok kabul 
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g�rm�Ģt�r. Ebu‟l-Gazi, bu adÝn Farslar tarafÝndan verildiğini, fakat cahil halkÝn “manend” kelimesini 

telaffuz edememesi y�z�nden “T�rk-men” Ģekline d�n�Ģt�ğ�n� bildirmektedir.61 AyrÝca bu adÝn 

“T�rk-i iman” kelimelerinin birleĢmesi ile t�retildiği ve “imanlÝ T�rk” manasÝna geldiği de bazÝ tarih�iler 

tarafÝndan kaydedilmiĢtir.62 Fakat, bu t�r izahlar g�venilir olmaktan olduk�a uzaktÝr. Ancak, dikkati 

�eken bir husus gerek KaĢgarlÝ‟da gerekse Ġsl�m kaynaklarÝnda, adÝ ge�en kavmin Ýsrarla “T�rk”e 

benzetilmesidir. Bu durum, “T�rkmenlerin G�kt�rkleri meydana getiren On-ok unsurlarÝndan birinin 

bakiyesi veya akrabasÝ mÝ?” sorusunu akla getirmektedir. 

Netice olarak, T�rkmen adÝ X. y�zyÝlda Ordu Ģehrinde oturan k���k bir topluluğun adÝ iken, belki 

de M�sl�man komĢularÝnÝn kendilerine verdikleri tarih� rol sayesinde; XI. y�zyÝlda Karluk, Hala� ve 

OğuzlarÝ da i�ine alan siyas� bir terim olmaya baĢladÝ. Ancak Karluklar ve Hala�lar erken devirlerde bu 

birlikten ayrÝldÝlar. Bu y�zden T�rkmen adÝ sadece Oğuzlara verildi. KaĢgarlÝ Mahmud XI. yy.‟da Oğuz 

boylarÝndan meydana gelen T�rkmen teĢekk�llerini kaydetmekte, hatta onlarÝn da kendi i�lerinde 

“dedelerinin isimlerini alan” irili ufaklÝ oymaklara ayrÝldÝğÝnÝ bildirmektedir.63 �te yandan OğuzlarÝn, 

XIII. y�zyÝla kadar kendilerini T�rkmen diye isimlendirmemeleri her halde konar-g��er ve yerleĢik 

farkÝndan kaynaklanÝyordu ve T�rkmenler konar-g��er hayatÝ temsil ediyordu. XIII. y�zyÝldan itibaren 

ise Oğuz adÝ b�t�n�yle terk edilmeye baĢlandÝ. 

Sel�uklu Devleti ve T�rkmenler 

T�rkmenlerin, T�rk ve Ġsl�m d�nyasÝnda �nemli bir mevk�i iĢgal etmeleri Sel�uklu Devleti‟nin 

kurulmasÝ ile olmuĢtur. 

Ananeye g�re, Sel�uklu Devleti‟nin kurucularÝnÝn atasÝ olan Sel�uk SubaĢÝ OğuzlarÝn KÝnÝk 

boyundandÝ.64 Bununla birlikte O, Oğuz Yabgusu‟nun yanÝndan ayrÝlarak Ġsl�m beldelerine yakÝn olan 

Cend Ģehrine geldiğinde maiyetinde her halde sadece KÝnÝk boyuna mensup olanlar bulunmuyordu. 

��nk� Sel�uk, “SubaĢÝ” unvanÝndan da anlaĢÝldÝğÝ gibi Oğuz Yabgusu‟nun yanÝnda “SubaĢÝlÝk” 

g�revinde bulunuyordu ve bu y�n� ile o bir aĢiret reisi değildi.65 Bundan dolayÝ, kendisine muhabbet 

duyanlarÝn yanÝ sÝra Oğuz Yabgusu‟nun idaresinden memnun olmayan diğer Oğuz boylarÝna mensup 

kiĢilerce de desteklenmiĢ olabileceği hatÝra gelmektedir. 

Sel�uk SubaĢÝ‟nÝn Oğuz Yabgusu‟nun bulunduğu b�lgeden ayrÝlarak Cend Ģehrine gelmesinden 

sonra gayrim�slim akrabalarÝyla m�cadelesi, taraftarlarÝnÝn sayÝsÝnÝ olduk�a arttÝrdÝ. O‟nun �mr�n�n 

sonlarÝna doğru, oğullarÝndan Arslan ve Musa‟nÝn “Yabgu” unvanÝ taĢÝmalarÝ, Sel�uklularÝn OğuzlarÝ 

temsil edecek kadar b�y�d�klerini veya en azÝndan kendilerine �yle g�rd�klerini g�stermektedir. 

Sel�uklu T�rkmenlerinin Mavera�nnehir‟e inmeleri, M�sl�man olmalarÝndan daha �ok 

SamanoğullarÝ-KarahanlÝ rekabeti ile ilgilidir. ��nk�, Oğuzlar kuzeyde ve batÝda Hazar, KÝp�ak ve 

Kimekler tarafÝndan g�neyde ve doğuda ise KarahanlÝlar, Gazneliler ve SamanoğullarÝ tarafÝndan 

kuĢatÝlmÝĢ durumda idiler. HazarlarÝn ��k�Ģ� bir Oğuz topluluğunun Karadeniz‟in kuzeyine doğru geri 

d�n�lmez bir yolculuğa �ÝkmÝĢtÝ. G�neyde ise SamanoğullarÝ ��k�Ģ s�recine girmiĢti. B�ylece, 

patlamaya hazÝr durumda olan Oğuz boylarÝ i�in yeni bir �ÝkÝĢ yolu belirmiĢti. Sel�uklular, �nce 
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SamanoğullarÝna yardÝmda bulunmuĢlar, Ali Tekin‟in muhalefeti sÝrasÝnda da KarahanlÝlarÝn i� 

m�cadelelerinde yer almÝĢlardÝ. Ancak, bu geliĢmeler, KarahanlÝ ve Gazneli Devletlerinin, 

T�rkmenlerin b�lgede siyas� bir g�� haline gelmelerini �nlemek amacÝyla, bunlar �zerinde baskÝlarÝnÝ 

artÝrmalarÝna yol a�tÝ. Bu sÝralarda T�rkmenler Arslan Yabgu ile Tuğrul ve �ağrÝ Beylerin idaresinde 

olmak �zere iki kÝsÝma ayrÝlmÝĢlardÝ. Tuğrul Bey, Gazneli ve KarahanlÝ baskÝlarÝna karĢÝ kendilerini 

daha iyi savunacaklarÝ bir b�lgeye �ekilirken, �ağrÝ Bey yaklaĢÝk 3000 kiĢilik bir kuvvetle batÝ y�n�nde 

“keĢif” hareketine �ÝktÝ. �ağrÝ Bey‟in batÝya y�nelmesinde her halde bu tarafta SamanoğlullarÝnÝn 

yÝkÝlmasÝndan kaynaklanan otorite boĢluğunun doğmasÝ da etkili olmuĢtu. O, Azerbaycan ve Doğu 

Anadolu‟ya kadar giderek, bol ganimet elde etti. �ağrÝ Bey‟in “r�zg�r gibi atlar �zerinde uzun sa�lÝ, 

yaylÝ, mÝzraklÝ” askerlerle yaptÝğÝ bu sefer66 mutaassÝp Ermenilerce, kendilerine “AllahÝn, 

HÝristiyanlÝktan ve Ġsa‟nÝn yolundan uzaklaĢmalarÝndan dolayÝ bir gazabÝ” olarak yorumlandÝ. �ağrÝ 

Bey keĢif seferinden d�nd�kten sonra Tuğrul Bey‟e keĢfetmiĢ olduğu Horasan ve Arminiyye 

b�lgelerine gitmeyi �nererek, “buralarda kendilerine karĢÝ koyabilecek bir g�c�n olmadÝğÝnÝ” bildirdi.67 

�te yandan, T�rkiye Sel�uklularÝ haned�nÝnÝn atasÝ olan Arslan Yabgu KarahanlÝlardaki taht 

m�cadelesinde Ali Tekin‟i desteklemiĢti. Gazneli Mahmud hem Ali Tekin‟e olan desteğini kaldÝrmak 

hem de kendisi i�in tehlikeli olmasÝnÝ �nlemek amacÝyla onu hile ile tutuklattÝ. Sel�uklularÝn “hain�ne” 

diye tavsif ettikleri bu olay sÝrasÝnda Arslan Yabgu‟nun ifadesine g�re T�rkmenler 100.000 asker 

�Ýkaracak bir sayÝya ulaĢmÝĢlardÝ.68 SayÝ abartÝlÝ gibi g�r�nmekle beraber Sel�uklu beylerinin 

etrafÝnda toplanan T�rkmen n�fusun �okluğunu g�stermesi bakÝmÝndan �nemlidir. 

Arslan Yabgu‟nun tutuklanarak Kalincar kalesine hapsedilmesinden sonra, O‟nun maiyetindeki 

T�rkmenlerden bir grup Gazneli Mahmud tarafÝndan Horasan‟a sevk edilerek Nes�, Âbiverd ve 

Fer�ve b�lgesine yerleĢtirildi. Bu sÝralarda onlarÝn baĢÝnda G�ktaĢ, Yağmur, KÝzÝl ve Boğa adlÝ beyler 

bulunuyordu. Daha sonralarÝ diğer T�rkmenlerden ayÝrmak i�in “Irak T�rkmenleri” diye adlandÝrÝlan bu 

grup, yerleĢik halk ve idareciler ile anlaĢmazlÝğa d�Ģ�nce, Gazneliler onlarÝ buradan �ÝkardÝlar. Onlar 

da Azerbaycan taraflarÝna �ekildiler. Buralarda �eĢitli y�nlere akÝnlar d�zenledilerse de bu t�r 

faaliyetler tarihin seyri bakÝmÝndan fazlaca etkili olmadÝ. 

T�rkmenlerin Orta Horasan‟dan �ekilmesi ile meydana gelen boĢluğu, Amuderya kÝyÝlarÝnda 

��ller zinciri ile �evrilmiĢ korunaklÝ bir b�lgede bulunan Tuğrul ve �ağrÝ Beyler doldurmak istediler.69 

Sultan Mahmud‟un �l�m�nden sonra kardeĢinin saltanatÝnÝ engelleyerek tahta ge�miĢ olan 

Mesud‟dan yerleĢme izni talep ettiler,70 buna karĢÝlÝk Irak T�rkmenlerinin Ģekavetini �nleyeceklerini 

Balhan, Dihistan ve Harezm‟den gelecek �s�leri b�lgeye sokmayacaklarÝnÝ vaat ettiler. Fakat, Sultan 

Mesud daha �nce aynÝ b�lgeye yerleĢen T�rkmenlerden �ekilen sÝkÝntÝya bakarak izin talebini 

reddedince, onlar da zorla Orta Horasan‟a girdiler. Bu olay T�rkmenlerin Gazneliler Devleti i�in 

ger�ekten cidd� bir tehlike haline geldiğini g�steriyor ki, Sultan Mesud da bunu fark ederek, 

Sel�uklulara karĢÝ b�y�k bir savaĢa karar verdi. Merv ile Serahs arasÝndaki Dandanakan denilen 

yerde yapÝlan savaĢÝ Tuğrul ve �ağrÝ Beylerin idaresindeki T�rkmenler kazandÝ. Sultan Mesud‟un ağÝr 

yenilgisi Horasan‟Ý yeni sahiplerine bÝrakÝrken yeni bir devletin de ortaya �ÝkmasÝna yol a�tÝ. Tuğrul ve 

�ağrÝ Beyler bu zaferlerini fetihn�meler ile komĢularÝna duyurdular. Tuğrul 
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 Bey “Melik�‟l-M�l�k” il�n edildi. Arap d�nyasÝ ile temaslarÝndan sonra, “Sultan” unvanÝ da 

kullanÝldÝ. B�ylece, Oğuz Yabgusu‟nun yanÝndan mutsuz bir Ģekilde ayrÝlan k���k T�rkmen grubu 

yaklaĢÝk y�z yÝl s�ren meĢakkatli bir m�cadelenin sonunda Sel�uklu Devleti‟ni kurmuĢ oldu. 

Tuğrul Bey‟in h�k�mdar olmasÝndan sonra, Sel�uklu ailesi fethedilecek b�lgeleri aralarÝnda 

taksim ettiler. D�rt y�nde de geliĢen Sel�uklu fetihleri ger�ek mecrasÝnÝ batÝ y�n�nde buldu. Sel�uklu 

askerleri Bizans hududuna ve Halife‟nin topraklarÝna kadar dayandÝlar. �te yandan devletin 

kuruluĢuna iĢtirak etmeyen ve kendi baĢlarÝna buyruk hareket eden Irak T�rkmenleri de 

Azerbaycan‟dan Musul‟a kadar olan sahada yağmacÝlÝk yapÝyorlardÝ. B�veyhoğullarÝ nÝn ve 

MervanoğullarÝnÝn bu T�rkmenlerin Ģekavetinin �nlenmesi hus�sunda ricalarÝ �zerine Tuğrul Bey, 

bunlarÝn kendi denetiminde olmadÝğÝnÝ bildirmiĢti.71 �te yandan Irak T�rkmenlerinin Anadolu sÝnÝrÝna 

gitmeleri sağlanarak Bizans‟Ýn taciz edilmesine de baĢlanmÝĢtÝ. 

Sel�uklu fetihleri Halife‟yi endiĢelendirince Tuğrul Bey‟e el�i g�ndererek zapt etmiĢ olduğu 

memleketlerin kendisi i�in yeterli olduğunu, diğer Arap emirlerine ait memleketlere dokunmamasÝnÝ 

istedi. Tuğrul Bey “benim askerlerim pek �oktur ve bu memleketler onlara k�fi gelmemektedir” 

cevabÝnÝ verdi. Halife‟nin “aldÝğÝnÝz memleketlerin vergisini selefleriniz gibi bize g�nderin” Ģeklindeki 

isteği ise nazik�e reddedildi.72 AnlaĢÝlÝyor ki, Tuğrul Bey‟in fetih arzusu hen�z s�nmediği gibi, 

Halife‟ye bağlÝlÝğÝ da onun din� h�viyetine h�rmetten �teye ge�memekteydi. Nitekim, O, 1055‟te 

Bağdat‟ta bulunduğu sÝralarda meydana gelen bir olay �zerine “Halife‟ye h�rmetim olmasa idi, b�t�n 

Bağdat‟Ý kÝlÝ�tan ge�irebilirdim” demiĢtir.73 

Sel�uklu fetihleriyle birlikte batÝya doğru akan T�rkmen g���ne Malazgirt Zaferi yeni bir mecra 

kazandÝrdÝ. Bu zaferden sonra Alp Arslan ile mağlup Bizans Ġmparatoru Romanos Diogenes arasÝnda 

akdedilen sulh, Diogenes‟in �l�m� �zerine bozulunca, Alp Arslan Anadolu‟nun fethini emretti.74 

T�rkmenler, KutalmÝĢ‟Ýn OğullarÝ S�leyman, Mansur, Alp Ġlek, Devlet gibi beylerin idaresinde Ģimdiye 

kadar ulaĢamamÝĢ olduklarÝ yerlere kadar ilerlediler. Ġmparator Mihael “kadÝnlaĢmÝĢ m�Ģavirlerinin 

s�zlerine bakarak” akÝncÝ T�rkmenlere karĢÝ koyamadÝğÝ gibi Anadolu‟daki Rum ahaliyi eĢyalarÝ ile 

birlikte Balkanlar‟a nakletti.75 B�ylece, Anadolu‟da boĢalan yerler T�rkmenler tarafÝndan hÝzla 

dolduruldu. KÝyÝ Ģeritleri dÝĢarda kalmak �zere b�t�n Anadolu kÝsa bir s�rede T�rkmenlerin eline ge�ti. 

GeniĢ yaylalara ve m�nbit topraklara sahip olan Anadolu, konar-g��er T�rkmenlerin yanÝ sÝra, Orta 

Asya‟nÝn yerleĢik T�rk ahalisi tarafÝndan da dolduruldu. 

B�y�k T�rkmen G���‟nden bir m�ddet sonra baĢlayan Ha�lÝ Seferleri, T�rkmenleri kÝsa bir s�re 

de olsa sadece BatÝ Anadolu‟dan �Ýkarabildi. Orta ve Doğu Anadolu‟da T�rk n�fusu artmaya devam 

ettiği gibi Ha�lÝlara karĢÝ direniĢin �ss� durumuna geldi. �te yandan, bu topraklarda Anadolu 

Sel�uklularÝ, ArtukoğullarÝ, DaniĢmendoğullarÝ, AhlatĢahlar, Meng�cekler, Saltuklular gibi ilk T�rkmen 

beylikleri de fetihlerle beraber ortaya �ÝktÝ. B�y�k Sel�uklulara sÝhriyeti ve iyi idarecileri sayesinde 

diğerlerinden daha g��l� duruma gelen Anadolu Sel�uklularÝ, Ha�lÝ seferlerini g�ğ�slediği gibi, 

Anadolu‟nun kesin T�rk �lkesi yani “T�rkiye” olmasÝnÝ sağlayan, Miryokefalon SavaĢÝ (1176) ile de 

Bizans‟Ýn Anadolu‟daki direncini b�t�n�yle ortadan kaldÝrdÝ. 
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Konar-g��er T�rkmenler tarafÝndan kurulan Sel�uklu Devleti‟nin, �zellikle Ġran‟a hakim 

olmasÝndan sonra devlet idaresinde g�rev alan yerli idarecilerin de etkisi ile konar-g��er gelenekleri 

terk ederek yerleĢik Ġran medeniyetinin tesirine girmesi76 ve T�rkmenlere sivil idarede yer 

verilmemesi, onlarÝn y�netime karĢÝ tavÝr almalarÝna yol a�tÝ. Ebu‟l-Gazi bu değiĢimi “aldatÝlmÝĢlÝk” 

olarak yorumlamakta ve “Sel�uk�ler kardeĢ olup, kardeĢiz deyip Ġl‟e ve halka faydalarÝ dokunmadÝ.” 

diye yakÝnmaktadÝr.77 �te yandan Sel�uklu hanedanÝnÝn Mavera�nnehir‟deki ve Ġran‟daki Ģecereleri 

arasÝnda da farklÝlÝklar meydana �Ýkmaya baĢladÝğÝ g�zlenmektedir. Onlar baĢlangÝ�ta kendilerini 

KÝnÝk boyunun m�tevazi mensuplarÝ ve Dukak oğlu Sel�uk‟un torunlarÝ olarak g�sterirlerken, Ġran‟da 

�nl� destan kahramanÝ Afrasiyab‟a kadar dayanan bir secereyi de benimsemiĢlerdir.78 

T�rkmenler, Sel�uklu h�k�mdarlarÝna karĢÝ, devletin nimetlerinden faydalanamamaktan 

kaynaklanan kÝrgÝnlÝklarÝnÝ hi�bir zaman gizlememiĢlerdi. Onlar taht m�cadelelerinde a�Ýk�a 

muhaliflerin yanÝnda yer alÝyorlar79 ve devlete karĢÝ muhalefeti destekliyorlardÝ. 

Vezir Nizam�lm�lk‟�n, T�rkmenlerin devlete g�vensizliklerinin ortadan kalkmasÝ, yerleĢik devlet 

d�zenine alÝĢmalarÝ ve tedricen medenileĢtirmeleri i�in 1000 T�rkmen oğlunun gulam sistemine 

alÝnarak maaĢ bağlanmasÝ d�Ģ�ncesi ise ger�ekleĢmesi olduk�a zor bir tasavvur idi.80 ��nk�, 

Nizam�lm�lk‟�n devlet anlayÝĢÝnda devlete hizmet etmek, g�n�l bağlamak, devlet d�zeine sadÝk 

kalmak yani devletin hizmetk�rÝ olmak esas idi. Oysa Ebu‟l-Gazi‟nin yukarÝda nakledilen s�zlerinden 

anlaĢÝldÝğÝna g�re T�rkmenler devletin kendilerinin hizmetinde olmasÝnÝ istiyorlardÝ. Bu da her halde 

devletin b�t�n y�netim kadrolarÝnÝ kendi ellerine almakla m�mk�n olabilirdi. 

Sel�uklu h�k�mdarlarÝ T�rkmenlerin rahatsÝzlÝklarÝnÝ bildiklerinden tedbir olarak onlarÝ ya devlet 

idaresine girmekte direnen ve kontrol� g�� olarak dağlÝk b�lgelerdeki topluluklara karĢÝ denge unsuru 

olarak kullanÝyorlar ya da u�lara sevk ederek Ermeni, G�rc� ve Bizans topraklarÝnda yağmalar 

yapmalarÝna ses �ÝkarmÝyorlardÝ. Bu politika aslÝnda Sel�uklu sÝnÝrlarÝnÝn HÝristiyan �lkeler aleyhine 

geniĢlemesinin değiĢik y�ntemi idi. Siyas� sÝnÝrlara hi�bir zaman riayet g�stermeyen konar-g��erler 

sÝk sÝk Bizans veya Ermeni topraklarÝna giriyorlar, yerleĢiklerin ekinlerine ve k�ylerine zarar veriyorlar, 

bu suretle sÝnÝr boylarÝndaki ahalinin daha i�erilere gitmelerine yol a�ÝyorlardÝ. B�ylece otlaklar ve 

ziraat alanlarÝ elde edilmiĢ oluyordu.81 

T�rkmenlerin devamlÝ suretle u�lara sevk edilmesi Anadolu ve Azerbaycan‟Ýn T�rkleĢmesini 

hÝzlandÝrdÝ.82 Azerbaycan‟Ýn kuzey taraflarÝnda yer alan Erran, Urumiye, Mugan, NahcÝvan, Hoy, 

Erdebil; G�ney Azerbaycan‟a nazaran daha fazla T�rkmen barÝndÝrÝyordu ki, bunun sebebi geniĢ 

ovalara ve m�nbit topraklara sahip olmaktan baĢka Ermenistan ve G�rcistan sÝnÝrÝnda bulunmasÝydÝ. 

Buradaki T�rkmen beylerinin �oğu dirlik sahibiydi ve ucda olmalarÝ sebebi ile sÝk sÝk Ermenistan ve 

G�rcistan‟a akÝnlar yapÝyorlardÝ. 

Anadolu‟ya sevk edilen T�rkmenler ise ya g��ebeliği terk etmeyerek u�larda bu hayatÝn gereği 

olarak yaylak-kÝĢlak hayatÝnÝ devam ettiriyor ya da tedricen yerleĢik hayata ge�iyorlardÝ. 
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T�rkmenlerden yerleĢik hayata ge�ip ziraat ile meĢgul olanlar “T�rk” diye isimlendiriliyordu. B�ylece 

T�rkmen adÝ, Anadolu‟da konar-g��erlik ile eĢ anlamlÝ olarak kullanÝlÝyordu.83 

T�rkmenler yalnÝz Azerbaycan ve Anadolu‟da yÝğÝlmadÝlar. Fars‟ta YÝvalar, Huzistan‟da 

AvĢarlar, BatÝ Ġran‟da ise �nce Salurlar daha sonra YÝvalar m�him bir ekseriyeti oluĢturmuĢtu. ġehr-i 

Zor, Musul ve ġam, T�rkmenlerin toplandÝklarÝ diğer bir b�lgeydi. Kirman‟daki T�rkmenler ise oraya 

Sel�uklu hanedanÝndan Kara arslan Kavurd‟un maiyyetinde gelmiĢlerdi.84 

Mavera�nnehir b�lgesinde, Kara�uk DağÝ‟nÝn bulunduğu mevkide kalan ve anlaĢÝldÝğÝna g�re 

Oğuz Yabgu Devleti‟nin ��z�lmesi esnasÝnda KarahanlÝ Devleti‟nin hizmetine giren Oğuzlar 

bulunuyordu. Bunlar, Bozok ve ��ok Ģeklinde iki ana kola ayrÝlmÝĢlardÝ. KarahanlÝ Devleti‟nde 

meydana gelen istikrarsÝzlÝklar ve KarluklarÝn baskÝsÝ y�z�nden Oğuzlar, Sel�uklu topraklarÝna 

girdiler. Ancak bu defa, yeni devlet ile vergi anlaĢmazlÝğÝna d�Ģt�ler. 1141‟de KarahÝtaylara yenilen ve 

cidd� bir sarsÝntÝ i�ine d�Ģm�Ģ olan Sel�uklularÝn Oğuzlar ile �atÝĢmaya girmesi b�y�k bir talihsizlik 

oldu. Oğuzlar 1153‟te Sel�uklu sultanÝ Sancar‟Ý yendiler ve ona esir muamelesi yaptÝlar. Bu 

geliĢmeler, Sel�uklu Devleti‟nin tamamen dağÝlmasÝ ile sonu�landÝ. Sancar, esirlikten kurtulduğundan 

artÝk g��l� ve itibarlÝ bir sultan değildi. Oğuzlar ise fÝrtÝna gibi ge�en istila hareketlerinin ardÝndan yeni 

bir devlet oluĢturamadÝklarÝndan tarihte adlarÝndan bir daha s�z ettiremediler.85 

T�rkmenlerin tarihinde meydana gelen en �nemli geliĢme ise Moğol istilasÝ olmuĢtur. Ġstila, 

T�rkmenlerin d�nyasÝnÝ b�t�n�yle alt-�st ettiği gibi onlarÝn topluca Anadolu‟ya g�� etmelerine ve yeni 

bir g�� olarak ortaya �ÝkmalarÝna da imkan hazÝrlamÝĢtÝr. 

Sel�uklu Devleti‟nin kurulduğu Horasan‟da T�rkmen n�fusunun gittik�e azalmasÝnÝn yanÝ sÝra 

Moğol istilasÝ esnasÝnda MoğollarÝn Mavera�nnehir‟deki T�rkmenlerden 10.000 kadar atlÝyÝ Anadolu 

tarafÝna sevk etmesi ve b�lgeden �nemli miktarda g�� vuku bulmasÝna rağmen bazÝ gruplar yerlerinde 

kalmaya devam ettiler. Moğol tehlikesinden fazlaca etkilenmeyen MangÝĢlak ve Balhan T�rkmenleri 

ise Hazar �tesi T�rkmenleri yahut Yaka T�rkmenleri olarak bug�nk� T�rkmenistan‟Ýn temelini 

oluĢturdular. 

Moğol ĠstilasÝ‟nÝn etkisini g�stermeye baĢlamasÝ ile birlikte Azerbaycan ve Horasan‟dan 

Anadolu‟ya ikinci b�y�k g�� dalgasÝ baĢladÝ. MoğollarÝn Mugan‟a gelmesi ile “geniĢ �ayÝrlÝklarÝ ve 

m�nbit topraklarÝ”86 bÝrakan T�rkmenler Anadolu‟ya kaydÝlar. EleĢkirt �evresinde bulunan 60.000 

hanelik bir grup g�neydeki Ahlat‟a doğru �ekilirken yine aynÝ miktara yakÝn bir baĢka T�rkmen k�tlesi 

de eski yurtlarÝ Ġspir, Bayburt ve Pasinler‟i terk ederek Erzincan, Sinop ve AyÝntab‟a kadar 

yayÝldÝlar.87 “KarÝncalar ve �ekirgeler gibi”88 kalabalÝk yÝğÝnlar oluĢturan bu T�rkmenler, Sel�uklu 

sultanÝ tarafÝndan u�lara sevk edildi. BatÝ Karadeniz‟e g�nderilen �epniler89 doğuya doğru hareket 

ederek, Karadeniz kÝyÝlarÝnÝn T�rkleĢmesini sağladÝlar. �ukurova‟daki Ermeni KrallÝğÝ‟nÝn sÝnÝrlarÝna 

yÝğÝlanlar ise bu devlet�iğin b�t�n�yle k���lmesine yol a�tÝlar. 

�te yandan, T�rkmenlerin Bizans sÝnÝrlarÝnÝ ihl�l ederek Rumlara zarar vermeleri Bizans 

idarecilerince �di sÝnÝr olaylarÝ olarak yorumlandÝ.90 Ancak, kÝsa bir s�re sonra kendileri i�in bir 
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felaketin doğduğunu g�rd�klerinde artÝk iĢ iĢten ge�miĢti. MoğollarÝn tazyikinden dehĢet ve korku 

i�inde ka�an T�rkmenler, Rumlara karĢÝ daha cesur davranarak, Kastamonu ve �ankÝrÝ‟dan Bizans 

sÝnÝrlarÝna giriyorlardÝ. T�rklerin MoğollarÝn �n�nden ka�tÝğÝ gibi Rumlar da T�rklerin �n�nden ka�Ýyor, 

periĢan vaziyette Ġzmit‟e veya Boğaz‟Ýn �te yakasÝna �ekiliyorlardÝ. Bu �ylesine m�thiĢ bir yer 

değiĢtirmeydi ki, “h�crelerine �ekilmiĢ rahipler bile” yerlerini terk etmiĢlerdi. Bazen de T�rkmenler ile 

Rumlar aralarÝnda antlaĢma yapÝyorlar, bu sayede Rum beldelerine T�rkmen g��menler 

yerleĢiyorlardÝ.91 

Ġbn-i Said‟in anlattÝğÝna g�re92 Denizli civarÝnda 200.000 �adÝr, Kastamonu havalisinde 

100.000, K�tahya-Karahisar arasÝnda 30.000 �adÝr konar-g��er T�rkmen vardÝ; ki bu sayÝlar Togan‟Ýn 

el-�meri‟ye dayanarak verdiği, Anadolu beyliklerinin asker� g�c�n� yansÝtan rakamlarÝn �ok 

altÝndadÝr.93 Bu bakÝmdan, BatÝ Anadolu artÝk b�t�n�yle “T�rkmen �lkesi” durumuna y�kselmiĢtir.94 

ġehir adlarÝnda her ne kadar T�rk�e olmayan isimlerin kullanÝlmasÝ devam etmekteyse de k�y, dağ, 

ova, g�l gibi kÝrlÝk anlarÝn T�rk�e isimler almalarÝ T�rkleĢmenin bir baĢka boyutunu ortaya 

koymaktadÝr. 

Moğol ĠstilasÝ sÝrasÝnda Malatya civarÝnda bulunan GermiyanoğullarÝ daha batÝya giderek yurt 

tutmuĢlardÝ. Yine, MoğollarÝn �n�nden Anadolu‟ya giren b�y�k bir �epni b�l�ğ� Karadeniz b�lgesini 

T�rkleĢtirmiĢti. Doğu Anadolu‟da Baba� isyanÝnÝn �ÝkmasÝnda rol oynayan Ağa�eriler bu isyan 

sÝrasÝnda m�him miktarda kayÝp vermelerine rağmen b�lgedeki varlÝklarÝ h�l� devam ettiriyorlardÝ. 

K�yceğiz-UĢak-Denizli ��geninde sayÝlarÝnÝn 200.000 �adÝr civarÝnda olduğunu �ğrendiğimiz 

T�rkmenler bulunuyordu. Ermenek, Mut ve Anamur b�lgesindeki KaramanoğullarÝ ise, EĢrefoğullarÝ 

ve GermiyanoğullarÝ gibi Moğollara karĢÝ direniĢe ge�miĢlerdi. Ancak bu m�cadele, direniĢin 

geniĢlemesini sağlamakla birlikte Anadolu‟nun daha fazla tahrip olmasÝna da yol a�tÝ. Yine de 

T�rkmenler; Doğu Anadolu coğrafyasÝndan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerini BatÝ Anadolu‟dan 

ise OsmanlÝ Devleti‟ni �ÝkardÝlar. 

Boy TeĢkilatÝ 

OğuzlarÝn, G�kt�rkler Devri‟nde dokuz boy halinde bulunduklarÝ yukarÝda belirtilmiĢti. Bu boylar 

�� Oğuz ve AltÝ Oğuz Ģeklinde karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. AyrÝca ġine Usu yazÝtÝnda Sekiz Oğuz‟dan 

bahsedilmektedir. F. S�mer, �� ve AltÝ Oğuz tabirlerine bakarak OğuzlarÝn daha G�kt�rkler Devri‟nde 

iki kol halinde olabileceği ihtimali95 �zerinde durmuĢ ise de bu husus a�Ýk olmadÝğÝ gibi iki kol halinde 

bulunduklarÝnÝ g�steren delillere de sahip değiliz. Kanaatimizce, ��, AltÝ, Sekiz ve Dokuz tabirleri 

onlarÝn konfederal (boylarbirliği) yapÝsÝnÝ g�stermektedir. 

X. y�zyÝlda OğuzlarÝn i�inde bir m�ddet misafir kalan Ġbn-i Fadlan, onlarÝn sadece kÝl �adÝrlarda 

yaĢayan konar-g��erler olduklarÝnÝ ve bir Yabgu‟nun idaresinde bulunduklarÝnÝ bildirdikten baĢka boy 

yapÝlarÝ hakkÝnda herhangi bir bilgi vermez.96 XI. y�zyÝlda Oğuz ellerini dolaĢan KaĢgarlÝ Mahmud, 

Oğuz boylarÝnÝ saydÝğÝ halde, boy teĢkilatÝ hakkÝnda bilgi vermez. KaĢgarlÝ, sadece  bilinmeleri 

gerektiği i�in b�y�k boylarÝ saydÝğÝnÝ, OğuzlarÝn, dedelerinin adlarÝnÝ alan daha pek �ok aĢirete 
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ayrÝldÝğÝnÝ s�yler. KaĢgarlÝ Mahmud, OğuzlarÝn 24 boy halinde yaĢadÝklarÝnÝ bildirir, ancak 22 boyun 

adÝnÝ sÝralar. Eksik kalan iki boyun ise Hala�lar olduğunu ancak onlarÝn Oğuz k�lt�r dairesinden 

�ÝktÝğÝnÝ bildirir. 

KaĢgarlÝ Mahmud, Oğuzlar arasÝnda dolaĢtÝğÝ sÝrada Ģ�phesiz onlarÝn boy yapÝlarÝna ait 

hikayeler de dinlemiĢti. OğuzlarÝn 24 boydan meydana geldiğini bildirmesi97 bunun delili olabilir. 

Ancak, O, Oğuz boylarÝnÝn tamamÝ ile karĢÝlaĢmamÝĢ olabilir. Bu y�zden eksik bildiği boylarÝ Hala�lar 

ile tamamlamaya �alÝĢmasÝ akla yatkÝn gibi g�r�n�yor. Hala�lar, Orta Ġran‟da bulunan ve Doerfer‟in 

tespitleri ile dillerinde G�kt�rk�e arkaik kelimeler bulunduran bir topluluk idi.98 

ReĢid�ddin Oğuznamesi‟nde bunlarÝn adÝnÝn Oğuz Kağan tarafÝndan “Kal A�” Ģeklinde verildiği 

Ģeklindeki ifadeler elbette g�venilir izahlar değildir.99 HaddizatÝnda, boy adlarÝ ile ilgili yapÝlan 

a�Ýklamalar da halk iĢtikaklarÝna dayanmaktadÝr. Bu y�zden bunlarÝn herhangi bir etimolojik değeri 

bulunmamaktadÝr. 

24 boy hakkÝnda ReĢid�ddin‟deki izahlar KaĢgarlÝ‟ya g�re daha a�ÝktÝr. �stelik o Oğuz 

boylarÝnÝn listesini Ģematik hale getirmiĢtir. ReĢid�ddin, Oğuz boylarÝnÝn isim almalarÝnÝ bir hikaye 

i�inde anlatÝr.100 Buna g�re, Oğuz Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra �ocuklarÝnÝn arasÝnda herhangi bir 

�atÝĢma �ÝkmamasÝ i�in IrkÝl Koca adlÝ yaĢlÝ bir Bey‟in tavsiyesi �zerine, her bir evladÝn kendi yerini 

bilmesi ve eĢyasÝnÝ kendi damgasÝ ile tanÝmasÝ i�in  birer isim ve damga verilmiĢti. Oğuzn�me‟ye g�re 

Oğuzlar, daha Oğuz Kağan zamanÝnda Bozok ve ��ok Ģeklinde iki gruba ayrÝlmÝĢlardÝ. Bu ayrÝm yaĢ 

esasÝna g�re yapÝlmÝĢtÝ. Buna g�re, BozoklarÝ teĢkil eden K�n Han, Ay Han ve Yulduz/YÝldÝz Han 

yaĢ�a b�y�k olanlarÝ idi. Oğuzlara ait destan� mahiyetteki eserlerden BozoklarÝn sağ kolda bulunduğu 

ve hakim z�mreyi oluĢturduğu Ģeklinde ulaĢan bilgiler de teredd�t arz etmektedir. ��nk� ReĢid�ddin 

Oğuznamesi‟nde sultan �Ýkaran boylar arasÝnda ��ok kolundan Eym�rler olduğu gibi, Ebulgazi‟de de 

Salur ve Eym�r boylarÝndan da sultan �ÝktÝğÝ ifade edilmektedir. 

ReĢid�ddin ve KaĢgarlÝ Mahmud‟a g�re Oğuz boylarÝnÝn listesi Ģ�yle belirlenmiĢti: 

KaĢgarlÝ Mahmud‟un Listesi: 

 1- KÝnÝk 12- Kara-B�l�k 

 2- KayÝğ 13- Alka-B�l�k 

 3- Bayundur 14- Ġğdir 

 4- Ġva, yuva 15- �reğir, Y�reğir 

 5- Salgur 16- TotÝrka 

 6- AfĢar 17- Ula-Yundluğ 

 7- Beğtili 18- T�ker 
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 8- B�gt�z 19- Be�enek 

 9- Bayat 20- �uvaldar 

10- YazgÝr 21- �epni 

11- Eym�r 21- �arukluğ 

ReĢid�ddin‟in Listesi 

BOZOKLAR 

G�n Han Ay Han YÝldÝz Han 

KayÝ YazÝr AvĢar 

Bayat D�ğer KÝzÝk 

Alkara-evli Dodurga Beğdili 

Kara-evli YaparlÝ KarkÝn 

��OKLAR 

G�k Han Dağ Han Deniz Han 

BayÝndÝr Salur Yiğdir  

Be�ene Eym�r B�gd�z  

�avuldur Ala-yundlu YÝva  

�epni �reğir KÝnÝk 

Tablodan g�r�leceği gibi her iki m�ellif arasÝnda bazÝ farklar oluĢmuĢtur. �aruklu boyu 

ReĢid�ddin‟de g�r�lmediği gibi YaparlÝ, KÝzÝk ve KarkÝn boylarÝ da KaĢgarlÝ‟nÝn listesinde yer 

almamaktadÝr. Bu husus, boylarÝn n�fus kaybÝna uğrayÝp diğer boylar arasÝnda kaybolmalarÝ ile ilgili 

olabileceği ihtimalinin yanÝ sÝra, boylarÝn alt gruplarÝndan birinin ya da bir ka�ÝnÝn n�fus bakÝmÝndan 

g��lenerek diğer boylar gibi temsil olunmaya baĢlamasÝ ile de ilgili olsa gerektir.  

Bu husus ile ilgili en kÝymetli �rnekler Anadolu‟da ve Orta Doğu‟da g�r�lmektedir. Bu c�mleden 

olarak, Meml�klerin Gazze‟den Diyarbekir‟e kadar yurt verdiği T�rkmen aĢiretleri arasÝnda101 

AvĢarlara mensup bulunan K�pekli, G�nd�zl� ve Kutbeyli aĢiretleri AvĢarlar ile birlikte her biri ayrÝ 

ayrÝ temsil olunmaktaydÝ. Bunlar, bu d�nemde K�pekli AvĢarÝ, G�nd�zl� AvĢarÝ, Kutbeğli AvĢarÝ 

Ģeklinde boy adlarÝ ile birlikte; daha sonralarÝ ise sadece kendi adlarÝ ile anÝlmaya baĢlamÝĢlardÝr. 

Keza, G�ney Anadolu ToroslarÝnda konar-g��erlik eden Bozdoğan Y�r�kleri arasÝnda tesad�f edilen 
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IğdÝr, Adana havalisindeki aĢiretler arasÝnda g�r�len Pe�enekler n�fus bakÝmÝndan temsil g��lerini 

b�t�n�yle kaybetmiĢlerdi. �te yandan Anadolu‟da T�rkmen aĢiretlerinin t�bi olduğu Halep, Dulkadir, 

Bozulus, Karacakoyunlu, Uluy�r�k, At�eken, Yeni il, Bozdoğan, Varsak gibi �st kimlikler oluĢmuĢtu ve 

24 Oğuz boyuna mensup boylar burada “AvĢar tabi-i Dulkadirli” gibi yeni �st kimlikleri ile birlikte anÝlÝr 

olmuĢlardÝ.102 Binaenaleyh, KaĢgarlÝ Mahmud ile ReĢid�ddin‟in Oğuzlara dair verdikleri listeler 

elbette kat‟i listeler olmayÝp, listelerin tutulduğu d�nemlerdeki boy sayÝlarÝnÝ ve b�y�k boylarÝ 

yansÝtmaktaydÝ.  

Bozok ve ��ok meselesine gelince, ReĢid�ddin Oğuznamesi‟nde Bozok ve ��ok ayrÝmÝnÝn 

daha Oğuz Kağan zamanÝnda baĢladÝğÝna dair bilgi bulunmaktaydÝ. Dede Korkut Oğuznamelerinde 

ise Bozok ve ��ok yerine, Ġ� Oğuz ve DÝĢ Oğuz (TaĢ Oğuz) ayrÝmÝ bulunmaktadÝr. ġ�phesiz bu, 

Bozok, ��ok ayrÝmÝnÝn tabi� bir yansÝmasÝdÝr. �te yandan XII. yy.‟da Sel�uklulara karĢÝ isyan eden 

Oğuzlar “Bozok” ve “��ok” olmak �zere iki gruba ayrÝlmÝĢlardÝ. ��oklarÝn baĢÝnda T�t� Bey, 

BozoklarÝn baĢÝnda ise Korkut Bey bulunuyordu. AyrÝca, Dinar, Bahtiyar, Arslan, �akÝr ve Mahmud 

Bey adlÝ boy beyleri vardÝ.103 Buna g�re, her ana kol bir bey tarafÝndan temsil olunmakta, boylar ise 

ayrÝca kendi beylerinin idaresinde bulunmaktaydÝ.  

Moğol istilasÝ sÝrasÝnda, T�rkmenlerin kalabalÝk kitleler halinde Anadolu‟ya gelmeleri ve Anadolu 

Sel�uklu SultanlarÝnÝn bunlarÝ Anadolu‟nun �eĢitli b�lgelerine  sevk etmeleri Bozok-��ok teĢkilatÝnda 

ve boy yapÝlarÝnda b�y�k bir erozyon meydana getirdiği anlaĢÝlmaktadÝr. Bu c�mleden olarak, Meml�k 

Devleti‟nin Gazze‟den Antakya‟ya kadar olan sahada yurt verdiği AvĢar, Beğdili, D�ğer, Bayat, Ġnallu 

gibi T�rkmen boylarÝ arasÝnda Bozoklu ve ��oklu diye iki grup daha vardÝ. Bu husus galip ihtimal, 

Moğol istilasÝnÝn T�rkmenlerin eski boy teĢkilatlarÝnda meydana getirdiği b�y�k bozulma ve dağÝlma 

s�reci ile ilgili olup Bozoklular ve ��oklular b�nyelerinde kendi boy isimleri ile anÝlmayan gruplardan 

oluĢuyordu. 

KayÝtlardan, DulkadiroğullarÝ Beyliği‟nin Bozoklardan, RamazanoğullarÝ Beyliği‟nin ise 

��oklardan meydana geldiği anlaĢÝlmaktadÝr. Ancak, kanaatimizce, anÝlan beyliklerin Bozoklu yahut 

��oklu kabilelerin bir araya gelmesi ile kurulduğunun aksine olarak, sadece beyliği kuran ailenin 

dayandÝğÝ boyu yansÝttÝğÝ hususu �zerinde de durmak gerekir. ��nk�, ne Dulkadir Beyliği‟nin 

kurulduğu Elbistan-MaraĢ b�lgesinde Bozoklar ne de Ramazanoğlu Beyliği‟nin kurulduğu �ukurova 

b�lgesinde ��oklar homojen bir yapÝ g�stermedikleri gibi bir s�re sonra tarihten sessiz sedasÝz 

�ekilmiĢlerdir. Bug�nk� Yozgat b�lgesinin bulunduğu sahaya, OsmanlÝlar zamanÝnda verilen Bozok 

adÝ da Dulkadir Beyliği‟ni kuran ve “Bozoklu” adÝnÝ taĢÝyan aĢiretlerin hatÝralarÝ olmalÝdÝr.  

Oğuz BoylarÝ104 

KayÝ 

KayÝ boyu KaĢgarlÝ‟da ikinci, ReĢ�ddin‟de ise birinci sÝrada yer almaktadÝr. F. S�mer‟e g�re bu 

husus, onlarÝn siyas� g�c�n� yansÝtmaktadÝr. Dede Korkut Oğuznamelerinde de “Ahir zamanda HanlÝk 

KayÝ‟ya değe”, ifadesi bulunmaktadÝr. YalnÝz bu sonuncusunun Oğuzn�melere sonradan eklendiği 
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anlaĢÝlmaktadÝr. OsmanlÝ tarih yazarlarÝ, OsmanlÝlarÝn soyunu KayÝ‟ya dayandÝrdÝğÝ gibi muhtemelen 

ReĢid�ddin‟den esinlenerek hazÝrladÝklarÝ Ģecerelerde de OsmanlÝlarÝn soyunun Oğuz Kağan‟a 

bağlarlar. Eski yurtlarÝ b�y�k �l��de terk ederek Anadolu‟ya g�� eden KayÝlarÝn, daha �ok BatÝ 

Anadolu‟da Y�r�kler arasÝnda g�r�lmeleri, onlarÝn ilk fetih yÝllarda Anadolu‟ya geldiklerini ve b�lgenin 

iskanÝnÝ ger�ekleĢtirdiklerini g�stermektedir. F. S�mer‟in tespitlerine g�re XVI. yy. Anadolu‟da KayÝ 

isimli 94 k�y bulunuyordu. Buna mukabil g�n�m�zde otuz civarÝnda k�y ve yerleĢim yeri 

bulunmaktadÝr. 

Bayat 

BayatlarÝn Ġran, Kuzey Suriye ve Anadolu‟ya kadar geniĢ bir coğrafyaya dağÝldÝklarÝ 

g�r�lmektedir. Ġran BayatlarÝ, Safev� Devleti‟nin hizmetinde bulunmuĢ, pek �ok sefere iĢtirak etmiĢtir. 

Bu d�nemde �ukursa‟d, Karabağ, Mak� ve Bayezid Ģehirleri Bayat ileri gelenlerince y�netiliyordu. 

Kuzey Suriye‟de bulunan BayatlarÝn bir b�l�m� Moğol istilasÝ sÝrasÝnda Meml�k Devleti‟ne 

sÝğÝnanlardan oluĢuyordu. Bunlar, Meml�k Devleti‟nde meydana gelen i� �ekiĢmelerden zarar 

g�rmemek amacÝ ile Akkoyunlu Devleti‟ne sÝğÝnmÝĢlardÝ. Bayatlardan bir grup ise Dulkadirli 

T�rkmenlerin arasÝnda bulunuyordu. XVI. yy.‟da Anadolu‟da Bayatlara ait 42 yer adÝ bulunuyordu. 

G�n�m�zde ise 3‟ten fazla k�y, belde veya il�e adÝ bulunmaktadÝr. 

Alka B�l�k/Alka Evli 

Alka b�l�k veya Alka evli adÝyla kaydolunan bu boyun tarihine dair herhangi bir kayÝda 

rastlanÝlmadÝğÝ gibi Anadolu‟da aynÝ isimli yer adÝ bulunmamaktadÝr. 

Kara B�l�k/Kara Evli 

Sivas‟Ýn g�neyinden Halep‟e kadar olan sahada konar-g��erlik eden Yeni il T�rkmenleri 

arasÝnda bir cemaat olarak g�r�len Kara evli obasÝndan baĢka Ġ�el, Bolu, Kastamonu ve Tokat 

havalisinde de Kara evli adlarÝna rastlanÝlmaktadÝr. �te yandan Kara evlilerden bir kol da 

T�rkmenistan‟da bulunuyordu. 

YazÝr 

Oğuzlara ait destani mahiyetteki eserlerde YazÝrlardan bahsedildiği gibi onlar, T�rkmenlerin 

siyasi faaliyetlerinin pek �oğunda rol oynadÝlar. NeĢa Ģehrinin batÝsÝnda bulunan YazÝr adlÝ bir kasaba 

bulunuyordu. XVI. y�zyÝlda Anadolu‟da Ankara, Antalya, Isparta ve MaraĢ b�lgesinde YazÝr 

oymaklarÝna tesad�f edilmektedir. 

D�ğer 

ReĢid�ddin Oğuznamesi‟nde Ġnal Yavkuy Han‟Ýn vezirlerinden biri olan Damkak D�ğer 

boyundan idi. 
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D�ğerler, Anadolu‟ya yapÝlan b�y�k T�rkmen g���ne  katÝldÝklarÝ gibi bunlardan m�him bir 

b�l�k XIV. y�zyÝlda Meml�k Devleti‟nin kuzey topraklarÝnda bulunuyorlardÝ. Bu sÝralarda baĢlarÝnda 

Salim Bey bulunuyordu. D�ğerler Akkoyunlularla rakip olan KarakoyunlularÝ desteklediler. Bununla 

birlikte Karakoyunlu Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra Akkoyunlu devletinin hizmetine girdiler. Safevi 

Devleti‟nin kuruluĢunda da rol oynayan D�ğerler, Anadolu‟da Halep, Haima, Dulkadir, Bozulus, 

Bozok, Sis‟te bulunan T�rkmen aĢiretleri arasÝnda bulunuyorlardÝ. 

Dodurga 

Dodurga boyu XVI. y�zyÝlda Anadolu‟da Ankara havalisinde bulunan Uluy�r�k, Akkoyunlu 

T�rkmenlerinin bakiyeleri olan Bozulus ve Tarsus T�rkmenleri arasÝnda bulunuyordu. Bozulus 

T�rkmenleri i�inde bulunan Dodurgalar Dulkadir T�rkmenlerinden kopmuĢtu. 

YaparlÝ 

YaparlÝ boyu KaĢgarlÝ Mahmud‟un verdiği listede g�r�lmemektedir. Ġhtimal ki, KaĢgarlÝ Mahmud 

listesini hazÝrladÝğÝ yÝllarda YaparlÝ boyuna tesad�f etmemiĢti. ReĢid�ddin ise Ay Han‟Ýn oğullarÝ 

arasÝnda kaydolunmuĢlardÝr. Anadolu‟da YaparlÝlara ait yer adÝna tesad�f edilmemektedir. 

AvĢar 

ReĢid�ddin Oğuznamesi‟nde AvĢarlar, h�k�mdar �Ýkaran boylar arasÝnda zikredilir. Bu husus 

onlarÝn OğuzlarÝn siyasi hayatÝnda m�him roller oynamasÝnÝn bir delili olarak d�Ģ�n�lebilir. KaĢgarlÝ 

Mahmud‟un listesinde AfĢar adÝyla kayÝtlÝdÝr. Buna mukabil tarih�i Ayni‟nin KaĢgarlÝ Mahmud‟un 

listesine dayanarak hazÝrladÝğÝ Oğuz boylarÝ cetvelinde AfĢar adÝnÝn yanÝnda “AvĢar” diye de s�ylenir 

kaydÝ d�Ģ�lm�Ģt�r. Buna XIV. yy.‟da AvĢar diye s�ylenmekteydi. 

AvĢarlar Ġran, Kuzey Suriye ve Anadolu‟da m�him roller oynamÝĢlardÝr. Onlar Ġran‟da XII. yy.‟da 

Ġran‟da Huzistan b�lgesinde bulunuyorlardÝ. Ġran‟Ýn Huzistan b�lgesindeki AvĢarlar ġumla adlÝ bir 

beyin etrafÝnda toplanmÝĢtÝ. XIII. yy.‟da Meml�k Devleti‟nde Kutbeğli AvĢarÝ, K�pekli AvĢarÝ, G�nd�zl� 

AvĢarÝ gibi aĢiretlerin yanÝ sÝra sadece AvĢar adÝ ile de temsil olunmaktaydÝ. AyrÝca gerek Akkoyunlu 

gerekse Safevi Devleti‟nin dayandÝğÝ m�him aĢiretlerden biri de AvĢarlar idi. 

Dulkadir, Bozulus, Halep, Yeni il gibi b�y�k T�rkmen teĢekk�lleri arasÝnda kalabalÝk n�fuslarÝ ile 

temsil olunan AvĢarlar Sis, AydÝn, Bolu, UĢak ve Bozok b�lgelerinde de konar g��erlik etmekteydiler. 

Onlar bulunduklarÝ b�lgelerde tedricen yerleĢik hayata ge�tiler. XIX. yy. ortalarÝnda G�ney Anadolu da 

konar-g��er hayatÝ devam ettiren merkezi h�k�met tarafÝndan Kayseri‟deki boĢ arazilere 

yerleĢtirildiler. 

AyrÝca, KaramanoğullarÝ Beyliği‟ni kuran ailenin AvĢarlara mensup olduğu �ne s�r�lmektedir. 
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AvĢarlar, Ġran‟Ýn siyasi tarihinde m�him roller oynadÝlar. Safevi Devleti‟nin inkÝrazÝ d�neminde 

AvĢarlÝ Nadir ġah y�netimi ele ge�irdi. Ġran‟daki AvĢar hakimiyeti XVIII. y�zyÝl ortalarÝnda Ka�ar 

T�rkmenleri tarafÝndan sona erdirildi. 

�te yandan, 24 sayÝsÝ ve buna bağlÝ olarak teĢkilat yapÝsÝnÝn oluĢtuğu Ģeklinde vaktiyle ortaya 

konulan g�r�Ģleri ise tartÝĢmaya a�ÝktÝr. 

KÝzÝk 

XVI. yy.‟da Halep T�rkmenleri arasÝnda KÝzÝk adlÝ bir aĢirete tesad�f olunmaktadÝr ki bunlarÝn 

KÝzÝk boyu 

nun bakiyeleri olmasÝ gerekir. AyrÝca, Anadolu‟da Amasya, Ankara, Bolu, Bursa, Afyon, Kayseri, 

Kocaeli, Sivas, Malatya, �ankÝrÝ ve EskiĢehir‟de KÝzÝk adÝyla yer adlarÝna tesad�f olunmaktadÝr. 

Beğdili 

ReĢid�ddin‟in OğuzlarÝn h�k�mdar �Ýkaran boylar arasÝnda g�sterdiği Beğdili boyu XVI. yy.‟da 

Halep, Yeni il, Bozulus, Ġ�el ve Tarsus T�rkmenleri arasÝnda bulunuyorlardÝ. Beğdililerden bir grup 

Safevi Devleti‟nin kuruluĢuna da iĢtirak etmiĢlerdi. 

KarkÝn 

XVI. y�zyÝlda Dulkadirli T�rkmenleri arasÝnda m�him bir KarkÝn grubu bulunuyordu. Akkoyunlu 

T�rkmenlerinin bakiyeleri olan Bozulus T�rkmenlerinin i�inde g�r�len KarkÝnlarÝn bir b�l�m� de 

Dulkadirlilerden oluĢuyordu. Varsak ve Ġ�el y�r�kleri arasÝnda da KarkÝn boyuna mensup aĢiretler 

vardÝ. 

BayÝndÝr 

ReĢid�ddin‟in h�k�mdar �ÝkardÝğÝ boylar arasÝnda saydÝğÝ BayÝndÝrlar, Dede Korkut 

hikayelerinde de OğuzlarÝn baĢÝnda g�r�lmektedir. Akkoyunlu HanedanÝ da BayÝndÝr boyuna 

mensuptu. XVI. yy.‟da Halep, Dulkadir, TrablusĢam, Yeni il, Bozok, Tarsus, Ġ�el, Hamid Y�r�kleri 

arasÝnda g�r�len BayÝndÝrlara ait Anadolu‟da pek �ok yer adÝna tesad�f edilmektedir. 

Pe�enek 

Karadeniz‟in kuzeyinden Balkanlar‟a g�� ederek Bizans ve Rus tarihlerinde m�him roller 

oynayan Pe�enekler ile OğuzlarÝn bir boyu olan Pe�enekler arasÝndaki akrabalÝk bağÝ tam olarak 

tespit edilememiĢtir. Onlar, Anadolu‟ya geldiklerinde ya erken devirlerde yerleĢik hayata 

ge�tiklerinden ya da sayÝca az olduklarÝndan konar-g��er gruplar arasÝnda adlarÝna fazla tesad�f 

edilmemektedir. XVI. yy.‟da Halep, Adana, Tarsus ve At�eken T�rkmenleri arasÝnda g�r�len 

Pe�eneklere ait pek az yer adÝ tespit olunmaktaydÝ. �te yandan, Aksaray‟a bağlÝ Ağa� �ren il�esinin 

KÝrÝmini k�y�nde Pe�enek �z� adÝyla bir mevki bulunmaktadÝr. 
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�avuldur 

�avuldur adÝ Anadolu‟da �avundur‟a, T�rkmenistan‟da ise �ovdur‟a d�n�Ģm�Ģt�r. XVI. 

y�zyÝlda �avuldurlar, Bozulus T�rkmenleri arasÝnda ve �orum b�lgesinde g�r�lmektedir. 

�epni 

Anadolu‟ya ilk fetih yÝllarÝnda gelen ve bilhassa Karadeniz b�lgesinin T�rkleĢmesini sağlayan 

�epnilerin, bazÝ gruplarÝ XIX. y�zyÝl ortalarÝna kadar konar-g��erliği s�rd�rm�Ģlerdir. �epnilerden bazÝ 

gruplar Safev� Devleti‟nin kuruluĢuna iĢtirak etmiĢtir. XVI. y�zyÝlda Anadolu‟da geniĢ bir sahaya 

yayÝlmÝĢ olarak g�r�len �epnilere, Ankara, Amasya, Bolu, Samsun, Bursa, �orum, Afyon, 

Kastamonu, KÝrĢehir, BalÝkesir, Trabzon gibi pek �ok yerde k�yleri bulunmaktadÝr. 

Salur 

Dede Korkut destanlarÝnda Salur Kazan‟Ýn m�him bir mevki iĢgal etmesi SalurlarÝn, OğuzlarÝn 

tarihinde �nemli roller oynadÝğÝ kanaatini uyandÝrmaktadÝr. Salurlar, Ġran‟da Fars Atabeyliği‟ni 

kurdular. XVI. y�zyÝlda Tarsus, Kadirli, Konya, Bozok ve Hamid b�lgelerinde g�r�len SalurlarÝn �nemli 

bir kolu da T�rkmenistan‟da bulunmaktadÝr. 

Eym�r 

Anadolu‟da geniĢ bir sahaya yayÝlmÝĢ bulunan Eym�rler, Akkoyunlu ve Dulkadirli Devletlerinin 

siyasi faaliyetlerine katÝlmÝĢlardÝr. Eym�rler MaraĢ, Yozgat, Ankara, K�tahya baĢta olmak �zere 

Anadolu‟da pek �ok yere isk�n olmuĢlardÝr. �te yandan Halep T�rkmenleri arasÝnda bulunan 

Eym�rler de Hama ve Humus b�lgelerine yerleĢtirilmiĢlerdir. T�rkmenistan‟da ise k���k bir Eym�r 

topluluğu kalmÝĢtÝr. 

Ala Yundlu 

Ala Yundlu boyunun siyas� rollerine ait bilgiler bulunmamakla binlikte onlar Anadolu‟ya g�� 

ederek Konya, Ankara, Kastamonu, UĢak ve MenteĢe b�lgelerine dağÝlmÝĢlardÝ. Konya-Ankara 

arasÝndaki bozkÝr sahada konar-g��erlik eden Ala Yundlular At�eken T�rkmenleri i�inde bulunuyor ve 

at yetiĢtiriciliği ile meĢgul oluyorlardÝ. 

Y�reğir 

�regir veya Y�reğir adÝyla g�r�len bu boy, daha �ok �ukurova b�lgesinde g�r�lmekte olup 

RamazanoğullarÝnÝn dayandÝğÝ m�him boylardan biri idi. Keza, bug�n Adana‟nÝn il�elerinden biri de 

Y�reğir adÝnÝ taĢÝmaktadÝr. 

Ġğdir 
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XVI. y�zyÝlda Anadolu‟da Tarsus, Ġ�el, Teke, Hamid, At�eken ve MenteĢe Y�r�kleri arasÝnda 

g�r�len Ġğdirlerin bazÝ kollarÝ da Ġran ve T�rkmenistan‟da bulunuyordu. 

B�gd�z 

Dede Korkut hikayelerinde Oğuz beylerinden biri B�gd�z Emen adÝnÝ taĢÝyordu. Destanlara 

g�re B�gd�z 

 Emen, Oğuz Kağan tarafÝndan Hz. Muhammed‟e el�i olarak g�nderilmiĢti. B�gd�z adÝnÝn 

destanlarda g�r�lmesine rağmen OğuzlarÝn siyas� tarihlerinde rolleri tespit olunamamaktadÝr. 

G�n�m�zde Anadolu‟da B�gd�zlere ait yer adlarÝ bulunmaktadÝr. 

YÝva 

YÝvalar daha Sel�uklular D�nemi‟nden itibaren OğuzlarÝn siyas� tarihlerinde rol oynamaya 

baĢlamÝĢlardÝr. OğuzlarÝn batÝya g���ne m�him bir n�fus ile katÝlan YÝvalar, geniĢ bir alana 

dağÝldÝklarÝndan n�fus g��lerini yavaĢ yavaĢ kaybetmiĢlerdir. Onlar, XVI. y�zyÝlda Halep, Dulkadir, 

Yeni Ġl, Tarsus ve Ġ�el T�rkmenleri arasÝnda konar-g��erlik ediyorlardÝ. G�n�m�zde YÝva adlÝ yer 

adlarÝnÝn pek �oğu “Yuva” Ģekline d�n�Ģm�Ģt�r. 

KÝnÝk 

Sel�uklu hanedanÝnÝ �Ýkaran boy olan KÝnÝklar, OğuzlarÝn tarihinde saygÝn bir yere sahiptir. 

T�rkmenlerin Anadolu‟ya yaptÝğÝ b�y�k g��e katÝlan KÝnÝklar Halep, Ankara, �ukurova, Kayseri, AydÝn 

gibi geniĢ bir sahaya dağÝlmÝĢlardÝr. 
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Oğuzlar / Dr. Cem Tüysüz [s.277-288]  

Atat�rk �niversitesi Atat�rk Ġlkeleri ve ĠnkÝlap Tarihi Enstit�s� / T�rkiye 

 

Tarihi T�rk yurdu, doğuda Tula ve T�ngelik‟in yukarÝ boylarÝna, kuzeyde Baykal, Kem ÝrmağÝ ve 

Tannu (Ola) dağlarÝna, batÝda Altaylar‟a ve g�neyde de Gobi ��l�ne kadar uzanÝyordu. T�rklerin ilk 

temsilcisi Hunlar, onlarÝ takiben Sien-Piler ve Juan-juanlar bu tarihi T�rk yurdunda varlÝklarÝnÝ 

s�rd�rd�ler. Bir m�ddet sonra bu tarihi coğrafyada siyas� ĢartlarÝn değiĢmesiyle beraber G�kt�rkler, 

Tokuz Oğuz, On Uygur, Ġki Ediz, Ġzgil, TarduĢ ve T�lis gibi T�rk budunlarÝ da siyas� varlÝklarÝnÝ 

s�rd�rd�ler.1 

Bir�ok budundan oluĢan G�kt�rk Ġmparatorluğunun hakimiyeti altÝndaki asli unsurlarÝndan biri 

de, VII‟nci y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ ile VIII‟inci y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda Tula IrmağÝ boylarÝnda yaĢayan ve 

dokuz boydan meydana gelen Dokuz-OğuzlardÝ. 

Oğuz AdÝ ve AnlamÝ 

T�rkiye, Azerbaycan, Ġran, Irak ve T�rkmenistan T�rklerinin atalarÝ olan, OğuzlarÝn, adÝnÝn 

anlamÝ hakkÝnda kaynak eserlerde bilgilere rastlanÝlmamaktadÝr. Oğuz adÝ hakkÝndaki en eski bilgilere 

ĠlhanlÝ h�k�mdarlarÝndan Gazan Han Devri‟nde, (1295-1304) veya Gazan‟Ýn halefi Olcaytu Han 

zamanÝnda yazÝlmÝĢ olan Oğuz Kağan DestanÝ‟nda2 ilk s�t anlamÝnda ki ağÝz, Oğuz Ģeklinde 

karĢÝlaĢÝlmaktadÝr.3 Bu nedenle bazÝ bilim adamlarÝ “Oğuz” adÝnÝn buradan geldiğini d�Ģ�nm�Ģlerdir.4 

“Oğuz” adÝnÝn anlamÝ �zerindeki diğer fikirler ise; 

F. Erdman: Oğuz=boğa, 

A. Vambery: Oguz=Oxus (nehir), 

J. Marquart: Uz=adam,oq+uz=oklu, ok�u, 

Pelliot: Oğuz/OguĢ=klan, Aile, kabile ve Uguz/aguz/agÝz=ilk s�t, 

P. A. Boodberg: Ugur/Oguz=boynuz, 

D. Sinor: Oguz/�g�z=�k�z, 

O. Pritsak: Oq<oqu+z=kabile, 

L. Bazin: Oguz/oguĢ=gen� boğa, tosun, 

J. R. Hamilton; oguz/oguĢ=klan, kabile,sÝralanabilir.5 BunlarÝn dÝĢÝnda ilim aleminde en fazla 

rağbet g�ren fikir, Gy. Nemeth tarafÝndan ortaya atÝlmÝĢtÝr. Gy. Nemeth‟e g�re, Oğuz kelimesi 
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T�rk�e‟de aynÝ zamanda „kabile‟ (bir siyas� kuruluĢa bağlÝ kabile) manasÝna gelen „ok‟ s�z�ne eski 

T�rk�edeki �oğul eki „z‟6 ilavesiyle t�remiĢ (ok+uz) olup, kabileler demektir. Gy.  

Nemeth‟in bu izah tarzÝnÝn, bazÝ itirazlara rağmen doğru olduğu tarih�iler tarafÝndan kabul 

edilmiĢtir. Oğuz kelimesinin �inceye “kabileler” diye �evrilmesi de bu g�r�Ģ� destekler niteliktedir. 

AnlaĢÝlÝyor ki, “Oğuz” adÝ aslÝnda “ethnique” bir isim olmayÝp, doğrudan doğruya, “T�rk kabileleri” 

manasÝnÝ ifade eden bir kelimeden ibarettir.7 

“Oğuz” adÝna BarlÝk �ayÝ kÝyÝsÝndaki Yenisey kitabelerinde rastlanmaktadÝr. Bu kitabelerde “AltÝ 

Oğuz budunda” s�z� ge�iyor. Kitabe “�z Yigen Alp Turan” adlÝ bir beye dairdir.8 B�ylece Oğuzlar bu 

kitabenin yazÝldÝğÝ zamanda “altÝ boy” halinde BarlÝk ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda yaĢamakta idiler; baĢlarÝnda da 

“�z Yigen Alp Turan” adlÝ bir beyleri olup, bu bey hen�z delikanlÝlÝk �ağÝnÝn ilk yÝllarÝnda �lm�Ģ idi. 

Yenisey kitabelerinin Orhun‟dakilerden daha eski bir zamana (VI‟ncÝ ve VII‟nci y�zyÝla) ait olduğu 

umumiyetle kabul edilmiĢtir. Buna g�re, OğuzlarÝn, G�kt�rklerin kuzeydeki yurtlarÝna gelmeden �nce, 

BarlÝk ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda yaĢadÝklarÝ ve o zaman altÝ boydan oluĢtuklarÝ s�ylenebilir.9 

Oğuz, adÝna �in kaynaklarÝnda, M.�. II‟nci y�zyÝla ait, O-kut adÝnda bir kavim (o zaman T�rk adÝ 

yoktu) zikredilmiĢtir. Bu ad T�rk�e, “Oğur” isminin �incedeki Ģeklidir ki, T�rk�ede „z‟ sesini „R‟ telaffuz 

eden T�rk topluluklarÝnÝn s�yleyiĢ farkÝndan ileri gelmiĢtir. Yani Oğuz adÝnÝn R T�rk�esindeki ifade 

tarzÝdÝr. �in kaynaklarÝnda O-kutlarÝn yeri olarak g�sterilen Tarbagatay-Kobdo b�lgesi, bilindiği gibi, 

T�rk sahasÝdÝr.10 

Oğuzlar, Orhun kitabelerinde adÝ �ok ge�en T�rk kavimlerinden biridir. Bu kitabelere g�re 

Oğuzlar, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn dayandÝğÝ baĢlÝca iki unsurdan biri olarak g�r�nmektedir.11 G�kt�rk 

h�k�mdarÝ Bilge Kağan kitabelerinde, T�rk ve Oğuz kavim ve beğlerine hitap eder ve “Tokuz Oğuz 

budun kent� budunun erti”12 der. Bu ifade sadece siyas� bir iliĢkiyi ifade etmektedir. ��nk� Orhun 

kitabelerinde T�rk adÝnÝn kavmi bir anlamda kullanÝldÝğÝ a�ÝktÝr. Yani gerek G�kt�rk kitabelerinde, 

gerek Uygur KağanÝ‟nÝn T�rk�e kitabesinde (ġine-Usu) ge�en “T�rk-Budun” ifadesi yalnÝz kağanlarÝn 

�ÝktÝğÝ ve onlarÝn baĢlÝca dayandÝklarÝ kavmi ifade etmekte olduğu gibi, “T�rk Bilge Kağan” 

ifadelerindeki “T�rk” kelimesi de kağanÝn kavmi menĢeini g�stermektedir.13 

OğuzlarÝn Tarihi 

G�kt�rk Hakimiyeti AltÝnda Oğuzlar 

“B�y�k Hun” Ġmparatorluğu‟ndan sonra, her bakÝmdan temsil ettiği T�rk k�lt�r� itibariyle ikinci 

T�rk Ġmparatorluğu niteliğinde olan G�kt�rk HakanlÝğÝ, “T�rk” s�z�n� ilk defa resmi devlet adÝ olarak 

kullanmakla, b�t�n bir millete ad vermek Ģerefini kazanmÝĢ, Doğu Sibirya‟daki Yakut T�rkleri ile batÝda 

Ogur (Bulgar) T�rklerinin bir kÝsmÝ hari�, T�rk asÝllÝ b�t�n k�tleleri kendi idaresinde birleĢtirmiĢtir. 
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VI‟ncÝ y�zyÝldan itibaren G�kt�rk HakanlÝğÝ‟nda toplanmÝĢ olan T�rk kabilelerinden bir kÝsmÝ, 

630‟da baĢlayan fetret devresinde, diğer bir�ok, T�rk boylarÝ gibi, kendi aralarÝnda birlik kurarak, Tola-

Selenga ÝrmaklarÝ b�lgesinde “Dokuz-Oğuz KağanlÝğÝ‟nÝ meydana getirmiĢlerdir.14 

G�kt�rklerin en baĢta gelen hasÝmlarÝ, aynÝ etnik z�mreye dahil olan,15 Tula (Tuğla) baĢÝnda 

oturan Oğuzlar idiler. ġimdi Moğolistan denilen eski ve tarihi T�rk yurdunda VII‟nci y�zyÝlÝn ikinci 

yarÝsÝnÝn ortalarÝndan en g��l� siyas� kuvveti Oğuzlar meydana getiriyordu. �t�ken de onlarÝn 

idaresinde idi. Bu sÝrada baĢlarÝna ge�miĢ olan h�k�mdarlarÝ “Kağan” unvanÝnÝ taĢÝyordu. Bu, Baz 

Kağan idi. Fakat, Oğuzlar tek baĢlarÝna G�kt�rkler ile baĢ edemiyeceklerini bildiklerinden m�ttefikler 

aramÝĢlar ve bu ama�la g�neyde �in‟e, KunÝ boyunun baĢÝ Sen�n‟�, doğudaki KÝtaylara da Tonra 

boyunun beyi Esim‟i g�nderdiler. Bunu zamanÝnda haber alan G�kt�rkler Tonyukuk‟un teklifi �zerine 

harekete ge�ip Tula kÝyÝsÝnda Oğuzlar ile karĢÝlaĢtÝlar. YapÝlan “Ġnekler G�l�” savaĢÝnda Oğuzlar 

yenildiler. Bir�oklarÝ Ýrmağa d�Ģ�p boğuldular, bir�oklarÝ da ka�arken �ld�r�ld�ler. Bu yenilgi �zerine 

Oğuzlardan hayatta kalanlar itaat ettiler. Bu �nemli baĢarÝdan sonra �t�ken‟e gelen G�kt�rklere, 

etraftaki topluluklarÝn hepsi gelip bağlÝlÝklarÝnÝ bildirdiler. B�ylece G�kt�rk Devleti yeniden kuruldu. 

(682).16 

OğuzlarÝn baĢÝndaki Baz Kağan‟Ýn Tula SavaĢÝ sonunda ne olduğu �zerinde bilgi yoktur. YalnÝz 

Tonyukuk‟un kitabesinde Ġl TiriĢ Kağan anlatÝlÝrken, O‟nun Oğuzlarla beĢ defa savaĢtÝğÝ17 ve Baz 

Kağan‟Ýn Ġl TiriĢ Kağan i�in balbal diktirdiği18 bilgisine rastlamaktayÝz. 

Ġl TiriĢ Kağan dokuz yÝllÝk bir h�k�mdarlÝktan sonra 691 yÝlÝnda hayata g�zlerini yumdu. O, 

baĢlÝca �inliler (17 defa), KÝtaylar (7 defa) ve Oğuzlar (5 defa) ile savaĢmÝĢ olmakla beraber zamanÝ 

devletin teĢkilatlanma devrini teĢkil eder. TaĢÝdÝğÝ Ġl TiriĢ unvanÝ �lkeyi toparlama, devleti d�zenleme, 

kurma manalarÝna gelmektedir. Bu arada Oğuzlar, TarduĢlar, T�lisler, Uygurlar, Ġzgiller, Edizler, 

Karluk ve BasmÝllar devlete bağlandÝlar. Bunlardan TarduĢlar hanedan azasÝndan Ģad, T�lisler de 

yabgu unvanlÝ tiginlerin idaresine verildiler. Uygur, Karluk, Ġzgil ve Edizlerin baĢbuğlarÝ kendilerinden 

olup, bunlar, Ġl-Teber unvanÝ ile anÝlÝyorlardÝ. Dokuz 

 Oğuzlara gelince onlar doğrudan doğruya devletin dayandÝğÝ ikinci bir g�� olarak G�kt�rklerin 

yanÝnda yer aldÝlar.19 

ĠlteriĢ Kağan‟Ýn iki oğlu vardÝ. Bunlar Bilge Kağan ile K�l-tigin Kağan kerdeĢlerdi. Fakat bunlar 

babalarÝnÝn �l�m�nde �ocuk yaĢta olmalarÝndan dolayÝ ĠlteriĢ‟in �l�m�nden sonra yerine kardeĢi 

Kapağan Kağan ge�ti.20 

Kapağan Kağan d�nemi b�y�k fetihlerin yapÝldÝğÝ bir d�nemdir. 699‟da Kapağan Kağan batÝya 

bir sefer d�zenledi. Bu seferde On oklar kontrol altÝna alÝndÝlar.21 Kapagan Kağan batÝ seferinden 

d�ner d�nmez �in ile m�cadeleye baĢladÝ ve 701-706 yÝllarÝnda iki �in ordusunu da ağÝr mağlubiyete 

uğrattÝ.22 
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Fakat, �ok ge�meden �inliler, KÝrgÝzlar ve On oklar arasÝnda bir ittifak meydana getirildi. 

M�ttefikler kendileri harekete ge�ince OğuzlarÝn da isyan �ÝkaracaklarÝnÝ bekliyorlardÝ. Bu ittifakÝ haber 

alan G�kt�rkler �� m�ttefikinin ortak saldÝrÝlarÝndan kaygÝlandÝlar. Bunu �nlemek i�in 710 kÝĢÝnda 

KÝrgÝzlar �zerine bir sefer d�zenlendi. Sefere Kapağan Kağan “aygu�usu” Bilge Tonyukuk ve K�l-tigin 

katÝldÝlar. K�gmen DağÝ‟nÝn (Ģimdi Tannu Ola) yolu karla kapandÝğÝ i�in ancak bir atlÝnÝn gidebileceği 

baĢka bir yoldan b�y�k sÝkÝntÝlar �ekilerek gidildi. KÝrgÝzlar devlete bağlandÝktan sonra, �nl� K�gmen 

DağÝ dolanÝlarak �t�ken‟e d�n�ld�. Fakat aynÝ yÝlÝn (710) yaz aylarÝnda On Oklar �zerine y�r�nd�. 

��nk�, T�rgiĢ Devleti‟ni diriltmiĢ olan Soku ordusunu YarÝĢ YazÝsÝ‟nda toplamÝĢtÝ. G�kt�rk ordusunun 

baĢÝnda Kapagan‟Ýn oğlu Ġnel Kağan, TarduĢ ġad, Bilge Kağan, K�l-tigin, Tonyukuk ve Apa Tarkan 

olmak �zere se�kin kiĢiler bulunuyordu. Tonyukuk‟un teklifi �zerine Altun YÝĢ (Altay DağlarÝ) aĢÝldÝ, 

ĠrtiĢ �g�z ge�ildi. “T�n katÝlarak”tan atmadan23 Bol�u‟ya ulaĢÝlarak orada ilk baĢarÝlar elde edildi. 

Ertesi g�n Soku Kağan kumandasÝndaki T�rgiĢ ordusu YarÝĢ YazÝsÝ‟ndan, Bol�u‟ya geldi, sayÝca 

G�kt�rk ordusunun iki katÝ olduğu halde, yenildi. Soku, yabgusu ve ĢadÝ ile birlikte hayatÝnÝ kaybetti. 

K�l-tigin Bol�u SavaĢÝ‟nda kahramanlÝklar g�stermiĢ, Kağan So-ku‟nun Buyruk‟u (yani, saray beyi) Az 

Tutuk‟u tutsak almÝĢtÝ. Bu baĢarÝ ile, On oklar d�zene sokuldular Bu arada gelerek bağlÝlÝklarÝnÝ 

bildiren Kara T�rgiĢler de Tabar‟da yerleĢtirildiler. 

Kapagan Kağan Devri‟nde, 25 sefer yapÝlmÝĢ ve 13 defa savaĢÝlmÝĢtÝ. Bu seferlere Dokuz 

OğuzlarÝn da iĢtirak ettiği Ģ�phesizdir.24 

Fakat, 714 yÝlÝndan itibaren budunlar birbiri arkasÝndan devlete isyan etmeye baĢladÝlar. 

Karluklar 712 yÝlÝnda isyan ettiklerinde �uĢ BaĢÝ b�lgesinde savaĢÝldÝ. Onlar 714 yÝlÝnda tekrar 

ayaklandÝlar. Tamak Iduk BaĢ b�lgesinde kesin bir yenilgiye uğratÝlan Karluklar �in‟e g�� edip himaye 

istediler.25 

715 yÝlÝnda meydana gelen ayaklanmalar, yaygÝn ve devleti temelinden sarsan bir hale d�n�Ģt�. 

AynÝ yÝl (715) Oğuzlar ve Edizler ile de savaĢÝldÝ. Edizler iki boylu bir budun idiler. Onlar da isyan 

bayrağÝnÝ kaldÝrmÝĢlardÝ. Fakat, Edizler, KuĢgalak‟ta ağÝr bir yenilgiye uğradÝlar.26 Bunun �zerine 

Edizlerin Ġl-Teber‟i, Kapağan‟Ýn g�veyisi ile diğer bir�ok baĢbuğ �in‟e sÝğÝndÝlar. Bunun yanÝnda 

10.000 �adÝrlÝk bir topluluk vardÝ. Fakat �ok ge�meden Kapağan Kağan‟Ýn �ld�r�ld�ğ�,27 yerine Bilge 

Kağan unvanÝ ile yeğeninin ge�tiği, Tonyukuk‟un da Bilge Kağan‟Ýn danÝĢmanÝ olduğu haber alÝndÝ. Bu 

baĢbuğlar Bilge Kağan‟a ve Tonyukuk‟a g�venip yurtlarÝna d�nd�ler ve Bilge Kağan‟a bağlandÝlar.28 

Oğuzlar ile 715-716 yÝllarÝ arasÝnda d�rt savaĢ yapÝldÝ: Ġlk savaĢ Toğu BalÝk‟ta vuku buldu. Toğu 

BalÝk‟Ýn Tula ÝrmağÝ kÝyÝsÝnda bir Ģehirdi. Ġkinci savaĢta AndÝrgu‟da yapÝlmÝĢ, bundan da kesin bir 

sonu� elde edilememiĢtir. ���nc� savaĢ, ��Ģ BaĢÝ‟nda vuku bulmuĢtur. Bu savaĢta OğuzlarÝn Tonra 

boyundan Alpagut ile 10 akrabasÝ tutsak alÝndÝlar. Hanedandan Tona Tigin‟in yug t�reninde (715 

ġubat-Mart) bu tutsaklarÝn hayatlarÝna son verildi. 

D�rd�nc� savaĢ Ezgenti Kadaz da yapÝldÝ, fakat G�kt�rkler �nemli bir baĢarÝ elde edemediler. 
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G�kt�rkler kÝĢÝ (716 yÝlÝ kÝĢÝ) AmgÝ Kurgan‟da (kalesinde) ge�irdiler. Bu esnada “yut”29 (hayvan 

kÝrÝmÝ) �ÝktÝ. Fakat bu yut korkulacak derecede değildi. Bu sebeple bahar gelince, K�l-tigin Oğuzlar 

�zerine ordu g�ndermiĢ, kendisi karargahta kalmÝĢtÝ. �ok ge�meden Oğuz askerleri karargahÝ bastÝ, 

K�l-tigin ancak b�y�k gayretler sarfederek OğuzlarÝ uzaklaĢtÝrdÝ. �nemli bir tehlike bu sayede 

atlatÝlmÝĢtÝ.30 

Bu harekatan kÝsa bir s�re sonra OğuzlarÝn �zerine varÝlÝp obalarÝ yağmalandÝ ise de, onlar 

Tokuz Tatar ile birlikte toplanÝp yeniden saldÝrdÝlar. Ağu‟da iki defa �etin savaĢlar oldu. 716 yazÝnda, 

Oğuzlar ve Tatarlar bozguna uğrayarak ka�tÝlar. 

B�t�n bu geliĢmeler olurken Kapağan Kağan, BayÝrkular tarafÝndan 22 Temmuz 716‟da 

�ld�r�ld�.31 T�rklerde h�k�mdarlÝk veraseti meselesinin kesin bir sonuca bağlanamamasÝ, burada da 

kanlÝ bir m�cadelenin �ÝkmasÝna neden oldu. M�cadelenin sonucunda sadece Kapağan Kağan‟Ýn oğlu 

Ġnel Kağan ve yakÝnlarÝ hayatlarÝnÝ kaybetmekle kalmadÝlar, aynÝ zamanda Ġnel Kağan‟Ýn taraftarÝ olan 

topluluklar da yurtlarÝnÝ terketmek zorunda kaldÝlar, bazÝlarÝ da �in‟e sÝğÝndÝlar. AynÝ yÝlda 

 Bilge Kağan, YukarÝ Selenga boylarÝnda yaĢayan Uygurlar �zerine y�r�d�. Kargan‟da yenilen 

Uygurlar Ormana �ÝktÝlar. Uygur El-Teberi ise y�z kadar adamÝ ile doğuya doğru ka�arken, Bilge 

Kağan‟da ele ge�irdiği “YÝlkÝ”32 ile a� T�rk budununu doyuruyordu.33 Oğuzlar 717‟de �in‟e 

saldÝrdÝlar, Kağan harekete ge�tiyse de bir varlÝk g�steremedi.34 

Bu olaydan sonra da kitabelerde Oğuzlarla ilgili herhangi bir olaydan s�z edilmemektedir. YalnÝz 

726 veya ona yakÝn bir tarihte dikildiği sanÝlan Tonyukuk kitabesinde T�rk Bilge Kağan‟Ýn T�rk Sir 

budununu, Oğuz budununu besleyip oturduğunun yazÝlmasÝ35 Oğuzlar‟Ýn �inden d�n�p Bilge 

Kağan‟Ýn idaresine girdiklerini g�sterdiği gibi, Bilge Kağan‟Ýn da K�l-tigin i�in diktirdiği kitabede Oğuz 

budunu ve beylerine hitap etmesi36 OğuzlarÝn Kağan‟a bağlÝlÝklarÝnÝn s�rd�ğ�n� g�stermektedir. 

27 ġubat 731‟de 47 yaĢÝnda, K�l-tigin Kağan ve onun �l�m�nden d�rt sene sonra da kardeĢi 

Bilge Kağan 25 KasÝm 734‟te hayata veda etti. Bu ani �l�mler ve kendilerinden sonra yetenekli ve 

tecr�beli devlet adamlarÝnÝn olmamasÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn sÝkÝntÝlÝ bir d�neme girmesine sebep 

oldu. Bilge Kağan‟Ýn �l�m�nden sonra yerine Yi-Yen (Bilge Kağan) ge�ti. Yi-Yen Kağan D�nemi 

G�kt�rkler i�in i� siyas� �ekiĢmelerin baĢlangÝcÝ oldu. Bu i� m�cadeleler G�kt�rkleri zayÝf d�Ģ�r�p 

dahili ve harici d�ĢmanlarÝn faaliyetlerinin artmasÝna sebep oldu.37 

Yi-Yen Kağan, �in kaynaklarÝna g�re, 8 yÝl KağanlÝk yapmÝĢtÝr. Yerine ge�en kardeĢi Bilge 

Kutluğ, „Kağan‟ unvanÝnÝ taĢÝdÝ. �in imparatoru da ona Tenri Kağan unvanÝnÝ verdi. Fakat bu Kağan 

�ok gen� olduğu gibi, dirayetli devlet adamlarÝndan da mahrumdu, bu durum g�vensizlik ortamÝnÝn 

doğmasÝna sebep oldu. Bu arada Kağan‟Ýn sol kol (doğu) ve sağ kol (batÝ) valileri olan amcalarÝ da 

ayaklandÝlar. Her iki kumandan da Ģad unvanÝnÝ taĢÝyordu. Kutluğ Kağan bunlardan sağ kol valisini 

bertaraf edebildi ise de sol kol valisine yenildi ve hayatÝnÝ kaybetti. Sol kol valisi tahta Bilge Kağan‟Ýn 

bir baĢka oğlunu �ÝkardÝ. Fakat yine hanedandan Ku-to Yabgu onu �ld�r�p kendi kardeĢini yerine 

ge�irdi. Sonra kardeĢini de aynÝ akibete uğrattÝ ve kendisini Kağan ilan etti.38 
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742 yÝlÝnda Uygurlar, Karluklar ve BasmÝllar anlaĢÝp birlikte G�kt�rklere saldÝrdÝlar. Mağlubiyet 

ka�ÝnÝlmazdÝ. Ku-to Yabgu �ld�r�ld�. Bilge Kağan‟Ýn OğuĢum (akrabam) dediği, BasmÝl Iduk Kutu, 

G�kt�rk Devleti‟nin sona erdiğini kabul edip „Kağan‟ unvanÝnÝ aldÝ. Bunun �zerine Uygur ve Karluk el 

teberleri de Yabgu unvanÝnÝ taĢÝmaya baĢladÝlar (Yabgu, Kağan‟dan sonra en y�ksek unvandÝr. 

Yabgudan sonra da Ģad unvanÝ gelmektedir).39 

Bu ağÝr yenilgiye rağmen, G�kt�rkler de kendilerini toparlayÝp Kutluğ Kağan‟Ý �ld�rm�Ģ olan sol 

kol valisinin oğlunu tahta �ÝkardÝlar. Bu, OzmÝĢ Kağan unvanÝ ile anÝldÝ. �in imparatoru OzmÝĢ 

Kağan‟dan, kendisine t�bi olmasÝnÝ istedi ise de Kağan bunu kabul etmedi. �in imparatorunun 

kÝĢkÝrtmasÝ �zerine �� m�ttefik yeniden G�kt�rklerin �zerine y�r�y�p onlarÝ ikinci defa mağlup ettiler. 

OzmÝĢ Kağan �t�ken‟e �ekildi. Fakat sağ kol yabgusu ve Ko-la-tu adlÝ diğer bir y�ksek mevkili birinin 

5000 �adÝrlÝk halk ile �in‟e g�� etmeleri OzmÝĢ Kağan‟Ý b�sb�t�n zayÝf d�Ģ�rd�. Bu y�zden BasmÝl 

baĢbuğunun h�cumuna dayanamadÝ; kurtulamayÝp 744 yÝlÝnda hayatÝnÝ kaybetti. Gen� OzmÝĢ 

Kağan‟Ýn bahtsÝz baĢÝ �in imparatoruna g�nderildi.40 

Her ne kadar OzmÝĢ Kağan‟Ýn kardeĢi Po-mey, Hu-lung-lu unvanÝ ile tahta �ÝktÝ ise de 

G�kt�rklerin m�him bir kÝsmÝ veya �oğu �midsiz idiler. Bu sebeple onlar, G�kt�rk hanedanÝndan 

gelen ve kendisini kağan ilan etmiĢ olan BasmÝl Iduk-Kut‟un kağanlÝğÝnÝ kabul ettiler. 

Fakat Uygur ve Karluk il-teberleri aynÝ Ģeyi yapmadÝlar ve Iduk-Kut‟un kağanlÝğÝnÝ tanÝmadÝlar ve 

onun �zerine y�r�d�ler. Bu m�cadelede BasmÝllar ağÝr bir yenilgiye uğradÝlar. BaĢbuğlarÝ da �lenler 

arasÝnda idi (745). Zaferin kazanÝlmasÝnda Uygurlar daha �nemli rol oynadÝklarÝndan baĢbuğlarÝ, K�l 

Bilge, kağan unvanÝnÝ aldÝ. Bunu takiben K�l Bilge Han, G�kt�rk Po-mey Kağan‟Ý da ortadan kaldÝrÝp 

�t�ken‟e yerleĢti (745).41 

G�kt�rklerin YÝkÝlÝĢÝ 

OzmÝĢ Kağan hen�z hayatta iken batÝ yabgusunun 5000 �adÝr ile �in‟e g�� ettiğini daha �nce 

belirtmiĢtik. Po-mey Kağan‟Ýn da �ld�r�lmesinden sonra Bilge Kağan‟Ýn eĢi Tonyukuk‟un kÝzÝ, Kutluğ 

Po-fu Katun, kalabalÝk bir T�rk topluluğu ile �in‟e sÝğÝnmÝĢ, imparatordan da h�sn-� kabul 

g�rm�Ģt�.42 Halbuki Bilge Kağan budununa; “Tabga� buduna gitme gidersen yok olursun”, demiĢti. 

�in‟e giden T�rklerin yanÝnda Oğuzlardan da bir topluluğun bulunduğu Uygur Ġl ĠtmiĢ Kağan‟Ýn, ġine 

Usu kitabesinde ifade edilmektedir.43 G�kt�rklerin Ģ�phesiz hepsi �in‟e gitmediler. Bir kÝsmÝ 

UygurlarÝn idaresinde kaldÝğÝ gibi onlara mensup bazÝ kollarda Ģ�phesiz baĢka yerlere g�� ettiler. �in 

kaynaklarÝnda X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda G�kt�rklerden (Tou-kioue) yeniden s�z edilir. 926 ve 928 

yÝllarÝnda G�kt�rklerin baĢbuğlarÝ armağanlarÝ ile bizzat �in sarayÝna gelmiĢler. 931-941 yÝllarÝnda da 

el�iler g�ndermiĢlerdir. 941 yÝlÝndan sonra  

T�rklerden bir daha haber alÝnamamÝĢtÝr. ��nk� bu tarihte onlar son derecede zayÝf bir duruma 

d�Ģm�Ģlerdir. �in kaynaklarÝnda bu son G�kt�rklerin yurtlarÝ hakkÝnda bilgi verilmemektedir.44 
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Orta Asya T�rk tarihinin en parlak d�nemini oluĢturan d�nem G�kt�rkler D�nemi‟dir. G�kt�rk 

Ġmparatorluğu T�rklerin Orta Asya‟da kurduklarÝ en b�y�k devlet olduğu gibi T�rk soyuna mensup 

hemen b�t�n topluluklarda bu devletin bayrağÝ altÝnda toplanmÝĢlardÝ. Bu d�nemde T�rk soyu Orta 

Asya‟nÝn batÝ b�lgelerinde, bilhassa IssÝk G�l �evresi ile �u ve Talas ÝrmaklarÝ b�lgesinde yurt tutarak, 

bu b�lgeleri T�rkleĢtirmiĢlerdir.45 

Uygur Hakimiyeti AltÝnda Oğuzlar 

G�kt�rk Devleti, Uygur, Basmil ve KarluklarÝn ortak harekatlarÝ sonucu zayÝflamÝĢ, 745‟de 

Uygurlar tarafÝndan tarih sahnesinden silinmiĢtir. Uygurlar, Karluk ve BasmÝllar gibi, G�kt�rk 

hakimiyeti altÝnda bulunan bir T�rk kavmi olup, BaĢbuğlarÝ “el-teber” unvanÝnÝ taĢÝyordu.46 Uygurlar 

Devri‟nde Tokuz Oğuzlara gelince, bu elin UygurlarÝn yanÝnda yer alarak, onlarÝn gerek G�kt�rkler ile, 

gerek eski m�ttefikleri olan Basmil ve Karluklar ile m�cadelelerinde �nemli bir rol oynadÝklarÝ 

bilinmektedir. Uygur KağanÝ Moyun�ur‟un T�rk�e kitabesinde, devletin dayandÝğÝ baĢlÝca unsur olarak 

“On Uygur Tokuz Oğuz budon”47 belirtilmektedir. Moyun�ur, daha Ģehzadeliğinde, Tokuz-OğuzlarÝn 

baĢÝnda olarak, babasÝ K�l Bilge Kağan‟Ýn seferlerine katÝlmÝĢtÝr.48 Kitabelerdeki bu bilgilerden, 

OğuzlarÝn, Uygur Devleti i�indeki mevkiileri G�kt�rk Devleti‟ndeki gibi olmuĢtur; yani Oğuzlar nasÝl 

“T�rk Budonunun” yanÝnda G�kt�rk Devleti‟nin dayandÝğÝ ikinci bir unsur idiler ise, Uygur Devleti‟nde 

de, On UygurlarÝn yanÝnda, aynÝ mahiyette, bir rol oynamÝĢlardÝr. Bu Oğuzlar G�kt�rk Devleti‟nde 

oldugu gibi Uygurlara karĢÝda zaman zaman isyan ettikleri g�r�lmektedir. Oğuzlar, G�kt�rkler 

Devri‟ndeki eski m�ttefikleri Tokuz-Tatarlar ile birleĢerek, Moyun�ur‟a karĢÝ cephe almÝĢlardÝr. 

Moyun�ur Oğuzlar ile Selenga boylarÝnda birka� defa savaĢmak zorunda kalmÝĢtÝr.49 OğuzlarÝn, 

Moyun�ur‟a karĢÝ bir defada KÝrgÝzlar ile anlaĢtÝklarÝ ve �ikleride bu anlaĢmaya dahil ettikleri 

sanÝlmaktadÝr.50 

Yine ġine-Usu kitabesinden anlaĢÝlÝyor ki, OğuzlarÝn bir kÝsmÝ G�kt�rkler ile �in‟e gitmiĢler ve 

Moyun�ur‟un Basmil ve Karluklar ile savaĢlarÝ esnasÝnda T�rk Ġline geri d�nm�Ģlerdir. Ġslam 

coğrafyacÝlarÝnÝn BeĢ BalÝk b�lgesinde yaĢayan UygurlarÝ “Tokuz-guzz” adÝyla anmalarÝ onlarÝn 

Uygurlar ile oraya gittikleri fikrini doğrular. Fakat BeĢ BalÝk b�lgesindeki Uygurlar kendilerine yalnÝz, 

“Uygur” demekteydiler. Buna g�re X. y�zyÝl Ġslam coğrafyacÝlarÝnÝn bunlara “Tokuz-guzz” demelerinin 

Uygurlar ile OğuzlarÝn, Orhun b�lgesinde birlikte yaĢadÝklarÝ d�nemden ileri gelmekte olduğunu 

kanÝtlar.51 Dokuz OğuzlarÝn Uygur Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra batÝya doğru g��erek SÝr-Derya 

kÝyÝlarÝna ve onun kuzeyindeki bozkÝrlara gelip X. y�zyÝlda “Oğuz” adÝyla karĢÝmÝza �ÝkmÝĢlardÝr. 

��nk� bu OğuzlarÝn BatÝ G�kt�rk ulusuna (On-Oklar) dahil olduklarÝna dair bir bilgi yoktur. T�rgiĢ 

KağanÝ‟nÝn (Sulu), K�l-tiginin “yuğ” t�renine g�nderdiği iki temsilciden birinin adÝ “Oğuz Bilge” olup, 

buradaki Oğuz s�z� kavmi bir anlamda kullanÝlmÝĢtÝr. Diğer taraftan SÝr-Derya b�lgesindeki OğuzlarÝn, 

b�lgeye doğudan geldikleri bilinmektedir. Onlar, Abbasi Halifesi Mehdi zamanÝnda Mavera�nnehir‟e, 

T�rk yurdunun en uzak b�lgesinden gelmiĢlerdir. Bu b�lge Pe�eneklerin yurdu olup, OğuzlarÝn onlarÝ 

yerlerinden ettkleri anlaĢÝlmaktadÝr.52 Bunlardan baĢka Tokuz-OğuzlarÝn 820-821 yÝllarÝnda 

UsruĢana‟ya bir akÝn yaptÝklarÝ ki bu da Tokuz-OğuzlarÝn batÝya doğru g�� ettiklerinin bir delilidir.53 
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X. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda Oğuzlar, Seyhun bozkÝrlarÝ ile o civardaki Karacuk (F�r�b) ve Sayram 

(Ġsfic�b) Ģehirleri havalisinde g�r�n�yorlardÝ. Ġsl�m coğrafyacÝlarÝna (El-Belh�, Ġstahr�, Ġbn Havkal) ve 

Hud�d‟ul-Âlam‟a g�re, OğuzlarÝn sahasÝ batÝda Hazar Denizi‟ne (bu denizin doğusundaki yarÝmada bu 

sebeple T�rk�e MankÝĢlak adÝnÝ almÝĢtÝr), g�neyde G�rgen� Ģehri ile, bunun kuzeybatÝsÝndaki Cit 

kasabasÝna ve Aral g�l�n�n g�neyindeki Baratekin kasabasÝna; Mavera�nnehir‟de Buhara‟nÝn 

kuzeyine, Karacuk DağlarÝ‟nÝn eteğindeki Sabran Ģehrine kadar yayÝlmÝĢtÝ ve Karacuk DağlarÝndan 

Hazar‟a kadar uzanan yarÝ ��le “Oğuz BozkÝrÝ” (Maf�zat‟ul-Guziya) denilmekte idi.54 Buralarda Yeni-

kent, Karacuk, Cend, Suğnak, Karnak, S�t-kent, Bar�ÝnlÝg-Kent vb. adlÝ Oğuz Ģehirleri vardÝ.55 

OğuzlarÝn YurtlarÝ 

X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda Oğuzlar, Hazar Denizi‟nden Seyhun (G�kt�rkler Devri‟ndeki Yin�� 

�g�z) ÝrmağÝnÝn orta yatağÝndaki F�r�b (XI‟inci y�zyÝldaki T�rk�e adÝ ile Kara�uk) ve Ġsficab 

y�relerine kadar olan yer ile bu ÝrmağÝn kuzeyindeki bozkÝrlarda yaĢÝyorlardÝ. Ġstahri ve diğer 

coğrafyacÝlarÝn eserlerinden oğuz �lkesinin batÝ, g�ney ve doğu sÝnÝrlarÝ hakkÝnda kesin bir fikre 

varÝlabilir. Buna g�re, Oğuz �lkesi batÝda Hazar Denizi‟ne dayanÝyordu. X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda o 

zamana kadar mesk�n olmayan Hazar Denizi‟nin doğu kÝyÝsÝndaki Siyah-K�h (Kara-Dağ) yarÝmadasÝ 

Oğuzlar tarafÝndan iĢgal ve iskan edilmiĢ, bundan dolayÝ bu yarÝmada MangÝslağ adÝnÝ almÝĢtÝr.56 

G�neyde Ġsl�m �lkeleri ile olan sÝnÝra gelince, g�neybatÝda yani Harezm �lkesinde sÝnÝr Curcan 

(G�rgen�) ve bilhassa bu Ģehrin kuzey batÝsÝndaki Cit (Jit) kasabasÝndan baĢlÝyordu. Aral g�l�n�n 

g�neyindeki Baratekin‟de sÝnÝr kasabalarÝndan idi. Mavera�nnehir‟de sÝnÝr Buhara‟nÝn kuzeyindeki 

��lden baĢlayarak Ġsficab b�lgesine kadar uzanÝyordu. Seyhun‟un sol kÝyÝsÝnda, Kara�uk DağlarÝ‟nÝn 

eteğinde ve Yesi‟ye bir g�nl�k mesafede bulunan Savran (Sabran), M�sl�manlarÝn Oğuzlara karĢÝ 

sÝnÝr Ģehri idi. Seyhun, Savran‟dan az ileride Oğuz �lkesine giriyordu.57 

Oğuz �lkesinin kuzey sÝnÝrÝna gelince X. y�zyÝl. Ġsl�m coğrafyacÝlarÝndan Ġstahri, Oğuz sÝnÝrÝnÝ 

bu y�nde Ġtil ÝrmağÝnÝn meydana getirdiğini belirtir.58 

AyrÝca, Ġbn Fadlan, 921 yÝlÝnda Bolgar‟a giderken Cim (Emba) ÝrmağÝnÝn �tesinde OğuzlarÝ 

g�rmemiĢ, buna karĢÝlÝk YayÝk‟Ýn batÝsÝnda Pe�eneklerle karĢÝlaĢmÝĢtÝ.59 AĢağÝ Seyhun ile Aral‟Ýn 

kuzeyindeki ��l b�lgesine Oğuz ��l� (Mef�z�tu‟l Guzziyye) denilmekteydi.60 Oğuzlar ise bu ��l 

b�lgesine “Kara-Kum” demekte idiler.61 

G�kt�rklerin Seyhun ÝrmağÝ‟na “Yinc� �g�z” (Ġnci IrmağÝ) dediklerini biliyoruz. X. y�zyÝl 

kaynaklarÝnda ise aynÝ Ýrmak Nehr�‟Ģ-ġ�Ģ (ġ�Ģ= TaĢkend ÝrmağÝ) adÝyla anÝlÝyordu. Irmak, daha 

sonralarÝ “Âb-Ý Benaket”, “Âb-i Hocend” gibi, adlar ile de anÝlmÝĢtÝr. Oğuzlar ise Seyhun‟dan sadece 

“�g�z” (Ýrmak) adÝyla s�z ediyorlardÝ. M�sl�man alimler ise Amu Derya‟ya, “Ceyhun” ve SÝr-Derya‟ya, 

“Seyhun” isimlerini koydular. Moğol h�kimiyeti Devri‟nde “Sir” adÝ kullanÝldÝ. Kazaklar ÝrmağÝ “Sir” suvi 

Ģeklinde anmÝĢlardÝr. Amu Derya adÝna bakÝlarak buna da “Sir Derya” denilmiĢtir.62 

Seyhun‟un aĢağÝ ve kÝsmen orta yatağÝndaki derinlik, Irmak gemiciliğine uygundu. X. y�zyÝlda, 

ÝrmağÝn ağzÝna yakÝn yerdeki Oğuz yabgularÝnÝn baĢkenti Yeni Kent‟e gemilerle tahÝl 
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g�t�r�lmekteydi.63 Irmak genellikle kÝĢÝn donar ve uzun m�ddet buzlar ��z�lmezdi. Bundan dolayÝ, 

kervanlar Seyhun‟u kolayca ge�erlerdi. Seyhun‟un d�k�ld�ğ� Aral G�l�‟ne OğuzlarÝn ne ad verdikleri 

bilinmemektedir. Ġsl�m tarih�ileri bu tuzlu g�le “Buhayratu Harezm” (Harezm G�l�) demekte idiler. 

Aral (ada) adÝ son y�zyÝllarda konulmuĢ bir isimdir.64 

Seyhun‟un aĢağÝ yatağÝ, iki yakasÝ da d�zl�kten oluĢan tam bir bozkÝr b�lgesinden 

oluĢmaktaydÝ. Burada ÝrmağÝn iki kÝyÝsÝnda sÝk sÝk geniĢ ve yoğun sazlÝklar, kamÝĢlÝklar ve bataklÝklar 

g�r�l�r. Irmak kamÝĢlardan yapÝlan sallarla da ge�ilirdi.65 

BozkÝr b�lgesi, ÝrmağÝn ağzÝndan doğuya doğru takriben 400 km. devam etmekteydi. Sonra 

Ýrmağa paralel olarak dağlar baĢlar ve Ġsficab‟Ýn (Sayram) kuzeyine kadar uzanmaktaydÝ. Bu g�zel 

g�r�n�Ģl� sÝra dağlar OğuzlarÝn �nl� dağlarÝ olan Kara�uk DağlarÝdÝr.66 

Ermeni KralÝ Hetum, 1255‟de Moğolistan‟dan d�nerken bu dağlarÝ g�rm�Ģ ve Sel�uklularÝn 

Anadolu‟ya buradan geldiklerini duymuĢtu. Kara�uk DağlarÝnÝn adÝ Timur hakkÝndaki zafernamelerde 

g�r�ld�ğ� gibi, Ebu‟l-Gazi‟nin naklettiği T�rkmen rivayetlerinde de ge�er.67 

Kuzeydeki Kara Kum, OğuzlarÝn baĢlÝca yaylaklarÝ idi. Ġsl�m coğrafyacÝlarÝ Kara Kum‟u biliyorlar 

ve ona Mefazatu‟l-Guzziyye (Oğuz ��l�) adÝnÝ veriyorlardÝ. Kara Kum‟daki IrgÝz ÝrmağÝnÝn adÝ da 

HarezmĢahlar devri kaynaklarÝnda ge�mektedir.68 

G�neyde Buhara‟ya kadar uzanan KÝzÝl Kum, XI. y�zyÝldan itibaren daha fazla �nem kazandÝ ve 

KÝp�ak baskÝsÝ y�z�nden OğuzlarÝn s�reklice oturduklarÝ bir yurt halini aldÝ. 

MangÝĢlak ve Balhan (Balkan) b�lgeleri verimsiz b�lgeler idiler. Bu b�lgede yaĢayan Oğuzlar 

varlÝklarÝnÝ korudular. Bilindiği gibi bug�nk� T�rkmenistan Cumhuriyeti T�rkmenleri bu b�lgede 

yaĢayan OğuzlarÝn torunlarÝdÝr.69 

OğuzlarÝn AĢağÝ Seyhun b�lgesine doğudan �u ve Talas b�lgelerinden geldikleri Ģ�phesizdir. 

Fakat onlarÝn bu yeni yurtlarÝna ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber 

OğuzlarÝn AĢağÝ Seyhun boylarÝna Halife el-Mehdi zamanÝnda (775-785) geldikleri hakkÝnda 

HorasanlÝ bir m�verrihin s�zleri doğru olabilir.70 

��nk�, Karluklar, 766 yÝlÝnda T�rgiĢ Devleti‟ne son verdiler. Karluk fethi pek tabii olarak yer 

değiĢtirmelerine ve g��lere sebep oldu. Hatta OğuzlarÝn doğu komĢularÝ �iğillere karĢÝ d�ĢmanlÝğÝn 

esasÝ bu g�� hareketleri ile ilgilidir.71 

Abbasilerin Horasan Valisi Abdullah b.Tahir zamanÝnda (828-844) �zerlerine ordu g�nderilen 

OğuzlarÝn nerede oturduklarÝ bilinemiyor ise de, onlarÝn artÝk bu esnada aĢağÝ Seyhun boylarÝnda 

bulunduklarÝna da Ģ�phe yoktur. Abbasilerin Horasan Valisi Abdullah b.Tahir‟in oğlu, Tahir 

kumandasÝnda 838-840 yÝllarÝ arasÝnda g�nderilen ordu OğuzlarÝ yenerek 1000 kadar tutsak almÝĢtÝ. 

Bu tutsaklarÝn satÝĢÝndan 600.000 dirhemlik bir gelir elde edilmiĢti.72 AĢağÝ Seyhun boylarÝ ile Aral 

kÝyÝlarÝnÝn Oğuzlardan �nceki sahiplerinin Pe�enekler olmasÝ gerkir. Tahminlere g�re Oğuzlar, 
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doğudan gelerek Pe�eneklere saldÝrdÝlar ve sonunda onlarÝ Cim (Emba) ÝrmağÝnÝn �tesine attÝlar. 

YurtlarÝndan atÝlan Pe�enekler Cim ile Ġtil arasÝnda yerleĢtiler. Fakat, 893-897 yÝllarÝ arasÝnda Oğuzlar 

ile HazarlarÝn ortak h�cumlarÝna uğradÝlar. Yenilen Pe�eneklerin kalabalÝk kÝsmÝ Ġtil‟i ge�erek 

Karadeniz‟in kuzeyindeki topraklara g�� ettiler. Pe�eneklerin bir kÝsmÝ da Oğuzlara katÝlÝp eski 

yurtlarÝnda kalmÝĢtÝlar. Oğuz Pe�enek boyunu meydana getiren73 Ģ�phesiz bunlardÝr. 

OğuzlarÝn YaĢayÝĢ TarzÝ 

X. y�zyÝlÝn baĢÝnda OğuzlarÝn �oğu g��ebe yaĢamÝ s�r�yordu. YazÝn kuzeydeki Kara Kum‟a, 

Cim (Emba) ÝrmağÝna doğru kuzeybatÝdaki yaylalara Aral ile Buza�Ý ve MangÝĢlag arasÝndaki b�lgeye; 

kÝĢÝn ise AĢağÝ Seyhun boylarÝna d�n�yorlardÝ. Oğuz h�k�mdarÝ kÝĢÝn ÝrmağÝn kÝyÝsÝna yakÝn olan 

Yeni Kent‟te oturuyordu.74 Yine AĢağÝ Seyhun b�lgesinde Cend ve Tumar-Utkul adlÝ iki Ģehir daha 

vardÝ.75 Yeni-Kent,76 Oğuz h�k�mdarlarÝ olan yabgularÝn baĢkentidir.77 Oğuz yabgusuna bağlÝ iki 

Ģehirden biri olan Cend ise Seyhun‟un sol tarafÝnda ve Yeni-Kent‟in kuĢ u�umu 140 km. kuzey 

doğusunda bulunuyordu.78 KaĢgarlÝ Mahmud‟un s�z�n� ettiği Oğuz Ģehirleri; Sepren, Kara�uk, 

Suğnak, Karnak, Sitk�n idiler. Bu Ģehirlerin hepsi de Kara�uk DağlarÝ kesiminde yani verimli topraklar 

�zerinde bulunuyorlardÝ. Bunlardan Sepren, X. y�zyÝl coğrafyacÝlarÝnÝn eserlerindeki Savran‟dÝr 

(Sabran). Savran X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda, Oğuz sÝnÝrÝnda bulunan bir Ġsl�m Ģehriydi. Bundan 

dolayÝ Ģehir geliĢmiĢ olup yedi kat surla �evriliydi. Savran‟Ýn dÝĢ mahallesi (Rabaz) vardÝ. Cami de i� 

Ģehirde bulunuyordu. Oğuzlar barÝĢ yapmak ve ticaret iĢleri i�in bu Ģehire gelirlerdi. 1255‟te buradan 

ge�en Ermeni KralÝ Hetum ve mahiyeti Savran‟Ý �ok b�y�k bir Ģehir olarak g�rm�Ģlerdi.79 Kara�uk, 

Farab‟Ýn T�rk�e adÝydÝ. Kara�uk ise Savran ve Yesi arasÝndaki bir mevkideydi.80 Suğnak, T�nen 

ArÝk‟Ýn 6 veya 7 mil kuzeyindeki Sunak Kurgan veya Sunak Ata mevkindeydi.81 Oğuz Ģehirlerinden 

biri olan Savran, yakÝnÝndaki, SadÝk Ata Tepesi‟nin Sabran olduğu d�Ģ�n�lm�Ģt�r.82 

Sitk�n‟e gelince, bunun X. y�zyÝl coğrafya kitaplarÝnda ge�en S�t-Kend olmasÝ gerekmektedir. 

S�t-Kend, Farab y�resine yakÝn bir yerde Seyhun‟un sol kÝyÝsÝnda olup bug�n harabeleri 

g�r�nmektedir. Bu Ģehirde bir cami olduğu biliniyor. S�t-Kent y�resinde X. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde 

kalabalÝk sayÝda M�sl�man olmuĢ Oğuz ve KarluklarÝn olduğu bildiriliyor. Bu M�sl�man Oğuz ve 

Karluklar y�reyi kavimdaĢlarÝ olan gayrim�slim T�rklere karĢÝ koruyorlardÝ.83 Bundan baĢka, Farab 

(Kara�uk) Kence ve ġaĢ (TaĢkend) arasÝndaki b�lgelerde T�rklerden M�sl�man olmuĢ 1000 �adÝra 

yakÝn bir k�me yaĢÝyordu. 

B�t�n bu a�Ýklamalardan sonra Seyhun‟un akÝĢ istikametinde, Oğuz Ģehirlerini Ģ�yle 

sÝralayabiliriz: “S�tg�n” (S�t-Kend),-Yesi (T�rkistan)-, “Kara�uk-Savran-Suğnak-�z Kent-Bar�ÝnlÝğ-

AĢnas-Cend-Yeni Kend”. AyrÝca bunlardan baĢka bazÝ Oğuz Ģehirleri de vardÝ. Fakat bu Oğuz 

Ģehirleri hakkÝnda ayrÝntÝlÝ bilgimiz yoktur.84 

AĢağÝ ve Orta Seyhun b�lgelerinde iktisadi hayat X. y�zyÝldan itibaren geliĢmiĢ ve XIII. y�zyÝl 

baĢlarÝnda y�ksek bir seviyeye ulaĢmÝĢtÝ. Bunun bir sonucu olarak adÝ ge�en b�lgelerde Ģehir hayatÝ 

geliĢmiĢ ve yeni Ģehirler kurulmaya baĢlanmÝĢtÝr. Maddi alandaki bu geliĢme aynÝ zamanda sosyal ve 
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k�lt�rel a�Ýdan b�lgenin geliĢmesine de zemin hazÝrlamÝĢtÝr. B�t�n bu geliĢmeler Oğuz T�rklerinin 

k�lt�rel a�Ýdan da ilerlemesine neden olmuĢtur. K�lt�rel a�Ýdan bu ilerleme; Muallimi Sani olarak 

kabul edilen Farabi (�lm. 950), Cevheri (�lm. 1010) gibi bir�ok T�rk asÝllÝ �limin yetiĢmesine de neden 

oldu. Oğuzlardan kalabalÝk bir b�l�m�n�n g��ebe hayat tarzÝnÝ bÝrakÝp, yerleĢik d�zene 

ge�melerindeki en b�y�k etken, Ġsl�miyetin Oğuzlar arasÝnda kabul edilmesiydi.85 Oğuzlar, 

M�sl�man olduktan ve Samaniler yÝkÝldÝktan sonra, S�t-Kend, Savran (Sabran), Karnak, Kara�uk, 

Suğnak Ģehirlerini hakimiyetleri altÝna aldÝlar.86 G��ebe yaĢam tarzÝna devam eden Oğuzlar, 

Ģehirlerde yaĢayan kavimdaĢlarÝnÝ “Yatuk”87 olarak nitelendiriyorlardÝ. Oğuz Ģehirlerinin hemen 

hemen hepsinde Mavera�nnehir‟in yerli halkÝ da bulunuyordu. Hatta Oğuzlar Fars�a konuĢan bu 

unsurlara da “Sukak”88 diyorlardÝ. YerleĢik OğuzlarÝn, g��ebe OğuzlarÝn siyas� faaliyetlerine ve 

g��lerine b�y�k �l��de katÝlmamÝĢ, Moğol istilasÝna kadar bu Ģehirlerde oturmakta devam etmiĢlerdir. 

Moğol istilasÝyla yerleĢik OğuzlarÝn �nemli bir kÝsmÝ Horasan ve Ġran‟a g�� ettiler. Moğol tehlikesinin 

devam etmesi �zerine bunlar Anadolu‟ya kadar g��lerine devam ettiler.89 

Ekonomik HayatlarÝ 

X. y�zyÝl baĢlarÝnda �oğunluğu g��ebe hayat ge�iren OğuzlarÝn ekonomik faaliyetleri g��ebe 

yaĢayÝĢÝn gereği olarak baĢlÝca hayvan yetiĢtiriciliğine dayanÝyordu. Bu sebeple onlarÝn servetlerini, 

koyun s�r�leri, yÝlkÝlar (at s�r�leri),90 develer ve hatta Hudud‟ul Alam‟e g�re91 sÝğÝr s�r�leri 

oluĢturuyordu. At, binit olarak deve de y�klet olarak kullanÝlÝyordu. Oğuzlar ile komĢu Ġsl�m devletleri 

arasÝnda canlÝ bir ticari faaliyetin mevcut olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Oğuz yurdundan 

ge�en en �nemli ticaret yolu Harezmden Ġtil b�lgesine giden yol idi.92 CoğrafyacÝlar Oğuz 

t�ccarlarÝnÝn �ok olduğunu belirtmektedirler.93 Ġbn Fadlan94 Bulgar‟a giderken 5000 kiĢilik muazzam 

bir kervan i�inde Oğuz yurdundan ge�miĢti. Oğuzlar barÝĢ zamanlarÝnda ticaret amacÝyla Harezm‟den 

Curcaniye ve Barategin Ģehirlerine; Mavera�nnehir‟den de Savran Ģehrine gidiyorlardÝ.95 OğuzlarÝn 

baĢlÝca ticaret malÝ koyun idi. Horasan ve Mavera�nnehir halkÝ et ihtiyacÝnÝ Oğuzlar ve Karluklardan 

temin ediyordu.96 

Dini ĠnanÝĢlarÝ 

Oğuzlar, G�kt�rkler zamanÝnda olduğu gibi, X. asÝrda da eski ġ�mani (Kamlar) dinine bağlÝ 

bulunuyorlardÝ. Ġsl�miyet‟in tek TanrÝ anlayÝĢÝna yakÝn olarak “bir  

TanrÝ”ya, onun kadir-i mutlak olduğuna, ahiret hayatÝna ve cennete inanÝyorlar.97 �teki 

d�nyada gerekli olduğuna inandÝklarÝ i�in de kahramanlarÝnÝ at ve silahlarÝ ile g�m�yorlar ve 

ayrÝntÝlarÝyla bildiğimiz defin ve matem (yuğ)98 merasimlerine g�re de cenazelerini defnediyorlardÝ.99 

Ġbn Fadlan, Oğuz yurdunda ne bir mabed g�rd�ğ�nden, ne de bir din adamÝ ile g�r�Ģt�ğ�nden 

a�Ýkca bahseder. Fakat OğuzlarÝn hakimleri olduğunu biliyoruz. Oğuzlar bu manevi Ģahsiyetlerine 

b�y�k bir saygÝ g�steriyorlardÝ.100 Hatta bu hakimlerin OğuzlarÝn kanlarÝ ve davarlarÝ (mallarÝ) 

�zerinde h�k�m sahibi bulunduklarÝ s�yleniyor ki, bu ifadeden manevi Ģahsiyetlerin Oğuz eli �zerinde 

ne kadar �nemli bir tesir ve n�fuzlarÝ olduğu ortaya �ÝkmaktadÝr. ĠĢte bizim Korkut-Ata (Dede Korkut) 
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bu hakimlerden biri idi. Tabiplik yapan, geleceğe ait haberler veren, yapÝlacak bir teĢebb�s�n uğurlu 

olup olmayacağÝna h�kmeden, dini t�renlere baĢkanlÝk eden bu manevi Ģahsiyetlere OğuzlarÝn 

“kam”101 mÝ dedikleri, yoksa baĢka bir ad mÝ (mesela dede) verdikleri tam olarak bilinmemektedir. 

XVII. ve daha sonraki y�zyÝllarda dini Ģahsiyetler „Ata‟ unvanÝ ile anÝlÝyorlardÝ. Eski T�rklerde „kam‟ 

„baba‟ demekti. Sonra onun yerini „Ata‟ aldÝ. AtanÝn yerini de yine din adamlarÝnÝn unvanÝ olan „baba‟ 

aldÝ.102 

�l� g�mme adetlerine gelince, onlar �l�lerini G�kt�rkler gibi, elbiseleri, silahlarÝ ve yanlarÝnda 

diğer Ģahsi eĢyalarÝ ile birlikte g�m�yorlardÝ. �l�, oda Ģeklinde a�Ýlan bir mezara oturtulup, eline kÝmÝz 

dolu bir kadeh veriliyor ve �n�ne de yine kÝmÝz dolu bir kap konuluyordu. Mezar, oda gibi a�ÝlÝyor, 

tavanÝ yapÝldÝktan sonra onun �zerine de �amurdan kubbeye benzer k�lah kÝsmÝ ilave ediliyordu.103 

OğuzlarÝn, bu mezarlarÝ ile T�rkiye‟de bilhassa Sel�uklu Devri‟nde yaygÝn bir Ģekilde g�r�len ve bilim 

adamlarÝ tarafÝndan T�rk �adÝrÝna benzetilen k�mbetleri arasÝnda yakÝn bir benzerliğin varlÝğÝna iĢaret 

edilebilir.104 Hazar-�tesi T�rkmenlerinin de mezarlarÝnÝn �zerine t�msek gibi Ģekiller yaptÝklarÝnÝ ve 

buna “yozka” dediklerini biliyoruz.105 

G�m�lme iĢi bittikten sonra, �l�n�n atlarÝ kesilerek yenirdi ki,106 bu da b�t�n T�rk kavimlerinde 

g�r�len “yuğu aĢÝ”107 veya �l� aĢÝ geleneği idi.108 T�rkiye‟de bu gelenek y�zyÝllarca s�r�p gelmiĢ ve 

Ģimdi de mahiyeti ayrÝ kalmak suretiyle k�y, kasaba ve hatta Ģehirlerde yaĢamaktadÝr.109 �len kiĢi, 

sağlÝğÝnda bazÝ kimseleri �ld�rm�Ģ ise bunlarÝn ağa�tan resimleri yapÝlÝp mezarÝn �zerine konulurdu. 

ĠnanÝĢa g�re, bir adamÝn �ld�rd�ğ� insanlar cennette �ld�renin hizmet�ileri olacaklardÝr.110 Bu 

da, G�kt�rklerdeki balbal geleneğinden baĢka bir Ģey değildir.111 Oğuzlar aynÝ zamanda baĢlÝca T�rk 

ellerinde olduğu gibi, yuğ aĢÝnda yenilen atlarÝn baĢlarÝnÝ, ayaklarÝnÝ ve derilerini mezarÝn �zerinde 

bulunan sÝrÝklara asarlardÝ. 

OğuzlarÝn inanÝĢÝna g�re, �len kiĢi, cennete etleri yenilen ve derileri sÝrÝklara asÝlan bu atlar ile 

gidecekti. Bu yapÝlmadÝğÝ takdirde �len, yorucu cennet yolculuğunu yaya yapmak zorunda 

kalacaktÝ.112 Oğuzlar, yine dini inanÝĢlarÝnÝn tesiri ile suya girmiyorlar, yabancÝlarÝnda yÝkanmalarÝna 

engel oluyorlardÝ. ��nk�, suya girmekle, onlarÝn kendilerini b�y�leyeceğinden korkarlar ve b�yle 

yapanlarÝ para cezasÝna �arptÝrÝrlardÝ. B�t�n T�rklerdeki k�kl� inanÝĢa g�re, su kutludur ve arÝdÝr. 

YÝkanmak, arÝ olan suyu kirletmek, b�y�k bir g�nah iĢlemek demektir. Bu ise uğursuzluğa ve felakete 

sebep olurdu. Oğuzlar yine dini inanÝĢlarÝ ile ilgili olarak, giysilerini eskiyinceye dek �zerlerinden 

�ÝkarmÝyorlardÝ. AyrÝca, Oğuzlar, M�sl�manlarÝn aksine olarak, koyunu baĢÝna vurarak 

�ld�r�yorlardÝ.113 

Oğuzlar hastalanan kimselerin (yakÝn akrabalarÝ da olsa) yanlarÝna yaklaĢmazlardÝ. Hasta olana 

kul ve karavaĢlar (cariye) hizmet ederlerdi. Yoksullar ise tamamen kaderleri ile baĢ baĢa bÝrakÝlÝrdÝ. 

Bu husus, Ģ�phesiz bulaĢÝcÝ ve salgÝn hastalÝklara yakalanmaktan korkmalarÝndan ileri geliyordu.114 

Bu davranÝĢ Ģekli bir �eĢit karantina uygulamasÝ olarak d�Ģ�n�lebilir. 
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OğuzlarÝn Ġsl�miyeti kabul etmelerinden sonra da dini inan�larÝ gibi, siyas�, sosyal ve hukuki 

gelenek ve g�reneklerini de kÝsmen devam ettiriyorlardÝ. Harezm ve Ġtil‟e komĢu olmalarÝ ve Ġsl�m 

d�nyasÝ ile Hazar ve Bulgarlara giden b�y�k kervan yolu �zerinde bulunmalarÝ y�z�nden 

M�sl�manlar ile ekonomik ve k�lt�rel iliĢkilerde bulunmuĢlar, Ġslam K�lt�r ve medeniyetini ve 

M�sl�manlarÝ yakÝndan tanÝma imkanÝ bulmuĢlardÝr.115 Bununla beraber, Hazarlar kÝsmen ve Ġtil 

BulgarlarÝ toptan M�sl�man olduğu halde, Oğuzlar hen�z ġamani dinine bağlÝ kalÝyorlardÝ. 

B�t�n bunlara rağmen ticaret ve siyasi iliĢkiler sayesinde Ġsl�m dini yavaĢ�a OğuzlarÝ 

etkilemekte, hen�z inanmamakla beraber bazÝ Ġsl�mi tabirler yayÝlmakta, kelime-i Ģehadet bilinmekte 

ve hele Kur‟an‟Ýn okunuĢu onlarÝ etkilemekte idi. 922‟de bu hususlara dair kayÝtlar olduk�a ilgi 

�eki�idir.116 Nitekim, bu etkiler ile OğuzlarÝn k���k YÝnal‟Ý M�sl�man olmuĢ; fakat milli ve dini 

gelenek hen�z kuvvetli olduğu i�in “M�sl�man olursan bize reislik edemessin”117 muhalefetiyle 

karĢÝlaĢarak tekrar ġamaniliğe d�nmeye mecbur kalmÝĢtÝ. Bu gibi itiraz ve dayatmalara rağmen, 

Ġsl�miyet Oğuzlar arasÝnda n�fuza baĢlamÝĢ ve tedricen yayÝlma yoluna girmiĢtir. Nitekim, X. y�zyÝlÝn 

ortalarÝnda Talas, Sayram, Sal�Ý, AtlÝh ve SÝr-Derya‟nÝn aĢağÝ istikametinde S�t-kent, Sabran (Savran) 

Ģehirleri artÝk M�sl�man olmuĢ, hatta Oğuz yabgusunun idaresinde olduğunu kesinlikle bildiğimiz 

Cend ve Yengi-kent Ģehirlerinde bile halkÝn bir kÝsmÝ bu dine girmiĢti. Bununla beraber OğuzlarÝn 

yabgularÝ ile birlikte Ġslamiyet‟i kabul etmeleri uzunca bir s�re alacaktÝr.118 

BaĢka Gelenek ve G�renekleri 

X. y�zyÝlda Oğuzlar arasÝnda; kadÝnlar erkeklerden ka�mazlar ve y�zlerini de �rtmezlerdi. 

Bununla beraber Oğuzlar arasÝnda „Fiil-i livata‟ ve „Zina‟ gibi su�larda g�r�lmezdi.119 

Oğuzlarda, �ld�r�lenin �c�n� almak120 adeti de vardÝ. AyrÝca Cahiliyye Devri AraplarÝnda 

olduğu gibi bir baba �l�nce oğlu, �vey annesi ile evlenebiliyordu.121 Evlenme geleneğinde baĢlÝk 

verme geleneği de mevcuttu.122 D�ğ�n gelenekleri hakkÝnda ayrÝntÝlÝ bir bilgiye sahip değiliz, Fakat 

Tuğrul Bey‟in 1063 yÝlÝnda Halife el-Kaim Biemrillah‟Ýn kÝzÝ ile evlendiği zaman, bir odada k�rs� 

�zerinde oturan gelini ziyaret ettikten sonra avluya �ÝktÝğÝnÝ ve orada beğleri ile birlikte sevin� i�inde 

raksettiğini ve bu esnada T�rk�e ĢarkÝlar s�ylendiğini biliyoruz.123 

OğuzlarÝn X. yy.‟da y�z Ģekillerinin �teki T�rk kavimlerininkinden ne derece farklÝ olduğunu 

bilmiyoruz. OğuzlarÝn y�z Ģekilleri hakkÝnda en eski bilgi Cami�t Tevarih‟te bulunmaktadÝr. Bu eserde; 

“Oğuz eli yurtlarÝndan �ÝkÝp Mavera‟�n nehr y�relerine ve Ġran �lkesine gelerek burada doğup 

b�y�y�nce su ve hava sebebi ile Ģekilleri yavaĢ yavaĢ Tacik Ģekline benzedi. Onlar halis Tacik 

olmadÝklarÝndan Tacikler onlara “T�rkm�n” yani “T�rke benzer” dediler. Bu sebeple bu ad b�t�n Oğuz 

boylarÝna verilmiĢ ve bununla tanÝnmÝĢlardÝr.” Ģeklinde ifade edilmektedir.124 KaynağÝn bu ifadesiyle 

OğuzlarÝn y�z Ģekillerinin MoğollarÝnki gibi olmayÝp, ĠranlÝlarÝn ki gibi d�z olduğu ortaya �Ýkar.125 

OğuzlarÝn karakter yapÝlarÝna gelince, bu konuda tam ve kesin h�k�mler vermek m�mk�n 

değildir. OğuzlarÝn yaĢadÝklarÝ coğrafya ve yaĢam koĢullarÝnÝn ağÝrlÝğÝ g�z �n�ne alÝnÝrsa, sert miza�lÝ 



 492 

insanlar olduğu h�km�ne varÝlabilir. AyrÝca Ġbn Fadlan‟Ýn anlatÝmÝndan da OğuzlarÝn misafirperver, 

namuslu ve d�r�st insanlar olduğu sonucuna varÝlabilir.126 

OğuzlarÝn konuĢtuğu T�rk�e, daha Anadolu‟ya gelmeden, T�rkistan‟da iken T�rk leh�elerinin en 

incesi ve en zarifi sayÝlÝyordu. KaĢgarlÝ bu hususu bilhassa belirtir, yine aynÝ m�ellif, yalnÝz Oğuz 

leh�esinde bulunan bazÝ kelimeleri de bildirmektedir.127 
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Oğuzlar / Prof. Dr. Faruk Sümer [s.289-315]  

 

A. Oğuzlara Dair En Eski Bilgiler 

1. Oğuz AdÝnÝn MenĢei 

Oğuz adÝnÝn menĢei hakkÝnda bir�ok fikirler ileri s�r�lm�Ģt�r. �nl� Macar bilginlerinden J. 

Nemeth, Oğuz s�z�n� ok+uz Ģeklinde tahlil etmiĢtir. Ona g�re ok, boy (kabile), “z” de cemi edatÝdÝr.1 

B�ylece Oğuz, boylar demektir. Ger�ekten okun eski zamanlarda boy anlamÝna geldiği biliniyor. BatÝ 

G�kt�rk Devleti on boya dayanmakta olup, bu on boya “on-ok” denilmekte idi. 

Okun boy anlamÝna geldiğinin izi Oğuz elinin boy teĢkilatÝnda da g�r�lmektedir. Oğuz eli, 

bilindiği gibi, iki kola ayrÝlmakta, bunlardan birine Boz-Ok, �tekisine de ��-Ok adÝ verilmektedir.  

Ġkinci adÝn ��-Ok‟dan meydana geldiği muhakkaktÝr. Ancak baĢta W. Bang olmak �zere, bazÝ 

�limler Oğuz‟da ğ sesinin olmasÝ dolayÝsÝ ile Nemeth‟in bu fikrine itiraz etmiĢlerdir.2 Son yÝllarda ise 

Oğuz adÝnÝn aslÝ hakkÝnda baĢka izah tarzlarÝ ortaya atÝlmÝĢtÝr.3 Biz J. Nemeth‟in fikrini kabul etmeye 

m�temayiliz.4 

Bilindiği �zere, Orta-Asya‟da ilk defa olarak teĢkil�tlÝ ve b�y�k bir imparatorluğu, �inlilerin 

Hiung-nu adÝnÝ verdikleri kavim kurmuĢtur. Bu kavim ilim �leminde “T�rk” asÝllÝ kabul edilmiĢtir. �in 

kaynaklarÝnda G�kt�rklerin, UygurlarÝn ve KÝrgÝzlarÝn Hiung-nularÝn soyundan g�stermeleri Ģ�phesiz 

bu hususta en m�him delillerden biridir. T�rk devlet teĢkil�tÝnÝn ger�ek kurucularÝ olan Hiung-nular, 

milattan �nce III. y�zyÝlÝn sonlarÝnda komĢularÝnÝn �ekindiği kudretli bir kavim haline geldiler. M.�. 209 

yÝlÝnda bu kavmin baĢÝna �inlilerin Mao-Tun (yahut Me-Te) dedikleri bir h�k�mdar ge�ti. 

Mao-Tun, faaliyetlerinden anlaĢÝldÝğÝ �zere, T�rklerin tarih�e bilinen ilk b�y�k h�k�mdarÝdÝr. �in 

kaynaklarÝnda, rivayet olarak anlatÝldÝğÝna g�re, Mao-Tun, gen� bir Ģehzade iken �vey annesinin 

Ģiddetli tesiri altÝnda bulunan babasÝ Teoman tarafÝndan Hiung-nularÝn g�neybatÝ komĢularÝ Y�e-�ilere 

rehine olarak verilmiĢ, sonra da Teoman bu kavme saldÝrmÝĢtÝ. Bundan maksat Y�e-�ilerin oğlunu 

�ld�rmelerine vesile vermekti. Ger�ekten Y�e-�iler �ld�rmek i�in Mao-Tun‟u aradÝlarsa da 

bulamadÝlar. ��nk� Mao-Tun uğrayacağÝ feci akÝbeti anlayarak ka�mÝĢ ve babasÝnÝn yanÝna gelmiĢti. 

Teoman oğlunun bu baĢarÝsÝndan �ok memnun g�r�nerek ona, hassa  t�meninin kumandanlÝğÝnÝ 

verdi. Fakat, Mao-Tun, babasÝnÝn kendisine yapmak istediği k�t�l�ğ� unutmayarak bir fÝrsatÝnÝ bulup 

Teoman‟Ý ve onun yakÝnlarÝnÝ �ld�rd�. Bu suretle Hiung-nu tahtÝna ge�en Mao-Tun yaptÝğÝ seferler ile 

devletinin hudutlarÝnÝ geniĢleterek zamanÝn en kudretli h�k�mdarlarÝndan biri oldu.5 

Mao-Tun ve haleflerinin bir sÝra y�ksek �ifte kumandanlarÝ olup, bunlar birbirlerinden sol ve sağ 

olarak ayrÝlÝyorlardÝ. Bundan Hiung-nu Ġmparatorluğu‟nun dayandÝğÝ elin sol ve sağ olmak �zere iki 

kola ayrÝlmÝĢ idiği neticesi �ÝkarÝlabilir. Yine �in kaynaklarÝ geniĢ Hiung-nu Ġmparatorluğu‟nun 24 
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kumandan tarafÝndan idare edildiğini yazÝyorlar.6 Bundan da Hiung-nu elinin 24 boydan meydana 

geldiğini s�ylemek m�mk�nd�r.  

Yine bilindiği gibi, XIV. y�zyÝlÝn, baĢlarÝnda yazÝlmÝĢ olan OğuzlarÝn destani tarihlerinde,7 

T�rklerin ilk fatih h�k�mdarÝ olarak Oğuz Han‟dan bahsedilir. Hatta buradan da, Oğuz‟un dini 

inancÝndan dolayÝ, babasÝ Kara-Han tarafÝndan �ld�r�lmek istendiği fakat onun yapÝlan savaĢta galip 

gelerek babasÝnÝ �ld�rd�ğ� s�ylenir. Diğer taraftan Oğuz elinin sağ ve sol olamak �zere iki kola 

ayrÝldÝğÝnÝ, sağ kola Boz-Ok, sol kola ��-Ok denildiğini ve Oğuz elinin 24 boydan meydana geldiğini 

biliyoruz.  

Bir �ok m�ellifler, zikredilen Ģu benzerliklere bakarak efsanevi Oğuz Han‟Ýn tarihi Mao-Tun 

olmasÝ ihtimalini ileri s�rm�Ģlerdir. Biz bu mesele �zerinde ancak Ģu hususlara dikkati �ekmek 

istiyoruz: OğuzlarÝn destani tarihleri, Mao-Tun‟dan aĢağÝ yukarÝ 1500 yÝl sonra yazÝlmÝĢ olup, bu 

destani tarihin Oğuz-Han‟a ait b�l�m�n�n, milli bir gaye ile aydÝn bir T�rk�n muhayyilesinden �ÝktÝğÝ 

anlaĢÝlÝyor. Diğer taraftan OğuzlarÝn 24 boydan meydana geldikleri hakkÝndaki bilgimiz de XI. 

y�zyÝldan daha geriye gitmemektedir. 

2. BarlÝk IrmağÝ KÝyÝlarÝnda Oğuzlar 

155 yÝlÝna doğru Orhun b�lgesinde Hiung-nularÝn yerini Sien-Piler aldÝlar. onlara da Juan-

Juanlar halef olduktan sonra 552 tarihinde G�kt�rk Ġmparatorluğu kuruldu. Bu imparatorluk o zamana 

kadar Orta Asya‟da kurulmuĢ devletlerin en b�y�ğ� idi. Bug�nk� bilgimize g�re, T�rk diline ait en eski 

hatÝralar da G�kt�rk Ġmparatorluğu devrine aittir. Bu hatÝralarÝ baĢlÝca mezar kitabeleri teĢkil ediyor. 

Bunlar Orhun ve Yenisey Kitabeleri olmak �zere ikiye ayrÝlÝr. Orhun Kitabeleri VIII. y�zyÝldan kalmadÝr. 

Yeniseydekilerin daha eski bir zamanda, pek muhtemel olarak da VII. y�zyÝlda yazÝldÝklarÝ anlaĢÝlÝyor. 

ĠĢte Oğuz adÝna ilk defa olarak bu Yenisey Kitabeleri‟nden birinde rastgelinmektedir. Ulu Kem‟e 

d�k�len BarlÝk �ayÝ kÝyÝsÝndaki bu kitabe aynen Ģ�yledir: 

1. Er erdemi atÝm tabdÝm erdemi... (���n?) 

2. �z Yiğen Alp Turan AltÝ Oğuz budunda �� yegirmi (ya ĢÝmka) aldÝrdÝm 

3. Beg erikime sizime aldÝrÝldÝm. 

Bug�nk� T�rk�e ile: 

1. Er erdemi aldÝmÝ buldum erdemi... (i�in?) 

2. �z Yiğen Al Turan AltÝ Oğuz kaviminden on �� (yaĢÝmda) ayrÝldÝm 

3. Beğlik n�fuzumdan, sizlerden ayrÝldÝm.8 

AnlaĢÝlacağÝ �zere, bu kitabe -eğer doğru okunmuĢ ise- altÝ boy halinde olan OğuzlarÝn 

kitabenin yazÝldÝğÝ zamanda BarlÝk y�resinde yaĢadÝklarÝnÝ g�steriyor. Bu zamanÝn biz VII. y�zyÝl (ilk 
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yarÝsÝ veya ortalarÝ) olduğuna kaniiz. “AltÝ Oğuz budunda” ibaresi de altÝ boydan m�teĢekkil Oğuz eli 

(kavmi) demektir. AynÝ asrÝn ikinci yarÝsÝndan sonra Oğuzlar Tula ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda iken dokuz boy 

halinde idiler. Hatta K�l-Tegin ve Bilge Kağan‟a ait kitabelerde ge�en “�� Oğuz s�s�” (�� Oğuz 

ordusu) ibaresinden OğuzlarÝn, o zamanlar biri “�� Oğuz”, diğeri “AltÝ-Oğuz” olmak �zere iki kola 

ayrÝldÝklarÝnÝ tahmin etmek m�mk�nd�r. Acaba Oğuzlar, BarlÝk ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda iken de dokuz 

boydan m�teĢekkil olup, kitabede bunlardan yalnÝz AltÝ Oğuz kolu mu ifade edilmektedir? Bize kalÝrsa, 

OğuzlarÝn kitabe zamanÝnda (yani VII. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda veya ortalarÝnda) altÝ boy halinde 

olduklarÝnÝ d�Ģ�nmek daha doğrudur. Kitabedeki “budun” s�z� her halde OğuzlarÝn hepsini i�ine 

almaktadÝr. OğuzlarÝn VII. y�zyÝlda altÝ boydan m�teĢekkil olmalarÝ bizim i�in Ģu bakÝmdan dikkate 

değer. Cami ut-tevarih‟deki Oğuz ensabÝ kÝsmÝnda 24 boyun, m�savi sayÝda olmak �zere, Oğuz 

Han‟Ýn altÝ oğlundan t�redikleri yazÝlmaktadÝr. Fakat daha ilgi �ekici husus, her d�rt boyun (damgalarÝ 

ayrÝ olduğu halde) m�Ģterek bir unguna sahip olmalarÝdÝr. Bu vakÝa yirmi d�rt Oğuz boyuun da eski 

zamanlarda altÝ boy halinde yaĢadÝğÝnÝ g�sterir. Bu altÝ ungunun hepsi de ormanlÝk b�lgelerde 

yaĢayan avcÝ kuĢlardÝr.9  

BarlÝk kitabesinin AltÝ-OğuzlarÝn beğinin mezar kitabesi olduğu g�r�l�yor. �z Yiğen Alp Turan 

adÝnÝ taĢÝyan bu beğ 13 yaĢÝnda, daha delikanlÝlÝk �ağÝna basmadan vefat etmiĢtir. Turan adÝ (bu 

g�nk� s�yleniĢe ile Duran) eskiden T�rkiye‟de �ok konuĢulmuĢ olup, bug�n de daha ziyade kadÝnlara 

verilmek �zere, k�ylerde kullanÝlmaktadÝr. BarlÝk b�lgesinde bundan baĢka daha �� kitabe 

bulunmuĢtur. Bunlar K�ni Tiriğ, Bayna Sangun oğlu K�l�ğ �ur ve ���nc�s� de adÝ okunamayan 

beğlerden birine aittir.10 Bunlarda her hangi bir kavmin adÝ ge�miyorsa da onlarÝn da birincisi gibi, 

Oğuz beğlerine ait olmasÝ muhtemeldir. AĢağÝda g�r�leceği �zere Kutluğ, G�kt�rk Devleti‟ni kurmaya 

giriĢtiği sÝrada, Oğuzlar Tula ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda yaĢÝyor ve bir kağana sahip bulunuyorlardÝ. Bu sebeple 

OğuzlarÝn Tula boyuna gelmelerinin G�kt�rk Devleti‟nin 630 yÝlÝndaki yÝkÝlÝĢÝndan sonra olduğu 

muhakkaktÝr. AynÝ Ģekilde Kem�ik‟e d�k�len �irgak �ayÝ boylarÝndaki Edizler de11 g�neybatÝya inerek 

OğuzlarÝn yanÝnda yurd tutmuĢtur. Her iki teĢekk�l�n bu yer değiĢtirmede birlikte hareket etmiĢ 

olmalarÝ muhtemeldir. 

3. Tula BoylarÝnda Oğuzlar 

G�kt�rk Ģehzadelerinden Kutluğ‟un, devletini kurduğundan takriben 80 yÝllÝk bir zaman i�in milli 

kaynaklara sahip olduğumuz mal�mdur. Bu kaynaklar Orhun Kitabeleri‟dir. Bu kitabelerde Ýrki 

mahiyeti ve siyasi h�viyeti ne olursa olsun, her siyasi ve kavmi teĢekk�l, budun kelimesi ile 

vasÝflanÝyor: T�rk budun, Tabgac budun, KÝtay budun, Oğuz budun, KÝrgÝz budun. G��ebe budunlar 

bir�ok boylardan (kitabelerdeki bod?) meydana gelmiĢtir: Dokuz-Oğuz, ��-Karluk, Dokuz-Tatar, 

Boylar da her halde obalara ayrÝlmakta idi. 

T�rkiye T�rk�esinde, eskiden budun ve kavim karĢÝlÝğÝ olarak el (il) s�z�n�n kullanÝldÝğÝ 

g�r�l�yor. Eli meydana getiren teĢekk�llere boy, boylarÝ meydana getirenlere de oba deniliyor. 

Ġkinci G�kt�rk Devleti kurulduğu esnada Orta-Asya‟daki siyasi ve kavmi durum Ģ�yle idi: 
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T�rk budun-Abidelerdeki “T�rk” adÝ kavmi bir isim olup, bu adÝ T�rk�e konuĢan b�t�n kavimlerin 

değil, onlardan yalnÝz birinin taĢÝdÝğÝ hususu v�zÝhtÝr. Hanedan bu kavme mensup bulunmakta ve 

devlet de en baĢta bu kavme dayanmaktadÝr. T�rk adÝnÝn t�r�mek (doğmak, d�nyaya gelmek) 

fiilinden geldiği hakkÝndaki A. Vambery‟nin fikri bize daha doğru g�r�nmektedir. Bu fikre g�re, T�rk 

(aslÝnda t�r�k, t�r�k=t�rk) doğan, d�nyaya gelen demektir (y�r�mekten y�r�k gibi). T�rk kelimesi 

kuvvet anlamÝnda yalnÝz G�kt�rklerden �ok sonra, X-XIII. y�zyÝllara ait Uygur metinlerinde 

g�r�lebiliyor; yani T�rk adÝnÝn zuhurundan �ok sonra, muahhar bir zamanda ve tek bir T�rk kavmine 

ait metinlerde rastgelinmektedir. Bu husus, kelimenin, bu anlamda (yani kuvvet) eski bir maziye sahip 

bulunduğundan bizi Ģ�phe ettirmektedir. Fazla olarak, T�rk kelimesinin Uygurlar arasÝnda kuvvet ve 

kudret anlamÝnda kullanÝlmasÝ, G�kt�rklerin Ģerefli hatÝralarÝndan, b�y�k �nlerinden gelmiĢ olabilir.  

Oğuzlar-OnlarÝn baĢlÝca Tula boylarÝnda yaĢadÝklarÝ anlaĢÝlÝyor. Kutluğ harekete ge�tiği esnada 

pek muhtemel olarak �t�gen y�resi de ellerinde idi. OğuzlarÝn bu esnada baĢlarÝnda bir kağan 

bulunuyordu. Abidelerde zikredilen “Baz Kağan”Ýn bu kağan olduğu anlaĢÝlÝyor. OnlarÝn devlet 

teĢkilatlarÝ ve hakimi bulunduklarÝ topraklarÝn sÝnÝrlarÝ hakkÝnda bilgimiz yoktur. Oğuzlar bu zamanda 

dokuz boydan m�teĢekkil idiler. Abidelerde bazan onlardan bu sÝfatla (Dokuz-Oğuz), �ok defa sadece 

Oğuz olarak bahsedilir. 

Bilge Ton-Yukuk yazÝtÝndan anlaĢÝlÝyor ki Kutluğ‟un faaliyetlerinden telaĢa d�Ģen Oğuzlar, 

G�kt�rkler aleyhine bir ittifak kurmak i�in �inlilere KunÝ Seng�n‟�, KÝtaylara da Tonra Sem‟i 

g�ndermiĢlerdi.12 Bilge Kağan zamanÝnda Oğuzlar ile yapÝlan savaĢlar dolayÝsÝ ile de Tonra, yeniden 

ge�iyor.13 Her iki yerde bu adÝn bir Oğuz boyunu ifade ettiği tahmin edilebilir. Kitabelerde bir�ok 

misalleri olduğu gibi, Tonra Sem, Tonra boyundan Sem, Tonra YÝlpağut, Tonra boyundan YÝlpagut 

demek olsa gerektir.14 KunÝ da bir boy adÝ olabilir. 

AĢağÝda g�r�leceği �zere, OğuzlarÝn, inkÝyad altÝna alÝndÝktan sonra bir�ok T�rk kavimlerine 

yapÝldÝğÝ gibi, baĢlarÝna bizzat kendilerinden veya hanedandan her hangi bir kimse ge�irilmeyip, T�rk 

budun gibi, doğrudan doğruya hanlar tarafÝndan idare edildiği anlaĢÝlÝyor. Oğuz budununun, kağanlar 

karĢÝsÝnda T�rk  budunundan az farklÝ bi hukuki duruma sahip olduğu g�r�l�yor. Bu sebeple Ton-

Yukuk: “T�rk Bilge Kağan T�rk sir budunÝg Oğuz budunÝg igid� olurur” (T�rk Bilge Hakan, T�rk 

m�ttehid (?) budununu ve Oğuz budununu iyi idare ediyor) dediği gibi,15 Bilge Kağan da kitabesinde 

bazan “T�rk budunu” ile birlikte Oğuz budununa ve beğlerine hitap etmektedir: “T�rk, Oğuz beğleri 

budun eĢidin” (T�rk ve Oğuz beğleri ve budunu iĢitin).16 Hatt� “Tokuz-Oğuz budun kent� budunÝm 

erti” (Dokuz-Oğuz budunu kendi budunum idi) c�mlesini de17  kavmi (etnik) bir akrabalÝk Ģeklinde 

değil, yukarÝda Oğuzlara dair verilen bilgileri, T�rk ve Oğuz‟un da Tabga�, KÝrgÝz, KÝtay gibi, budun 

kelimesiyle vasÝflanmalarÝ hususunu g�z �n�ne alarak, hukuki bir m�nasebet manasÝnda anlamak 

icab eder. Bilge Kağan, bu s�z ile, Tokuz-Oğuz budun (T�rk budunu gibi) doğrudan doğruya bana 

bağlÝ, benim idaremde bir kavim demek istiyor.18  Bu fikri teyid eden diğer kuvvetli bir delil de Uygur 

kağanÝnÝn da aynÝ kavim, yani Dokuz Oğuzlar i�in, “budunÝm” yani “kavmim” demesidir. 
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OğuzlarÝn bir t�rl� G�kt�rk kağanlarÝna ÝsÝnamamalarÝ da, k�t� idare edilmelerinden daha �ok, 

ayrÝ bir kavm� teĢekk�l olmalarÝ ve yarÝ bir siyasi maziye sahip bulunmalarÝ ile ilgilidir. AĢağÝda 

bahsedileceği gibi, devletin yÝkÝlmasÝ ile T�rk budun ortadan kalktÝğÝ halde, Oğuzlara bir Ģey olmadÝ. 

Onlar UygurlarÝn devletinde de, T�rklerinkinde olduğu gibi, bir hizmette bulundular; bu devletin de 

dayandÝğÝ ikinci bir unsur oldular, hatta, Uygur kağanlarÝna da vakit vakit isyan ettiler. 

TarduĢ-Bu k���k budunun �t�gen b�lgesine yakÝn bir yerde yaĢadÝğÝ anlaĢÝlÝyor. TarduĢlar 

G�kt�rklere sadÝk kavimlerden biri idi; daha sonra Uygurlara tabi oldular. Kağanlar bu buduna “yabgu” 

unvanlÝ bir baĢbuğ tayin ediyorlardÝ. Bu yabgunun hanedan azasÝna mensup olduğunu biliyoruz. 

T�lis-Abilerde daima TarduĢlar ile birlikte ge�en ve onlarÝn kardeĢi gibi g�r�nen bu kavim de her 

halde �t�gen b�lgesine yakÝn bir yerde oturuyordu. G�kt�rk kağanlarÝ bunlarÝn �zerine, yine hanedan 

azasÝndan bir Ģad tayin ediyorlardÝ. Bilge kağan amcasÝ Kapağan‟Ýn h�k�mdarlÝğÝ devrinde 

TarduĢlarÝn ĢadÝ bulunuyordu. Bilge Kağan zamanÝnda ise Ģad olarak bunlarÝn baĢÝnda K�l-�ur 

unvanlÝ bir beğ g�r�lmektedir.  

Ediz-Bu budunun daha �nce, AltÝ Oğuzlar ile komĢu olarak Kemcik ÝrmağÝ boylarÝnda, baĢlÝca 

Cirgak y�resinde yaĢadÝğÝ g�r�lm�Ģt�. Pek Ģ�y�nÝ dikkattir ki, Edizlerin bu zamanda da (yani ĠlteriĢ 

veya oğlu Bilge Kağan devrinde) OğuzlarÝn komĢularÝ olarak g�r�yoruz. Edizler iki boydan m�teĢekkil 

idiler. 

Uygur-YurdlarÝ Selenge boylarÝnda idi. G�kt�rklerin hakimiyetindeki diğer bir�ok T�rk kavimleri 

gibi, onlarÝn da baĢlarÝnda eltebir unvanlÝ bir baĢbuğlarÝ veya krallarÝnÝn olduğu g�r�l�yor. Uygurlar, 

ġine-Usu yazÝtÝnda a�Ýk�a belirtildiği gibi, on boydan m�teĢekkil idiler. 

BasmÝl-VarlÝklarÝnÝ G�kt�rklerden sonra da uzun bir zaman muhafaza eden BasmÝllarÝn BeĢ-

BalÝk taraflarÝnda oturduklarÝ anlaĢÝlÝyor; h�k�mdarlarÝ idi-kut unvanÝnÝ taĢÝyordu.  

Yer-BayÝrku-Abidelerde Yer-BayÝrkularÝn yurdu, kuzey y�n�nde uzak bir b�lge olarak 

g�steriliyor. Bu b�lgeni Baykal‟Ýn doğu kÝyÝlarÝnda olmasÝ muhtemeldir. Abidelerde bu kavimden bir 

defa bahsolunuyor. Bilge Kağan zamanÝnda baĢlarÝ Uluğ Ġrken (Erkin) unvanlÝ bir beğ idi. Uluğ Ġrken, 

Bilge Kağan‟a d�ĢmanlÝk g�sterdiği i�in (yağÝ boldu) �zerine varÝlÝp, T�rgi Yargun g�l�nde yapÝlan bir 

savaĢta bozguna uğratÝlmÝĢ ve Uluğ Ġrken az bir kiĢi ile ka�Ýp kurtulmuĢtur. K�l-Tegin‟in KÝrgÝz 

seferinde binip de savaĢta uyluğu kÝrÝlan “BayÝrku”nun ak aygÝrÝ, Uluğ Ġrken‟in savaĢta ele ge�irilmiĢ 

atÝ olmalÝdÝr.  

K�ĢgarlÝ19  T�rk d�nyasÝnÝn doğu taraflarÝnda yaĢayan Yabaku adlÝ bir kaimden bahseder. 

Hatta bunlarÝn B�ke Budra� unvanlÝ bir baĢbuğlarÝ vardÝ. B�ke Budra� Kara-HanlÝ topraklarÝna 

kalabalÝk bir kuvvetle saldÝrmÝĢ ise de Kara-HanlÝ hanedanÝndan Beğe�-Arslan-Tegin tarafÝndan 

yenilip tutsak alÝnmÝĢtÝr. Bu YabakularÝn adlarÝnÝn Yer-BayÝrku adÝnÝn yeğnileĢmiĢ bir Ģekli olduğu 

hatÝra geliyor.  
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KÝtay-Tatarlar gibi Moğol menĢeli olan bu kavim de �ok defa TatabÝ budun ile birlikte ge�iyor. Bu 

TatabÝ budunun �inlilerin daima KÝtaylar (Ki-tan) ile birlikte zikrettikleri “Hi” kavmi olduğu anlaĢÝlmÝĢtÝr. 

KÝtaylar fatih bir kavim olarak X. y�zyÝlda Kuzey �in‟e hakim olduklarÝ gibi, buradan �ÝkarÝldÝktan 

sonra (XII. asÝrda) da T�rkistan‟a g��edip orada kuvvetli bir imparatorluk kurdular. Ġsl�m tarihlerinde 

bunlara Kara-HÝtay denilir. bu isim �in‟den kovulmalarÝ sebebi ile verilmiĢ olsa gerektir. 

 Tatar-Bug�n Moğolca konuĢan kavmin atalarÝndan olan Tatarlardan abidelerde bazan Otuz-

Tatar olarak bahsediliyor. Buna g�re, Tatarlar o zamanlarda (VIII. asÝrda) 30 boy halinde olup, 

bilhassa bunlardan dokuzu siyasi bir birlik teĢkil etmekte idiler. BunlarÝn OğuzlarÝn doğusunda, onlara 

komĢu olarak yaĢadÝklarÝ anlaĢÝlÝyor. ��nk� her iki teĢekk�l�n (Oğuzlar ile Tatarlar) gerek G�kt�rkler, 

gerek Uygurlar zamanÝnda, birlikte isyan hareketlerinde bulunduklarÝ g�r�l�yor. Tatar adÝ, Moğollar 

zuhur edinceye kadar, bilhassa T�rkler ve �inlilerce Moğolca konuĢan b�t�n kavimler i�in umumi bir 

ad olarak da kullanÝlmÝĢtÝr.  

Karluk-Bu kavmin ana yurdu Kara-ĠrtiĢ‟Ýn sağ tarafÝnda Urungu g�l� ile Zaysan g�l� arasÝnda idi. 

Onlar �� boydan m�teĢekkil bulunuyor ve baĢlarÝ el-tebir unvanÝnÝ taĢÝyordu. Karluklar, Uygurlar gibi, 

G�kt�rkler devrindeki savaĢlarda fazla yÝpranmamÝĢ olduklarÝ i�in, G�kt�rklerden sonra, olduk�a 

m�him roller oynamÝĢlar ve varlÝklarÝnÝ Moğol devrine kadar devam ettirmiĢlerdir.  

KÝrgÝz-T�rk kavimleri arasÝnda, Oğuzlar gibi, varlÝğÝnÝ son zamanlara kadar devam ettiren 

KÝrgÝzlar, G�kt�rkler devrinde, K�ğmen (bug�nk� Tannu Ula) dağÝnÝn �tesinde Abakan ÝrmağÝ 

b�lgesinde yaĢÝyorlardÝ; h�k�mdarlarÝ kağan unvanÝnÝ taĢÝyordu. Ger�ekten KÝrgÝzlarÝn ikinci G�kt�rk 

devleti zamanÝnda kuvvetli bir durumda olduklarÝ g�r�l�yor. Bunlar Uygurlar devrinde de bu 

durumlarÝnÝ devam ettirmiĢler ve hatta 840‟ta Uygurlara saldÝrmÝĢlar, onlarÝn bir kÝsmÝnÝ �ld�r�p, bir 

kÝsmÝnÝ da s�r�p �Ýkararak, Orhun b�lgesini ellerine ge�irmiĢlerdir. Fakat, KÝrgÝzlar medeniyet�e geri 

kalmÝĢ bir kavim olduklarÝndan, Orhun b�lgesindeki T�rk medeniyetini tahrib etmek suretiyle T�rk 

tarihinde menfi bir rol oynamÝĢlardÝr; sonra kara-HÝtaylarÝn h�cumlarÝ �zerine (X. y�zyÝlÝn birinci 

yarÝsÝnda), burada tutunamayarak geldikleri yere d�nm�Ģlerdir. B�ylece KÝrgÝzlar, bu eski T�rk 

yurdunun Moğolca konuĢan kavimlerin ellerine ge�mesinin de m�sebbibi olmuĢlardÝr. 

Az-Bu kavim de KÝrgÝzlara komĢu olarak oturuyor ve baĢbuğlarÝ el-tebir unvanÝn taĢÝyordu.20 

Barthold, bug�n Yenisey‟in aĢağÝ Turuhan b�lgesinde yaĢayan Assinlerin  (diğer adÝ Kott) AzlarÝn 

kalÝntÝsÝ olmasÝnÝn muhtemel bulunduğunu s�yl�yor.  

�ik-Bu kavim Kem ÝrmağÝnÝn �tesinde yaĢÝyordu. Bunlar, Az ve KÝrgÝzlara yakÝn idiler. �ikler 

bilhassa Uygurlar zamanÝnda faaliyet g�stermiĢlerdir. Bu y�zden Uygur kağanÝ Moyun�ur birka� defa 

bu kavmin �zerine sefer yaparak, onlara baĢ eğdirip, �zerlerine bir vali (tutuğ) tayin etmiĢtir. Ġsl�m 

kaynaklarÝnda �iklerin de adÝna rastgelinmiyor.  

Ġzgil-Bu kavmin nerede yaĢadÝğÝ bilinemiyor. Esasen kitabelerde Ġzgillerden ancak bir defa 

bahsediliyor. Orada bunlar hakkÝnda Ģ�yle deniliyor: “amcam kağanÝn devleti zayÝflayÝnca ve kavim 
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par�alanÝnca Ġzgil budun ile savaĢtÝk. K�l-Tegin Alp Sal�Ý ak atÝna binib saldÝrdÝ. O at orada d�Ģt�. 

Ġzgil budun mahvoldu”.21  

On-Oklar-552 yÝlÝnda G�kt�rk Devleti‟ni kuran BumÝn Kağan kardeĢi Ġstemi‟nin maiyyetine, 

boylarÝ ile birlikte 10 T�rk beğini verib onu batÝ b�lgelerinin fethine memur etmiĢti. Ġstemi kÝsa bir 

zamanda m�him baĢarÝlar kazanarak Ceyhun‟a kadar uzanan topraklarÝ fethetti. Ġstemi, yabgu 

unvanÝnÝ taĢÝyor ve �t�gen‟de oturan kağanlarÝ metbu tanÝyordu. Fakat halefi Tardu 582 tarihinde 

kağan unvanÝnÝ alarak istikl�lini ilan etti. B�ylece, Man�urya‟dan Ceyhun‟a kadar uzanan imparatoluk 

ikiye b�l�nd�. B�y�k Altaylar ile Hami‟nin batÝsÝndaki dağlar doğu ve batÝ kağanlÝğÝnÝn topraklarÝnÝ 

birbirinden ayÝrÝyordu. BatÝ G�kt�rk kağanlarÝnÝn yaylaklarÝ Kara-ġar‟Ýn kuzeyindeki Yulduz ÝrmağÝnÝn 

yukarÝ boylarÝ, kÝĢlaklarÝ ise IssÝk G�l kÝyÝlarÝ ile Talas vadisi idi. G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun iki 

kağanlÝğa b�l�nmesi ve bunlarÝn �ok defa birbirlerine karĢÝ d�Ģmanca davranmalarÝ onlarÝn aynÝ 

mukadderata tabi olmalarÝna sebep oldu. ��nk� onlardan her birisi, tek baĢÝna kuvvetli bulunduğu 

zamanlarda �in ile baĢ edebilecek bir kudrette değildi. Bu sebeple Doğu G�kt�rk KağanlÝğÝ 630 

tarihinde yÝkÝlÝnca BatÝ G�kt�rk Devleti de ��kt�. AynÝ tarihte KarluklarÝn isyanÝ sonucunda kağan 

�ld�r�ld� ve �inlilerce Tu-lu ve Nu-Ģe-pi Ģekillerinde adlandÝrÝlan On-OklarÝn iki kolu arasÝnda ardÝ 

kesilmeyen bir m�cadele baĢladÝ. Ancak BatÝ G�kt�rkleri i�in asÝl felaket 657 yÝlÝnda baĢg�sterdi. 651 

yÝlÝnda Tu-lu kolunun baĢÝna ge�en Hu-lu, hakimiyetini Nu-Ģe-pilere de tanÝtmak sureti ile BatÝ 

G�kt�rkleri arasÝndaki siyasi birliği yeniden kurmuĢtu: fakat �in‟e karĢÝ giriĢtiği m�cadelede baĢarÝ 

g�steremedi ve 657 yÝlÝnda �inlilere yenilerek onlar tarafÝndan �ld�r�ld�. Bu hadiseden sonra �inliler 

Tu-lu ve Nu-Ģe-pilerin baĢÝna ayrÝ ayrÝ kağanlar ge�irdiler. Bunlar �in Ġmparatorluğu‟nu metbu 

tanÝyorlardÝ. 678 yÝlÝnda �inlilerin Tou-�e dedikleri kağanÝn onlar tarafÝndan tevkifinden sonra On-

Oklar daha zayÝf bir duruma d�Ģt�ler; aralarÝndaki bağlar gevĢedi. Bu hanlar i�inde On-Oklar arasÝnda 

eski siyasi birliği kurmak ve �in hakimiyetinden kurtulmak gayesi ile hareket edenler olmuĢ ise de 

bunlar bu gayelerinde baĢarÝ g�steremediler. Bilhassa 682 tarihinden sonra On-Oklar iyice ��z�ld�ler. 

�inlilerin tayin ettikleri kağanlarÝn ancak ismen yetkileri vardÝ. Beğler onlarÝ tanÝmÝyorlardÝ. Bu 

sebeple, asrÝn son yÝllarÝnda BatÝ T�rkleri arasÝnda ger�ek iktidar T�rgiĢlerin beği U-�e-le‟nin ge�ti. 

T�rgiĢler On-OklarÝn Tu-Lu koluna mensup bir boy idi.22  

699‟da Doğu G�kt�rkleri, On-OklarÝ  hakimiyetleri altÝna aldÝlar. B�ylece kÝsa bir zaman i�in de 

olsa eski T�rk birliği yeniden kurulmuĢtu. U-�e-le‟nin oğlu ve halefi So-ko (706-711) Doğu G�kt�rk 

kağanÝnÝn hakimiyetini tanÝmak istemeyerek isyan etti ise de baĢarÝ g�steremeyip �ld�r�ld� (711). 

Ancak 716‟da Doğu G�kt�rk kağanÝ Kapağan‟Ýn �ld�r�lmesi �zerine, T�rgiĢlerden  Su-lu (717-738), 

BatÝ G�kt�rkleri arasÝnda birliği kurulabildi. Yeni Doğu G�kt�rk h�k�mdarÝ Bilge Kağan ile kÝz alÝp 

vermek suretiyle d�n�rl�k tesis eden Su-lu, �inliler ve Arablar ile baĢarÝlÝ m�cadelelerde bulunmuĢtur. 

Hatta Arablar, savaĢlardaki cesaret ve sebatk�rlÝğÝndan ona Eb� Muz�him (boğa) l�kabÝnÝ verdiler. 

Fakat Su-lu baĢarÝlarÝnÝ devam ettiremedi; 736‟da �inlilere yenildiği gibi, ertesi yÝl da Arablara karĢÝ 

yaptÝğÝ seferde muvaffak olamadÝ. Bu y�zden bizzat kendi boyunun bir kÝsmÝnÝ teĢkil eden SarÝ-

T�rgiĢler onun kağanlÝğÝnÝ tanÝmadÝlar. �inlilerin desteğini sağlayan �u-mu-koen boyunun k�l-�ur‟u 

Bağa Tarkan BatÝ G�kt�rklerinin bu son dirayetli kağanÝnÝ �ld�rd� (738). Fakat Bağa Tarkan da 
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�inlilerin kağan olarak g�nderdikleri G�kt�rk hanedanÝndan bir Ģehzadeyi �ld�rd�ğ� i�in 744 yÝlÝnda 

onlar tarafÝndan aynÝ akibete uğratÝldÝ. Bunun �zerine Ġli vadisi ile IssÝk-G�l kÝyÝlarÝ �in hakimiyeti 

altÝna girdi.  

�inlilerin 736‟da Su-lu‟ya galebe etmeleri ve sonra BatÝ G�kt�rklerini tekrar hakimiyetleri altÝna 

alabilmelerinde, Doğu G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun, Bilge Kağan‟Ýn �lmesi sonucunda (734) zayÝf bir 

duruma d�Ģmesi baĢlÝca �mil olmuĢtur. Doğu‟da m�him bir siyasi kuvvet kalmayÝnca BatÝ‟nÝn �in‟e 

karĢÝ m�dafaasÝ pek m�mk�n olmuyordu. Doğu, BatÝ i�in bir kale idi. 744 yÝlÝnda Doğu G�kt�rk 

Devleti yÝkÝlÝrken �inliler de Bağa TarkÝn‟Ý yenip, BatÝ G�kt�rk yurdunu iĢgal ettiler. 

751 yÝlÝnda �in kumandanÝ Kao Sien-�i‟nin Talas boylarÝnda Ġsl�m kumandanÝ Ziyad b. S�lih 

tarafÝndan mağlubiyete uğratÝlmasÝ, BatÝ G�kt�rkleri �zerindeki �in hakimiyetine son verdi. Fakat BatÝ 

G�kt�rkleri arasÝnda siyasi birliği yeniden kurabilecek kuvvetli bir Ģahsiyet �ÝkmadÝ. On-Oklar hemen 

tamamen denebilecek derecede dağÝlmÝĢlardÝ. Karluklar bu durumdan faydalandÝlar. 742 yÝlÝndan beri 

Uygurlar ile Doğu G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun mirasÝ i�in m�cadele eden Karluklar, bu m�cadelede 

baĢarÝ g�steremeyince BatÝ G�kt�rk �lkesine y�nelerek buralarda fetih hareketlerinde bulundular; 766 

yÝlÝna doğru T�rgiĢ kağanlarÝnÝn oturma yerleri olan Tokmak ve Talas Ģehirlerini ele ge�irip, BatÝ 

G�kt�rk yurdunun hakimleri oldular.23  Dikkate Ģ�y�ndÝr ki, iki G�kt�rk devletine son veren Uygurlar 

ile Karluklar Orhun Abideleri‟nde adlarÝ en az zikredilen T�rk kavimlerinden idiler. 

YukarÝda da iĢaret edildiği gibi, BatÝ G�kt�rk devleti baĢlÝca 10 boya dayanÝyordu. Orhun 

Abideleri‟nde, bu on boya On-Ok deniliyor. Bu on boy iki kola ayrÝlmÝĢtÝ ki, gerek bunlarÝn, gerek bu 

kollarÝ teĢkil eden boylarÝn adlarÝnÝn ancak �ince Ģekillerini biliyoruz. �inliler bu iki koldan birisine Tu-

lu, diğerine de Nu-Ģe-pi diyorlardÝ. Tu-lu kolu Ġli‟nin orta ve yukarÝ yatağÝ ile Yulduz ÝrmağÝ ve 

Tarbagatay arasÝnda, Nu-Ģe-piler de �u ve Talas ÝrmaklarÝ arasÝndaki sahada yaĢÝyorlardÝ. Tu-lu 

kolunu teĢkil eden beĢ boy ĢunlardÝr: �u‟mukoen, Hu-lu-u (Hu-lu kiu), ġe-ġo-t‟i, Tu-k‟i-Ģe (T�rgiĢ), Su-

ni-Ģe, Nu-Ģe-piler: 

A-si -kie k‟iue, Ko-Ģu k‟iue, Pa-sai kan t‟oen- ġa-po, Asi-kie ni-Ģu, Ko-Ģu �u‟ pan.24  

G�r�l�yor ki bu 10 boydan yalnÝz Tu-k‟i-Ģelerin, Orhun Abideleri sayesinde, T�rgiĢ Ģeklinde 

T�rk�e adlarÝ bilinebiliyor. Tu-lu boylarÝnÝn baĢÝnda bulunan beğler �ur (�uo) Nu-Ģe-pilerin baĢÝnda 

bulunanlar da erkin (se-kin) unvanÝnÝ taĢÝyorlardÝ. Bunlardan baĢka BatÝ G�kt�rkleri arasÝnda On-

Oklardan olmayan daha bir�ok boylar da vardÝ.  

Bu On-Oklar ne oldu? On-OklarÝn kÝyÝm yani katliam veya b�y�k �apta dağÝtÝlma gibi 

hareketlere maruz kaldÝklarÝnÝ bilmiyoruz. Bu sebeple onlarÝn nesillerinin m�tecakip asÝrlarda 

varlÝklarÝnÝ devam ettirdiklerini d�Ģ�nmek tabiidir. YalnÝz Karluk fethinin On-OklarÝ tamamen ��zd�ğ� 

ve hatta bazÝ yer değiĢtirme hadiselerine sebep olduğu muhakkaktÝr.  

On-Oklara mensup teĢekk�llerin baĢÝnda Pe�enekleri saymak m�mk�nd�r. Pe�eneklerin �� asil 

boyunun (Ertim, �ur ve Yula) m�Ģterek adÝ olan Kangar, kitabelerde, BatÝ G�kt�rk �lkesindeki harekat 
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esnasÝnda ge�en ve her halde bir topluluğu ifade eden Kengeres ile birleĢtirilmiĢtir.25 YalnÝz 

Pe�eneklerin, On-OklarÝn bir boyunu değil, belki birka� boyuna mensup teĢekk�lleri i�ine alan bir 

topluluk olduğunda Ģ�phe yoktur. Yani onlar On-OklarÝn iki kolundan birinin m�him bir kÝsmÝndan 

meydana gelmiĢlerdir. 

X. y�zyÝlda Talas vadisinde “T�rkmen” adÝnÝ taĢÝyan bir kavim vardÝ ki,26 bunun Ġsl�miyet‟i 

kabul eden ilk T�rk kavmi olduğu anlaĢÝlÝyor. Oğuzlardan ayrÝ bir kavim olan bu T�rkmenlerin de On-

OklarÝn kalÝntÝlarÝndan olmasÝ pek muhtemeldir. Diğer taraftan Minorsky27 X. ve XI. y�zyÝllardaki 

TuhsÝlarÝn, T�rgiĢlerin kalÝntÝsÝ olduğunu s�ylemektedir ki, pek muhtemeldir. 

BatÝ G�kt�rkleri, gerek siyasi tarih, gerek k�lt�r tarihi bakÝmÝndan Doğu G�kt�rkleri ile 

mukayese edilemez. Onlar Doğu G�kt�rkleri gibi ne m�him siyasi faaliyetlerde bulunabilmiĢler ne de 

onlar gibi T�rk dili, edebiyatÝ ve tarihi bakÝmÝndan değerli kitabeler bÝrakmÝĢlardÝr. Bu, her halde biraz 

da yaĢadÝklarÝ b�lgenin coğragf hususiyeti ile ilgili olsa gerektir. ��nk� aynÝ b�lgelere hakim olan 

Kara-HanlÝlarÝn rol� de bu bakÝmdan (Ġsl�m dinini kabul ettikleri halde), onlarÝnkinden pek farklÝ 

olmamÝĢtÝr. Kara-HanlÝlardan bize ancak bir iki T�rk�e eser gelebilmiĢtir.  

G�kt�rkler Ġdaresinde Oğuzlar 

681 yÝlÝnda G�kt�rk ĢadlarÝndan Kutluğ, G�kt�rk devletini kurmak i�in yeniden faaliyete ge�miĢ 

ve kağan olunca da geleneğe g�re Ġl-TeriĢ unvanÝnÝ almÝĢtÝ. Bu zamanda Kutluğ ve dirayetli veziri 

Bilge Ton-Yukuk geyik ve tavĢan eti yiyerek, �uğay-Kuz‟da ve Kara-Kum‟da oturuyorlardÝ. KağanlÝk 

merkezi �t�gen hen�z ele ge�irilmemiĢti. BurasÝnÝn OğuzlarÝn hakimiyetinde olmasÝ muhtemeldir. Bu 

esnada, baĢlÝca Tula ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda oturan Oğuzlar, Kutluğ‟un faaliyetlerinden b�y�k bir telaĢa 

kapÝldÝlar. OnlarÝn baĢlarÝnda Baz Kağan vardÝ; tek baĢÝna T�rklere h�cum etmeyi g�ze 

alamadÝklarÝndan �inlilere KunÝ Seng�n‟�, KÝtaylara Tonra Sem‟i el�i olarak g�nderip T�rklerin 

kendileri i�in de tehlikeli durumlar yaratabileceklerine iĢaret ile hep birlikte T�rklerin �zerine saldÝrmayÝ 

teklif ettiler. Fakat G�kt�rkler OğuzlarÝn bu teĢebb�s�n� zamandÝ haber aldÝlar. Ġl-TeriĢ, Bilge Ton-

Yukuk‟un teklifi �zerine, �� kuvvetin birlikte h�cumuna uğramadan OğuzlarÝn �zerine y�r�d�. 

G�kt�rkler ve Oğuzlar, Tula (Tuğla) ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda karĢÝlaĢtÝlar. T�rk ordusu 2000, Oğuz ordusu 

ise 3000 idi. SavaĢta Oğuzlar yenildiler; bir�oklarÝ Ýrmakta boğuldular ve bazÝlarÝ da ka�arken 

�ld�r�ld�ler. Yenilgi �zerine OğuzlarÝn geri kalanlarÝ itaat ettiler.28 Bu baĢarÝyÝ takiben imparatorluk 

merkezi �t�ken y�resi fethedildi ve Ġl-TeriĢ Kağan da orada yerleĢti (682). OğuzlarÝn baĢÝndaki Baz 

Kağan‟Ýn bu savaĢ sonucunda ne olduğu �zerinde hi� birĢey s�ylenmiyor. Bu hadiseden sonra 

OğuzlarÝn her hangi bir isyanÝndan veya onlar ile yapÝlan bir savaĢtan da bahsedilmiyor. YalnÝz Ton-

Yukuk kitabesinin sonlarÝnda Ġl-TeriĢ Kağan �ğ�l�rken onun Oğuzlar ile beĢ defa savaĢtÝğÝ yazÝlÝyor. 

Bu savaĢlardan d�rd� anlatÝlan savaĢtan �nce mi, yoksa sonra mÝ yapÝlmÝĢtÝr? Bizce bu hususta 

kesin birĢey s�ylemek m�mk�n değildir. Bununla beraber Baz Kağan Tula savaĢÝnda �ld�r�lm�Ģ 

olabilir. Bilge Kağan kitabesinde onun Ġl-TeriĢ Kağan i�in balbal dikildiği bildiriliyor.29 Bu husus ne 

olursa olsun, Oğuzlar Ġl-TeriĢ Kağan zamanÝnda tamamen itaat altÝna alÝnmÝĢ ve doğrudan doğruya 
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kağanÝn idaresine bağlanmÝĢtÝr. B�ylece Oğuzlar, T�rklerin yanÝnda devletin dayandÝğÝ ikinci bir unsur 

olarak yer aldÝlar.  

Ġl-TeriĢ Kağan �t�gen‟de yerleĢtikten sonra, dirayetli “aygucu”su Bilge Ton-Yukuk‟un tavsiyesi 

�zerine �in‟e seferler yapmaya baĢladÝ ki, bu seferler sonucunda ġantung ovasÝnda 23 Ģehir alÝndÝ. 

ġ�phesiz bu seferlere G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun ikinci dayanağÝ olan Oğuzlarda katÝldÝlar. Ġl-TeriĢ 

Kağan 691 yÝlÝnda �ld� ve yerine kardeĢi Kapağan Kağan ge�ti. Kapağan Kağan devrinde yapÝman 

meĢhur KÝrgÝz seferinde OğuzlarÝn bulunduğu Bilge Ton-Yukuk‟un kitabesinde belirtiliyor. Bu seferin 

sebebi, KÝrgÝzlarÝn G�kt�rklere karĢÝ, �inliler ve On-Oklar ile bir ittifak v�cuda getirmeleri idi. Bu arada 

m�ttefikler OğuzlarÝ da isyana teĢvik etmiĢlerdi. 697 yÝlÝnda yapÝldÝğÝ anlaĢÝlan bu seferde Ak-Termel 

ge�ildikten sonra Oğuzlar �nc� kuvveti olarak g�nderildiler. K�ğmen ormanÝnÝn kargÝ batÝmÝ karlÝ 

yollarÝ ve yama�larÝ ge�ilib Ġbar aĢÝldÝktan ve AnÝ ÝrmağÝ boylarÝna varÝldÝktan sonra gece ve g�nd�z 

yel gbi gidilerek Songo ormanÝnda KÝrgÝz kağanÝnÝn ordusu ile karĢÝlaĢÝldÝ. YapÝlan savaĢta KÝrgÝz 

ordusu yenilmiĢ ve KÝrgÝz kağanÝ da savaĢ meydanÝnda kalmÝĢtÝ. Kitabelerde epeyce bir zaman i�in 

OğuzlarÝn her hangi bir isyan hareketinden bahsedilmiyor. Esasen b�yle birĢey olsa idi. G�kt�rklerin 

her istikamette zaferler kazanmalarÝ pek m�mk�n olmazdÝ. Nitekim, onlarÝn Bilge Kağan‟Ýn ilk 

yÝllarÝnda vukubulan ayaklanmalarÝ G�kt�rk devletinin zayÝflamasÝnda pek m�him bir �mil olmuĢtur. 

Kapağan Kağan zamanÝnda yapÝlan seferler ile G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun hakimiyeti tekrar uzak 

yerlere kadar yayÝldÝ. B�ylece, Oğuzlar da pek muhtemel olarak T�rk budun ile birlikte, On-OklarÝn 

hakimiyete alÝnmasÝnda (698), zengin ganimetin ele ge�irildiği Mavera�nnehir seferinde (700-701), 

�in kumandanÝ �a�a ile yapÝlan ve T�rklerin parlak zaferi ile sona eren savaĢta (706) ve diğer 

seferlerde bulundular. Fakat, bu parlak devir ve iki budun arasÝndaki bu kardeĢlik zamanÝ Kapağan 

Kağan‟Ýn 716 yÝlÝnda BayÝrkularÝn kurduğu bir pusuya d�Ģerek �lmesi ile sona erdi. Kapağan Kağan‟Ýn 

oğlu B�ğ�‟n�n h�k�mdarlÝğÝnÝn, Ġl-TeriĢ‟in oğullarÝ tanÝmadÝlar. T�rklerde saltanat veraseti iĢinin 

değiĢmez bir kaideye bağlanmamasÝnÝn neticesi burada da kendini g�sterdi. Bu ihtilaf sebebiyle 

T�rkler adeta iki b�l�ğe ayrÝlarak m�cadeleye giriĢtiler. M�cadeleyi, bilhassa K�l-Tegin‟in cesareti ve 

savaĢ�ÝlÝğÝ sayesinde Ġl-TeriĢ Kağan‟Ýn oğullarÝ kazandÝ. B�g� Han ve taraftarlarÝ bertaraf edildi.  

Ġl-TeriĢ‟in b�y�k oğlu kağan oldu (716) ki, kitabelerdeki T�rk Bilge Kağan‟dÝr. KardeĢi K�l-

Tegin‟de, G�kt�rk ordusunun sevk ve idaresini �zerine aldÝ. AnlaĢÝldÝğÝna g�re Ġl-TeriĢ‟in oğullarÝ ile 

B�g� Han arasÝndaki kağanlÝk m�cadelesi, imparatorluğa gevĢek bir Ģekilde bağlanmÝĢ olan 

budunlarÝn t�bilik bağlarÝnÝ koparmalarÝna sebep oldu ve her tarafta karÝĢÝklÝklar (bolgak) �ÝktÝ. 

T�rgiĢlerden Su-lu adlÝ bir baĢbuğ, On-OklarÝn baĢÝna ge�erek kağan unvanÝnÝ aldÝ ve BatÝ T�rklerini 

m�stakil olarak idare etmeye baĢladÝ. Ġzgiller de ayaklandÝlar, OğuzlarÝn da bu esnada isyan bayrağÝnÝ 

kaldÝrdÝklarÝ g�r�l�yor. Kitabelerde onlarÝn isyanlarÝna sebep olarak her tarafta kargaĢalÝklar �ÝkmasÝ 

ile kÝskan�lÝk g�steriliyor. Bu s�zler olduk�a m�phemdir. Fakat ĢurasÝ muhakkaktÝr ki Oğuzlar bir t�rl� 

kağanlara ÝsÝnamamÝĢlardÝ. OnlarÝn hi� bir zaman T�lis ve TarduĢlarÝn durumunda olmak istemedikleri 

anlaĢÝlÝyor. Bunda her halde kavmi bir sebep olduğu gibi, ayrÝ bir siyasi maziye sahip bulunmalarÝ da 

s�z konusudur. Yani onlarÝn bu isyanlarÝnÝn gayesi Ģ�phesiz istikl�llerini elde etmek i�in idi.  
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Bilge Kağan ve kardeĢi K�l-Tegin Ġzgilleri tedip ettikten sonra Oğuzlar �zerine y�r�d�ler. Fakat 

onlarÝ, Ġzgiller gibi kolayca yola getirmek kabil olmadÝ ve bir yÝlda beĢ defa vuruĢmak icab etti. Oğuzlar 

ile ilk savaĢ Toğu BalÝk‟ta yapÝldÝ. BuranÝn adÝna bakÝlÝrsa, bir Ģehir olmasÝ lazÝmdÝr. Fakat bu hususta 

hi�bir bilgiye sahip değiliz. K�l-Tegin Azman adlÝ atÝna binerek birbiri arkasÝndan yedi eri san�mak 

sureti ile b�y�k bir yiğitlik g�sermesine rağmen G�kt�rkler kesin bir sonu� alamadÝlar. Buna karĢÝlÝk, 

KuĢlÝgak‟ta Edizler ile yapÝlan karĢÝlaĢmada Edizler ağÝr bir yenilgiye uğradÝlar. Oğuzlar ile ikinci 

vuruĢma Urgu‟da (bug�nk� Urga?) yapÝlmÝĢ ise de bu da kati bir netice vermemiĢ, onun arkasÝndan 

�uĢ-BaĢÝ‟nda yapÝlan savaĢ ise pek �etin olmuĢ ve G�kt�rkler ciddi bir tehlikeye maruz kalmÝĢlardÝr. 

Bu sonuncu savaĢta G�kt�rk ordusu Oğuzlar karĢÝsÝnda yÝlgÝn bir duruma d�Ģm�Ģt�. Bereket versin 

K�l-Tegin h�cuma ge�en OğuzlarÝ p�sk�rtmeye ve hatta Tongralardan YÝlpagut (Alpagut) ile son eri 

tutsak almaya muvaffak oldu. Bunlar, bu esnada savaĢta veya tabi� olarak �len, G�kt�rklerden Tunga-

Tegin‟in yuğunda (cenaze t�reni) -ona �te d�nyada hizmet etmeleri i�in- �ld�r�ld�ler. Fakat savaĢ 

yine neticesiz kalmÝĢtÝ. Bundan dolayÝ iki kardeĢ budun Ezgenti Kadaz‟da yeniden karĢÝlaĢtÝlar ise de 

bunda da bir yeniĢme olmadÝ. ArtÝk kÝĢ gelmiĢti. Bu sebeple G�kt�rkler Amga kalesinde kÝĢladÝlar. 

Fakat kÝĢ da G�kt�rkler i�in iyi ge�medi. ��nk� “yut” �ÝkmÝĢ yani hayvan kÝrÝmÝ olmuĢtu. Bahar 

gelince (717 yÝl baharÝ?) Bilge Kağan Oğuzlara karĢÝ asker sevk etti. Fakat, OğuzlarÝn ��-Oğuz 

koluna mensup bir ordu kağanÝn ordug�hÝnÝ bastÝ. Bu baskÝn o kadar baĢarÝlÝ yapÝlmÝĢtÝ ki, Oğuzlar 

g�r�lmemiĢ bir zafer kazanmak �zere idiler. Hatta onlardan bir b�l�ğ� ordug�hÝ yağmalamaya bile 

baĢlamÝĢtÝ. Fakat yine K�l-Tegin‟in yiğitliği ve Bilge Kağan‟Ýn soğuk kanlÝlÝğÝ sayesinde bu tehlike de 

�nlendi.30 Bununla beraber Oğuz savaĢlarÝnÝn bir t�rl� sonu gelmiyordu. Bilge Kağan, yukarÝda 

anlatÝlan savaĢtan sonra Oğuzlar �zerine tekrar y�r�yerek onlara karĢÝ bir baĢarÝ kazandÝ ise de, 

Oğuzlar, komĢularÝ Dokuz Tatarlar ile birleĢerek Agu‟da yine G�kt�rklerin karĢÝsÝna �ÝktÝlar.  

Yenilgiye uğrayan Oğuzlar �in‟e doğru yollandÝlar ise de tekrar yurtlarÝna d�nd�ler. Oğuzlar 

h�l� boyun eğmemiĢlerdi. Bu sebeple Bilge Kağan‟Ýn onlar �zerine bir sefer daha yaptÝğÝ 

anlaĢÝlÝyor.31 AynÝ seferde Uygurlar �zerine de varÝlarak bozguna uğratÝlmÝĢ ve Uygur el-teberi y�z 

kadar adamÝ ile doğuya doğru ka�mÝĢtÝr.32 G�kt�rk kitabelerinde ilk ve son defa olmak �zere, 

Uygurlardan ancak bu kadar bahsedilmektedir. Bundan UygurlarÝn, diğer bir�ok T�rk kavimlerinin 

aksine olarak, Selenge boylarÝnda her halde G�kt�rklere vergi vererek sakin bir hayat s�rd�klerine 

h�kmedilebilir. Ertesi yÝl Bilge Kağan 34 yaĢÝnda iken (718 yÝlÝ) G�kt�rklere daha fazla dayanamayan 

ve onlara tabi olmak da istemeyen Oğuzlar �in‟e g�� ederek �inlilerin idaresine girdiler”.33 ArtÝk bir 

daha onlardan bahsedilmiyor. YalnÝz 720 yÝlÝnda dikildiği kabul edilen Bilge Ton-Yukuk kitabesindeki, 

“T�rk Bilge Kağan‟Ýn, T�rk sir budununu ve Oğuz budununu iyi idare ettiği”34 s�zleri, Bilge Kağan‟Ýn 

kendi kitabesinde Oğuz beğleri ve budununa hitap etmesi,35 OğuzlarÝn bilahare yurtlarÝna d�nerek 

kağana tabi olduklarÝnÝ g�steriyor. 

K�l-Tegin‟in 732 yÝlÝnda �l�m� Bilge Kağan‟Ý ve b�t�n G�kt�rkleri derin bir elem ve teess�re 

d�Ģ�rd�. ��nk�, devletin ayakta durabilmesinde K�l-Tegin‟in yiğitliği m�him �mil idi. B�t�n 

G�kt�rkler, K�l-Tegin i�in kanlÝ g�z yaĢlarÝ d�kt�ler. AğÝr bir yas tutuldu. Bu matem aynÝ zamanda 

T�rk budununun yakÝn bir gelecekte karĢÝlaĢacağÝ tehlikelerle dolu karanlÝk g�nlerin de bir ifadesi idi. 
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Ger�ekten �ok ge�meden Bilge Kağan da vefat etti (734). Yerine ilk �nce �inlilerin Yi-Han dedikleri 

b�y�k oğlu ge�ti ise de onun kÝsa bir zaman sonra �l�m� �zerine, k���k oğlu kağan il�n edildi. TanrÝ 

Kağan olarak tanÝnan bu h�k�mdar gen� ve tecr�besiz idi. Bu esnada Selenge boylarÝnda yaĢayan 

Uygurlar, Tarbagatay‟da oturan Karluklar ve yurtlarÝ BeĢ-BalÝk b�lgesi olduğu sanÝlan BasmÝllar 

gittik�e kuvvetleniyorlardÝ. Oğuzlara gelince bu hususta hi�bir Ģey s�ylemek m�mk�n değildir. TanrÝ 

Kağan‟Ýn doğu ve batÝ ĢadlarÝ olan amcalarÝ onun buyruklarÝnÝ dinlemiyorlardÝ. TanrÝ Kağan bu iki 

Ģad‟tan batÝ ĢadÝnÝ yenmiĢ ise de, doğu ĢadÝna yenilerek �ld�r�lm�Ģt� (741). Fakat hanedan azasÝ 

arasÝnda salatanat m�cadelesi devam ediyordu. BasmÝllar Uygurlar ve Karluklar bu durumdan 

faydalanarak harekete ge�tiler. �� tuğlu T�rk budununun baĢÝnda OzmÝĢ Kağan vardÝ. UygurlarÝn 

baĢbuğu Koyun yÝlÝnda (743) OzmÝĢ Kağan‟Ý ağÝr bir yenilgiye uğrattÝ. �� tuğlu T�rk budun b�y�k bir 

felakete uğradÝ; bu arada Kağan‟Ýn hatunu da tutsak alÝndÝ. Ancak son darbeyi BasmÝllar vurdular ve 

�ld�rd�kleri OzmÝĢ Kağan‟Ýn baĢÝnÝ �in sarayÝna g�nderdiler (744). BasmÝllarÝn baĢbuğu kendisini 

kağan ilan etti ve hatta G�kt�rklerin geride kalanlarÝ da onun kağanlÝğÝnÝ tanÝdÝlar. Fakat aynÝ yÝlda 

UygurlarÝn baĢbuğu, muhtemel olarak KarluklarÝnda yardÝmÝyla, BasmÝl h�k�mdarÝnÝ yenip �ld�rerek 

�t�gen‟in hakimi oldu. G�kt�rklerin hayatta kalanlarÝ �in‟e g�� edip bu kavim idaresine girdiler.36 Bu 

tarihten sonra G�kt�rkler bir daha tarih sahnesinde g�r�nmediler.  

G�kt�rkler, Orta-Asya‟da daha �ncekiler ile mukayese edilemeyecek derecede b�y�k ve 

teĢkilatlÝ bir imparatorluk kurmuĢlardÝ. G�kt�rkler sayesinde T�rk soyu tarihte son defa olarak, tek bir 

bayrak altÝnda toplanmÝĢtÝ. T�rk s�z�, bilindiği gibi, bu imparatorluğu kuran ve onu idare eden kavmin 

adÝ idi. OnlarÝn b�t�n T�rk kavimlerini i�ine alan bu b�y�k imparatorluğu kurmalarÝ sonucunda kendi 

kavim adlarÝ, bilhassa Orta Doğu‟da, T�rk�e konuĢan b�t�n kavimlerin umumi adÝ anlamÝna kazandÝ. 

Halbuki, T�rk budun kavmi varlÝğÝnÝ siyasi varlÝğÝ ile birlikte kaybederek ortadan kalkmÝĢtÝ. 

G�kt�rklerden sonra hi� bir T�rk kavmi, diğer T�rk teĢekk�llerinden �oğunu i�ine alan bir devlet 

kuramamÝĢtÝr. Orta Asya tarihinin baĢlÝca �� ehemmiyetli devrinden (diğerleri Hiung-nu ve Moğol 

devirleridir) biri olan G�kt�rkler devrinin aynÝ zamanda T�rk k�lt�r tarihi bakÝmÝndan da ne kadar 

�nemli bir devir olduğu mal�mdur. T�rkler ilk defa olarak bu devirde milli bir alfabeye sahip 

olmuĢlardÝr. T�rk diline ait en eski milli kaynaklar da bu devre aittir. Bunlar sadece T�rk dilinin değil, 

T�rk edebiyatÝnÝn, T�rk tarihinin ve geniĢ bir anlamda, T�rk k�lt�r�n�n en eski kaynaklarÝdÝr. 

 G�kt�rklerden sonra gelen T�rk kavimleri bu devre ait edebi gelenekleri geliĢtirmek Ģ�yle 

dursun, zamanla onu bÝrakmÝĢlardÝr. UygurlarÝn, G�kt�rk alfabesini bir m�ddet kullandÝktan sonra 

yerine, T�rk dili i�in daha az m�sait olan baĢka bir alfabeyi kullandÝklarÝ mal�mdur. G�kt�rklerden 

sonra T�rk kavimlerinin siyasi mukadderatlarÝnÝn ayrÝlmasÝ, onlarÝn farklÝ medeniyet �evrelerine dahil 

olmalarÝna sebep olmuĢtur. Ancak Moğol devridir ki, T�rklerden pek m�him bir kÝsmÝnÝ veya hepsini 

tek bir medeniyet aleminde birleĢtirmiĢtir. ĠĢte bu kadar m�him rol oynamÝĢ olan bu T�rk kavminin 

akÝbeti b�yle olmuĢtur. 

Uygurlar Devrinde Oğuzlar 
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�in kaynaklarÝnÝn Huey-hu dedikleri Uygurlar, Selenge boylarÝnda oturuyorlardÝ. Uygurlar XIV. 

y�zyÝlÝn baĢlarÝnda dahi en eski yurtlarÝnÝn burasÝ olduğunu biliyorlardÝ. G�kt�rk abidelerinde Uygur 

adÝ bir defa ge�iyor. Bundan UygurlarÝn, diğer T�rk kavimlerinin aksine olarak, G�kt�rk KağanlÝğÝ‟na 

itaat edip vergi vermek suritiyle sakin bir hayat s�rd�kleri sonucunu �Ýkarmak m�mk�nd�r. Bilge 

Kağan OğuzlarÝn tedibi ile meĢgul iken, Selenge boylarÝndaki Uygurlar �zerine de y�r�m�Ģ, bozguna 

uğrayan Uygur el-teberi 100 kadar adamÝyla doğuya doğru gitmiĢtir. UygurlarÝn ele ge�irilen yÝlkÝlarÝ 

yut‟tan (hayvan kÝrÝmÝ) ve Oğuzlar ile m�cadele dolayÝsÝ ile T�rk budunu arasÝnda baĢg�steren a�lÝğÝ 

�nlemiĢti. Bu sebeple, seferin iktisadi bir gaye ile yapÝldÝğÝ fikri doğrudur.37 UygurlarÝn gittik�e siyasi 

hakundan ehemmiyet kazanmalarÝnda OğuzlarÝn, metbularÝ G�kt�rkler ile m�cadeleleri her halde bir 

�mil olmuĢtur. Bu m�cadele, OğuzlarÝ bitkin bir duruma d�Ģ�rm�Ģ olmalÝdÝr ki, onlar kolaylÝkla 

UygurlarÝn n�fuzu altÝna girmiĢlerdir. Bunun 742‟de TanrÝ Kağan‟Ýn �ld�r�lmesini m�teakip olduğu 

muhakkaktÝr. Kağan olunca K�l-Bilge adÝyla anÝlan Uygur h�k�mdarÝ oğlunu OğuzlarÝn baĢÝna ge�irdi. 

UygurlarÝn OğuzlarÝ n�fuzlarÝ altÝna almalarÝ ger�ekten kendileri i�in b�y�k bir baĢarÝ idi. Bu, onlarÝn 

Orhun b�lgesine hakim olmak �zere bulunduklarÝnÝ g�steriyor. Filhakika Koyun yÝlÝnda (743) Uygur 

baĢbuğu �� tuğlu T�rk budununun baĢÝnda bulunan OzmÝĢ Kağan‟Ýn �zerine y�r�rken, oğlu da 

Dokuz-Oğuz kuvvetleri ile kendisine katÝldÝ. Oğuzlar, yeni metbularÝnÝn yanÝnda, birlikte parlak zaferler 

kazandÝklarÝ eski silah arkadaĢlarÝnÝ ortadan kaldÝrmaya gidiyorlardÝ. Bu yÝlda yapÝlan savaĢta, OzmÝĢ 

Kağan ağÝr bir yenilgiye uğradÝ. T�rk budunu, o zaman Dokuz-OğuzlarÝn baĢÝnda olan m�stakbel 

“TanrÝ‟da BolmÝĢ Ġl EtmiĢ Bilge Kağan‟Ýn ifadesiyle: “anda inagaru yok boldu (T�rk kavmi orada 

tamamiyle (?) mahvoldu.38 Bu zaferden sonra, Uygur baĢbuğu �t�gen b�lgesine yerleĢti, kağan 

unvanÝnÝn aldÝ ve K�l-Bilge Han olarak anÝldÝ. Bundan sonra ��-Karluk ile savaĢan K�l-Bilge Han, 

onlarÝ On-OklarÝn �lkesine �ekilmeye mecbur etti. Fakat �ok ge�meden K�l-Bilge Han �ld� (Domuz 

yÝlÝnda - 747)”.39 Yerine Dokuz-OğuzlarÝn baĢÝnda bulunan oğlu ge�ti ve “TanrÝ‟da BolmuĢ Ġl EtmiĢ 

Bilge Kağan” unvanÝnÝ aldÝ. Bu Uygur h�k�mdarÝ T�rk Bilge Kağan gibi, Dokuz-Oğuzlar i�in “Dokuz-

Oğuz budunum”40 demekle beraber kağan olur olmaz OğuzlarÝn ezici �oğunluğunu kendisine 

d�Ģman buldu. Bunlar, bizzat bu Uygur kağanÝ ile ilgili kitabede “Sekiz-Oğuz” olarak anÝlÝyor. Buna 

g�re ancak bir boy Kağan‟a sadÝk kalmÝĢ bulunuyor. OğuzlarÝn, G�kt�rk kağanlarÝna olduğu gibi, 

Uygur h�k�mdarlarÝna da isyan etmelerinin istikl�llerini kazanmak gayesi ile ilgili olduğu s�ylenebilir. 

Oğuzlar, bu maksatla, G�kt�rkler devrinde yaptÝklarÝ gibi, doğu komĢularÝ “Dokuz-Tatarlar” ile 

birleĢmiĢlerdi. Ġl EtmiĢ Bilge Kağan, m�ttefiklerin �zerine y�r�yerek ormanlÝk bir yerde, geceleyin 

onlarÝ yendi. Fakat kağan galip geldi. Ġl EtmiĢ Bilge Kağan‟Ýn eline OğuzlarÝn halk tabakasÝndan (kara 

igil budun) m�him bir kÝsmÝ tutsak d�Ģm�Ģ ise de, kağan onlara ve onlarÝn g��k�n ve davarlarÝna bir 

Ģey yapmamÝĢ, belki ancak ileri gelenlere ceza (kÝyÝn) vermiĢti.41 Oğuzlar Kağan‟Ýn kendisine itaat 

etmeleri teklifini kabul etmediler. Bunun �zerine Bilge Kağan arkalarÝndan gidip Burgu‟da yetiĢerek 

savaĢmÝĢ ve bu sefer onlarÝ ağÝr bir yenilgiye uğratmÝĢtÝr (4. ayÝn-Haziran-dokuzuncu g�n�). Kağan bu 

savaĢta OğuzlarÝn g��k�nlerini, davarlarÝnÝ, kadÝn ve �ocuklarÝnÝ tutsak almÝĢtÝ. BeĢinci ayÝn 

(Temmuz) 29‟unda Selenge kÝyÝlarÝnda yeniden savaĢ oldu. Oğuzlar ve Tatarlar bozulup Selenge‟yi 

ge�tiler. Kağan arkalarÝnÝ bÝrakmadÝ ve onlarÝ, Tay Bilge Tutuk ile diğer iki kiĢinin k�t� hareketleri 

y�z�nden periĢan ve hel�k olduğunu ve daha b�y�k felaketlere uğramamalarÝ i�in, yeniden kendisine 

itaat etmeğe �ağÝrdÝ. Bu Tay Bilge Tutuk‟un OğuzlarÝn baĢbuğu olduğu anlaĢÝlÝyor. Tay Bilge Tutuk, 
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Kağan‟Ýn babasÝ tarafÝndan Oğuzlar �zerine yabgu tayin edilmiĢtir. Kağan iki ay bekledi ise de onlar 

gelmediler. Kağan 8. ayÝn (Ekim) ikinci g�n� �ÝğÝltÝr G�l�‟nde savaĢmÝĢ ve sonra da Keyre BaĢÝ‟nda 

��-Birk�‟de Tatarlar ile �etin bir vuruĢma yapmÝĢtÝ. Bu vuruĢma sonucunda onlarÝn bir b�l�ğ� itaat 

ettiyse de, bir b�l�ğ� aynÝ Ģeyi yapmayarak baĢka bir yere �ekildi. Bunu m�teakip Kağan, �t�ken‟e 

d�nd�.42 Bu d�n�Ģ�n baĢarÝlÝ olmadÝğÝ anlaĢÝlÝyor.  

TanrÝ‟da BolmuĢ Ġl EtmiĢ Bilge Kağan �t�gen‟e d�n�Ģ�nde iki oğlundan birine yabgu, diğerine 

Ģad unvanlarÝnÝ vererek onlarÝ TarduĢ ve T�lis budunlarÝnÝn �zerine tayin ettikten sonra Bars yÝlÝnda 

(750) Kem ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda oturan �iklere karĢÝ bir sefer yaptÝ: TavĢan yÝlÝnda ise TatarlarÝn �zerine 

y�r�d�. Bunu m�teakip, kitabede yeniden Dokuz-OğuzlarÝn adÝ ge�iyor. Ancak, kitabenin bu kÝsÝmlarÝ 

da aĢÝnmÝĢ olduğundan, Dokuz-OğuzlarÝn ne m�nasebetle zikredildikleri emin bir Ģekilde 

anlaĢÝlmÝyor.43 Bununla beraber, tahmin etmek m�mk�n olabilir ki, Dokuz Oğuzlar, KÝrgÝzlara ve 

�iklere adam g�ndererek onlarÝ, Uygurlara karĢÝ birlikte harekete ge�meye davet etmiĢlerdir. Ġl EtmiĢ 

Bilge Kağan da bununla ilgili olarak �iklere karĢÝ yeniden sefere giriĢip onlarÝ itaat altÝna aldÝ ve 

baĢlarÝna bir tutuk ge�irdi. Bundan sonra Kağan‟Ýn Karluklar ve BasmÝllar ile savaĢtÝğÝ g�r�l�yor. Bu 

savaĢlar esnasÝnda �in‟de bulunan Oğuzlar ve T�rklerde dÝĢarÝ �ÝkmÝĢlar. Kağan‟Ýn d�ĢmanlarÝna 

(BasmÝllar ve Karluklar) katÝlmÝĢlardÝ.44 Kağan Karluklar ve BasmÝllar ile bir ka� defa daha savaĢmÝĢ 

ve en sonunda onlarÝ kesin bir yenilgiye uğratmÝĢtÝ. Bu yenilgi sonucunda Karluklar BatÝ‟ya y�nelip az 

bir m�ddet i�inde On-Ok �lkesini ellerine ge�irdiler. Bu baĢarÝlarÝndan sonra Suğdak ve �inlilere 

Selenge‟de b�y�k bir Ģehir yaptÝran45 bu b�y�k Uygur h�k�mdarÝndan TanrÝ‟da BolmuĢ Ġl EtmiĢ Bilge 

Kağan, 759 yÝlÝnda �ld�.  

Uygurlar 810 yÝlÝna kadar Orhun b�lgesinin hakimleri olarak kaldÝlar. Sahip bulunduklarÝ yerlerin 

batÝda Altay‟a, kuzey‟de Baykal‟a g�neyde BeĢ-BalÝk b�lgesine değin uzandÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Uygur 

budunu on boydan meydana gelmiĢtir. Bu husus ġine-Usu kitabesinde zikredilmek suretiyle onlar 

Dokuz-Oğuzlardan a�Ýk�a ayÝrd edilir.46 On-Uygur s�z� BeĢ-BalÝk b�lgesinde Ko�o‟da ele ge�en 

M�ni yazÝsÝyla yazÝlmÝĢ T�rk�e bir metinde de g�r�lmektedir.47 Bu metnin IX. veya X. y�zyÝla ait 

olduğu tahmin ediliyor. B�ylece, Dokuz-Oğuzlar, T�rk budundan olduğu gibi, On-Uygur‟dan da kavmi 

bakÝmdan tamamen ayrÝ bir teĢekk�ld�r. Daha �nce de belirtildiği �zere, Oğuzlar II. G�kt�rk 

Devleti‟nde ne mahiyette bir rol oynamÝĢlar ise, Uygur devrindeki rolleri de �yle olmuĢtur; yani bu 

devletlerin dayandÝğÝ ikinci bir unsur... YukarÝda g�r�ld�ğ� gibi, Oğuzlar G�kt�rk kağanlarÝna olduğu 

gibi, Uygur kağanlarÝna da isyan hareketlerinde bulunmuĢlardÝr. Yani onlarÝn her iki devlet karĢÝsÝnda 

da değiĢmeyen bir durum ve davranÝĢlarÝ olmuĢtur, tÝpkÝ TarduĢ ve T�lis boylarÝ gibi; bir farkla ki, 

kitabelerde bu son iki budunun isyan hareketlerinden bahsedilmiyor.  

Uygurlar 100 yÝl kadar Orhun b�lgesinin hakimleri olarak kaldÝlar ve bu arada M�ni dinini de 

kabul ettiler. OnlarÝn, b�y�k komĢularÝ �inlilerin dini olan Budizmi almayÝp da BatÝ‟dan gelen M�ni 

dinine girmeleri dikkate değer. Uygurlardan da bize bazÝ T�rk�e kitabeler kalmÝĢtÝr. Bu kitabelerden 

anlaĢÝldÝğÝna g�re onlar tarafÝndan bir iki Ģehir de kurulmuĢtur. Bununla beraber Orhun b�lgesinde 

eskiden beri devam edip gelen k�lt�r faaliyetlerinin Uygurlar zamanÝnda daha fazla geliĢmesi 

beklenebilirdi.  
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Eskiden beri Kem (Yenisey) b�lgesinde yaĢayan ve medeniyet�e geri bir seviyede bulunan 

KÝrgÝzlar, 840 yÝlÝnda UygurlarÝn �zerine y�r�yerek kağanÝn oturduğu Orhun kÝyÝsÝndaki Ordu BalÝğ‟Ý 

yÝktÝlar. Kağan da telef oldu. Bunun �zerine h�k�met merkezine yakÝn yerlerde yaĢayan 13 Uygur 

boyu �in sÝnÝrlarÝna doğru ka�tÝ. Bu 13 boy bir taraftan KÝrgÝzlarÝn, bir taraftan �inlilerin ardÝ 

kesilmeyen saldÝrÝĢlarÝna uğrayarak periĢan bir hayat ge�irip dağÝldÝlar. OnlarÝn m�him bir kÝsmÝ �in 

hakimiyeti altÝna girdi: bir kÝsmÝnÝ da KÝrgÝzlar tutsak aldÝ. Uygurlardan 15 boydan m�teĢekkil diğer bir 

k�me ise BatÝ‟ya doğru ka�mÝĢtÝ. Bunlar Karluklara sÝğÝnmak istiyorlardÝ. AnlaĢÝldÝğÝna g�re, bu 15 

boyluk Uygurlar iki b�l�ğe ayrÝldÝlar. Bir b�l�ğ� Tibet‟e gitti ve sonra Kansu b�lgesinde yurt tutarak 

k���k bir krallÝk kurdu. Bunlar �in ile daima dost�a m�nasebetlerde bulundular. Bu 15 boyun daha 

kalabalÝk koluna gelince, Tien-Ģan b�lgesinde yurt tutup, 848 yÝlÝndan �nce Mong-li adlÝ baĢbuğlarÝnÝ 

kağan ilan ettiler. �in sarayÝ “Uluğ TanrÝ‟da Kut BulmuĢ Alp K�l�g Bilge” gibi tantanalÝ bir unvan 

vererek onu Tien-Ģan UygurlarÝnÝn kağanÝ tanÝdÝ (856‟da). Bu h�k�mdara �inlilerin P‟ukutsiun 

dedikleri halef oldu. Bu sonuncunun 874‟de �ld�ğ� tahmin ediliyor. Bundan sonra Tien-Ģan UygurlarÝ 

hakkÝnda uzun bir m�ddet �in kaynaklarÝnda hi� bir kayda rastgelinemiyor; ancak X. y�zyÝlÝn 

ortalarÝnda (951‟de) bu Uygurlardan bir el�i geldiği bildirilmiĢtir. Bu husus Tien-Ģan UygurlarÝnÝn, 

Kansu UygurlarÝ gibi, siyasi bakÝmdan ne kadar ehemmiyetsiz bir durumda olduklarÝnÝ g�sterir.48 

Uygur h�k�mdarlarÝ burada kağan değil, siyasi h�viyetlerine uygun olarak idi-kut gibi m�tevazi 

bir unvan taĢÝyorlardÝ. Uygurlar bu yeni yurtlarÝnda yerleĢik hayata ge�erek daha medeni bir  kavim 

oldular. X. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren her halde �oğunluğu Budda dinini kabul ettiler. Bu 

Uygurlar gerek Orhun, gerek BeĢ-BalÝk b�lgesinde kendilerini Uygur adÝyla anmÝĢlardÝr.49 G�rm�Ģ 

olduğumuz gibi Dokuz-Oğuzlar onlardan tamamen ayrÝ bir kavim idi. Bu husus b�yle olduğuna g�re 

Ġsl�m coğrafyacÝlarÝnÝn Uygurlardan Toğuz Ğuzz (Dokuz-Oğuz) olarak bahsetmelerini nasÝl izah 

etmelidir? Ġsl�m coğrafyacÝlarÝnda “Toğuz Ğuzz” adÝyla hem Orhun, hem de BeĢ-BalÝk UygurlarÝ  

kastedilmektedir. Bu coğrafyacÝlar, anlaĢÝldÝğÝna g�re, 840 felaketinden haberdar olamamÝĢlar ve 

bundan dolayÝ da X. y�zyÝlda UygurlarÝ eskisi gibi T�rk kavimlerinin en kuvvetlisi olarak 

vasÝflanmÝĢlardÝr. Halbuki bu Uygurlar, az yukarÝda iĢaret edildiği gibi, siyasi bakÝmdan o kadar 

ehemmiyetsiz idiler ki, �in kaynaklarÝnda adlarÝ nadiren ge�mektedir.  

Ġsl�m m�elliflerinin UygurlarÝ Toğuz Ğuzz olarak zikretmelerinin sebebi �zerinde herkesi tatmin 

edecek bir izah Ģekli bulmak g�� gibi g�r�n�yor. Bizim d�Ģ�nd�ğ�m�ze g�re, Ġsl�m m�ellifleri her iki 

adÝ aynÝ, yani bir sanmÝĢ olsalar gerektir. Her iki kavmin bir hanedanÝn idaresi altÝnda bulunmasÝ ve 

adlarÝnÝn birbirine benzemesi (Uygur=Ğur= Oğuz=Ğuz), buna sebep olabilir. �inliler UygurlarÝ dokuz 

boydan m�teĢekkil bir kavim olarak tanÝmÝĢlar ve hatta bu boylarÝn adlarÝnÝ da vermiĢlerdir.50 

Ġsl�mlarÝn her iki adÝ aynÝ sanmalarÝnda belki bu da bir amildir. Her halde Ġsl�mlar bu iki eli aynÝ kavim 

sandÝlar. Dikkate Ģ�y�ndÝr ki, XIV. y�zyÝlda Uygurlar Orhun ve Selenge b�lgesindeki yurtlarÝnÝ ve 

orada On-Uygur olarak Dokuz-Oğuzlar ile birlikte yaĢadÝklarÝnÝ unutmamÝĢlardÝ.51 

Bu Dokuz-OğuzlarÝn sonu ne olmuĢtur? Akla gelen ilk cevap bunlarÝn Orhun b�lgesinden 

BatÝ‟ya doğru g�� ettikleri ve Sir-Derya kÝyÝlarÝnda sadece Oğuz adÝyla karĢÝmÝza �ÝktÝklarÝdÝr. 

Filhakika bu sonuncu OğuzlarÝn T�rk �lkesinin en uzak b�lgesinden Mavera�nnehir‟e Abbasi Halifesi 
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El-Mehdi zamanÝnda (775-785) geldiklerine dair bir haber olduğu gibi,52 Taberi de, Dokuz OğuzlarÝn 

205 (820-21) yÝlÝnda UĢrusana‟ya (Semerkand‟Ýn doğusunda, Soğd ve Sir-Derya ÝrmaklarÝ arasÝndaki 

b�lge) bir akÝn yaptÝklarÝnÝ bildirmektedir.53 Dokuz-OğuzlarÝn b�yle bir akÝnda bulunabilmeleri, ancak 

onlarÝn BatÝ‟da (evvel� Talas b�lgesinde) bir yerde oturmalarÝ ile m�mk�nd�r. Yani onlarÝn b�yle bir 

akÝn yapabilmeleri i�in Orhun b�lgesinden BatÝ‟ya g�� etmiĢ olmalarÝ lazÝmgelir. Diğer taraftan Sir-

Derya‟nÝn orta yatağÝ ve Aral G�l� kÝyÝlarÝ ile bunun kuzeyindeki topraklarÝn Pe�eneklerin yurdu olup, 

OğuzlarÝn buralarÝ onlardan aldÝklarÝ anlaĢÝlÝyor.54 Ancak bu g�r�Ģe Ģ�yle itiraz edilebilir: 

1. K�l-Tegin‟in cenaze merasimine T�rgiĢ Kağan‟Ý da (Ģ�phesiz Sulu) el�iler g�ndermiĢti. Bunlar 

Makara� Tamğa�Ý ile Oğuz Bilge Tamğa�Ý idiler.55 Buradaki Oğuz kelimesi pek muhtemel olarak, 

ayna �bidede bir�ok emsali olduğu gibi, 56 kavmi manadadÝr. Yani Oğuz kitabede mensup Bilge 

Tamğa�Ý. Bu, Sir-Derya OğuzlarÝnÝn On-Oklara dahil bir teĢekk�l olduğunu g�sterebilir. Ancak bu 

hususta Ģ�pheye yer bÝrakmayacak bir h�kme varmak i�in bunu teyid edecek baĢka bir delile de 

ihtiya� vardÝr. ��nk� bu ĢahÝs T�rgiĢ kağanÝnÝn hizmetine girmiĢ Dokuz-Oğuzlardan bir kimse de 

olabilir.57 

2. Daha �nce iĢaret edildiği gibi, Dokuz-OğuzlarÝn Tonra adlÝ bir boylarÝ vardÝr. Hatta, buna Kum 

adlÝ bir boyu da ilave etmek belki m�mk�nd�r.58 Halbuki bizim 24 boy arasÝnda Tonra adlÝ bir 

teĢekk�l yoktur. 

3. Sir-Derya boylarÝndaki Oğuz eli iki kola ayrÝlmÝĢ olup, bu kollardan biri Boz-Ok, diğeri de ��-

Ok adlarÝnÝ taĢÝyor. Bu adlarÝn, On-Oklardan kalma hatÝralar olduğu da d�Ģ�n�lebilir. Hatta Sir-Derya 

OğuzlarÝ h�k�mdarÝnÝn yabğu unvanÝnÝ taĢÝmalarÝ da buna ilave edilebilir. On Ok kağanlarÝnÝn da bir 

elin baĢÝna yabğu tayin ettiklerini biliyoruz. Bu yabğu OğuzlarÝn yabğusu olabilir.  

4. Sir-Derya OğuzlarÝnÝn XI. y�zyÝlda konuĢtuğu T�rk�ede bir �ok kelimeler vardÝ ki, bunu Doğu 

T�rkleri bilmiyorlardÝ. Diğer taraftan OğuzlarÝn leh�esi de, Doğu T�rkleri‟ninkinden epeyce farklÝ 

tel�ffuz ediliyordu. Bu keyfiyet, Sir-Derya OğuzlarÝnÝn BatÝ‟da daha eski bir zamandan beri (VIII. ve IX. 

y�zyÝllardan �nce) yaĢamakta olmalarÝ ile ilgili olabilir.  

ġu hususlarÝ g�z �n�ne alarak Sir-Derya OğuzlarÝnÝn On-Oklara mensup olduklarÝnÝ s�ylemek 

m�mk�nd�r. ġayet bu b�yle ise, Sir-Derya OğuzlarÝ ile Dokuz-Oğuzlar arasÝnda, aynÝ kavmin iki 

b�l�ğ� olmak �zere eski bir akrabalÝk veya belki de sadece bir ad benzerliği m�nasebeti s�z 

konusudur. Bu durumda Dokuz-OğuzlarÝn 840‟taki KÝrgÝz saldÝrÝsÝ �zerine dağÝlarak veya Uygurlar ile 

karÝĢmak suretiyle varlÝklarÝnÝ kaybettiklerini d�Ģ�nmekten baĢka bir izah Ģekli yok gibi g�r�nmektedir.  

B. IX.-XI. Y�zyÝllarda Oğuzlar 

(Sir-Derya OğuzlarÝ) 

X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda T�rk �lemi siyasi bakÝmdan par�alanmÝĢ ve zayÝf bir durumda 

bulunmaktadÝr. G�kt�rk devletinin yÝkÝlÝĢÝndan sonra, T�rkler bir dah Orta Asya‟da b�y�k ve kudretli 
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bir imparatorluk kuramadÝlar. VIII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ ile IX. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda tek kuvvetli 

devlet, Orhun b�lgesindeki Uygur KağanlÝğÝ idi. Fakat Uygurlarda BatÝ T�rkleri �zerinde hissedilir bir 

hakimiyet tesis edemediler ve �in ile de hemen daima dost�a m�nasebetlerde bulundular.  

UygurlarÝn “Toğuz-Ğuzz” adÝyle Ġsl�m �lkelerinde b�y�k bir �nleri vardÝ. OnlarÝn, siyasi 

kuvvetlerini �oktan kaybetmiĢ olduklarÝ, par�alanmÝĢ ve zayÝf bir duruma d�Ģt�kleri halde bu Ģ�hretleri 

h�l� devam etmekte idi. 840 yÝlÝnda UygurlarÝ kovarak Orhun b�lgesine yerleĢen KÝrgÝzlar kuvvetli bir 

varlÝk g�steremediler ve hatta Orhun k�lt�r�n�n ortadan kalkmasÝna sebep oldular. Onlardan bize bu 

b�lgede yazÝlmÝĢ, galiba hi� bir kitabede gelmemiĢtir. 924 tarihinde Moğol ÝrkÝndan, KÝtaylarÝn 

saldÝrÝĢlarÝna dayanamayan KÝrgÝzlar eski yurtlarÝ olan Yeni-sey b�lgesine �ekildiler ve burada, 

evvelce olduğu gibi, iptida� bir halde yaĢamakta devam ettiler. B�ylece eski T�rk yurdu olan Orhun 

b�lgesi, kati olarak Moğolca konuĢan kavimlerin eline ge�ti. XIII. y�zyÝlda Orta Asya‟nÝn siyasi ve etnik 

�ehresini değiĢtirecek olan Cengiz Ġmparatoluğu‟nun kuruluĢu bunun bir sonucudur.  

X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnÝn ortalarÝnda T�rk alemi baĢlÝca beĢ T�rk eli tarafÝndan temsil 

ediliyordu. Bunlar: Oğuzlar (Arab�a eserlede el-Ğuzz), Karluklar (bunlarda HarluH), Uygurlar (XI. 

y�zyÝla kadar Toğuz ĞuzzlÝ) Kimekler ve KÝrgÝzlar. Bu T�rk ellerine Karadeniz‟in kuzeyinde oturan 

Pe�enekler de ilave edilebilir. Bunlardan Karluklar, daha �nce g�r�ld�ğ� gibi, G�kt�rkler devrinde �� 

boy halinde59 Urungu, Zaysan ve Ala-G�l ��geni arasÝnda yaĢamaktaydÝlar. Onlar UygurlarÝn 

yanÝnda G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝnda �mil olduktan sonra Uygurlar ile hakimiyet 

m�cadelesine giriĢip yenilince BatÝ‟ya y�nelerek BatÝ T�rklerinin yani On-OklarÝn �lkesini ellerine 

ge�irmiĢlerdi. Fakat Karluklar burada da kuvvetli bir varlÝk g�steremediler. GevĢek ve tesirsiz bir hayat 

yaĢadÝlar. Hatta bu y�zden S�m�nlÝ h�k�mdarÝ Ġsmail b. Ahmed, 893‟te Talas‟a kadar uzanan bir 

sefer yaptÝ; oradaki b�y�k kiliseyi camiye �evirdikten sonra, Karluk yabgusunun hatunu da dahil 

olmak �zere, 15.000 tutsak ile geri d�nd�. KarahanlÝ Devleti‟nin Karluklar tarafÝndan değil, Yağma adlÝ 

baĢka bir T�rk kavmi tarafÝndan kurulmuĢ olmasÝ pek muhtemeldir. Karluklar, X. y�zyÝlÝn birinci 

yarÝsÝnÝn ortalarÝnda Ġsficab‟dan IssÝk-G�l‟�n g�neyine kadar uzanan geniĢ b�lgede yaĢÝyorlardÝ.60 

Hud�d ul-�lem61 ve Gerdizi62 gibi, T�rk kavimleri hakkÝnda tafsil�tlÝ bilgiler veren ve bu hususta 

baĢta Ceyhan� olmak �zere eski kaynaklara dayanan eserlerden, �iğillerin aslÝnda KarluklarÝn bir 

boyu olduklarÝ anlaĢÝlÝyor. Uygur h�k�mdarÝ TanrÝ‟da BolmuĢ Ġl-EtmiĢ Bilge Kağan‟Ýn kitabesinde 

ge�en “�iğil Tutuk”63 ile bu boy arasÝnda bir m�nasebet olup olmadÝğÝ bilinemiyor. Hud�d ul-�lem‟e 

g�re64 �iğiller, IssÝk-G�l‟�n kuzeybatÝsÝnda yaĢamaktaydÝlar. Bunlar gittik�e ehemmiyet kazanarak, 

XI. y�zyÝlda baĢlÝ baĢÝna m�stakil bir kavim sayÝlmÝĢlardÝr. K�ĢgarlÝ65 onlardan bir b�l�ğ�n Taraz 

(Talas) Ģehri yakÝnlarÝnda bulunan bir kasabada, bir b�l�ğ�n Barsğan‟Ýn �tesindeki Kuyas‟ta, ���nc� 

bir b�l�ğ�n de K�Ģgar y�resindeki bir takÝm k�ylerde yaĢadÝğÝnÝ bildiriyor. Bu husus Gerdizi‟nin 9 

boya ayrÝlmÝĢ olan KarluklarÝn �� boyunu �iğillerin meydana getirdiği s�zlerine uygundur. �iğiller XI. 

y�zyÝlda o kadar m�him bir teĢekk�l haline gelmiĢlerdi ki, Oğuzlar Ceyhun‟dan, �in‟e kadar uzanan 

yerlerdeki T�rklerin topuna birden “�iğil” diyorlardÝ.66 �iğillerin aynÝ asÝrda Mavera�nnehir‟de de 

yaĢadÝklarÝnÝ biliyoruz.67 
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#�re70 IssÝk-G�l�‟n�n kuzeybatÝsÝnda, �u ÝrmağÝnÝn soy kÝyÝsÝnda TuhsÝlar yaĢÝyordu. 

�iğillerden daha az ehemmiyetli olan bu kavim, Mervez�‟ye g�re,71 KarluklarÝn bir boyu, 

K�ĢgarlÝ‟nÝn72 da s�zlerine g�re �iğillerin bir kolu gibi g�r�n�yor ki, aĢağÝ yukarÝ aynÝ Ģey demektir. 

��nk� �iğillerin aslÝnda KarluklarÝn bir boyu olduğu az yukarÝda g�r�lm�Ģt�. Minorsky,73 

Gerdiz�‟ndeki bazÝ ifadelere dayanarak TuhsÝlarÝn eski T�rgiĢlerin bir kalÝntÝsÝ olduğu fikrini ileri 

s�rm�Ģt�r.  

Mukaddes�‟nin s�zlerinden anlaĢÝldÝğÝna g�re, X. y�zyÝlda Balasagun ile Taraz‟Ýn takriben 100 

mil doğusundaki Mirki kasabasÝ arasÝnda, T�rkmen adlÝ bir kavim yaĢÝyordu. Bu kavimin meliki (iliğ?) 

Ordu adlÝ bir kasabada oturmakta olup,74 bu kasaba, K�ĢgarlÝ‟nÝn da teyid ettiği �zere,75 Balasagun 

yakÝnÝnda (ve tabi� onun batÝsÝnda) bulunmaktaydÝ. Yine Mukaddes�, Turar‟dan (Otrar) ve Kimek 

sÝnÝrÝndaki bahsettikten sonra Bul�c ve Bur�ket kasabalarÝnÝ tasvir eder ve bunlarÝn T�rkmenlere 

karĢÝ u� kasabalarÝ olduğunu yazar.76 Bu kasabalarÝn Ġsficab‟Ýn kuzey batÝsÝ veya kuzeydoğusunda 

olduğu anlaĢÝlÝyor. Bu son kayÝt T�rkmenlerin Ġsficab‟Ýn kuzey taraflarÝna kadar yayÝlmÝĢ olduklarÝnÝ 

g�steriyor. Bu T�rkmenler, Mukaddesi‟nin bildirdiğine g�re, korkularÝndan M�sl�man olmuĢlardÝ ve 

Ordu kasabasÝnda oturan melikleri de, Ġsficab hakimine hediyeler g�nderiyordu. Mukaddes�„de 

M�sl�man olmuĢ tek T�rk kavmi olarak bu T�rkmenler zikredilir. AynÝ m�ellif  Sabran sÝnÝr Ģehrinden 

bahsederken ve diğer vesilelerle Oğuzlara (el-Ğuzz) ayrÝca iĢaret eder ve onlarÝn M�sl�man 

olduklarÝnÝ s�ylemez.77 B�ylece bu T�rkmenlerin Oğuzlardan tamamen ayrÝ kavm� bir teĢekk�l 

olduğu g�r�l�yor. A�Ýk�a anlaĢÝldÝğÝ �zere Ordu kasabasÝnda oturan T�rkmen meliki, Ġsficab 

h�k�mdarÝna t�bi bulunuyordu. Ġsficab b�lgesini idare eden hanedan hakkÝnda pek az Ģey biliniyor. 

Barthold,78 bu hanedanÝn T�rk asÝllÝ olduğunu s�yl�yor. Pek muhtemel olarak T�rkmenleri bu Ġsficab 

h�k�mdarlarÝ M�sl�man etmiĢlerdir. Bu T�rkmenlerin kavm� menĢei nedir? Akla ilk gelen cevap 

bunlarÝn Karluklardan olmalarÝdÝr. ��nk�, onun batÝsÝndaki Kul�n‟Ýn KarluklarÝn �lkesinde olduğunu ve 

Mirki‟de de KarluklarÝn oturduğunu biliyoruz. �stelik K�ĢgarlÝ, Karluklara da T�rkmen denildiğini haber 

verir.79 Bununla beraber, T�rkmenlerin, Karluklardan da ayrÝ bir kavm� teĢekk�l olmasÝ ve T�rgiĢlerin 

veya On-OklarÝn kalÝntÝlarÝndan bulunmasÝ pek muhtemeldir.80 M�sl�man Oğuzlara T�rkmen adÝnÝn 

verilmesi de bu kavim ile ilgilidir ki, bundan ileride ayrÝca bahsolunacaktÝr. 

Diğer bir T�rk kavmi de EzgiĢ‟tir. BunlarÝn adlarÝ Ġbn Hurdadbih‟in eserinde ge�er.81 Bununla 

beraber bu kavim K�ĢgarlÝ zamanÝnda da varlÝğÝnÝ muhafaza etmekte ve Fergana‟daki �zcend‟de (�z 

Kend)oturmakta idi.82 

X. y�zyÝldaki baĢlÝca T�rk kavimlerinden biri de Yağmalar olup, daha ziyade K�Ģgar ve onun 

kuzeybatÝsÝnda yaĢÝyordu.83 KaynaklarÝn ifadesine g�re bu kavim Toğuz-Ğuzzlardan (yani Uygurlar) 

idi. 

 

Hudud ul-�lem‟de84 YağmalarÝn h�k�mdarlarÝnÝn Toğuz-Ğuzz h�k�mdarlarÝ ailesinden olduğu 

s�yleniyor. Yağmalar ihtimal Uygurlara bağlÝ bir kavim olup, Uygur devletinin yÝkÝlmasÝ �zerine (840), 



 523 

BatÝ‟ya g�� ederek K�Ģgar b�lgesine gelmiĢler ve burayÝ KarluklarÝn elinden alarak yurt edinmiĢlerdi. 

BaĢlarÝnda, Hudud ul-�lem‟de denildiği gibi. Toğuz-Ğuzz (Uygur) hanedanÝnÝn bir kolu bulunuyordu. 

Bu hanedan mensuplarÝ Buğra Han unvanÝnÝ taĢÝyorlardÝ.85 Barthold,86 bilhassa bu unvana bakarak, 

KarahanlÝ Devleti‟nin Yağmalar tarafÝndan kurulduğunu s�ylemiĢ ise de sonra bu hususta teredd�te 

d�Ģm�Ģt�r.87 Bizim kanaatÝmÝza g�re, Barthold‟un ilk d�Ģ�ncesi doğrudur. ��nk�, hanedanÝn K�Ģgar 

Ģehri ile �ok yakÝn bir m�nasebeti olduğu g�r�l�yor; hanedanÝn aile mezarlÝğÝ da bu Ģehirde idi. Kara-

HanlÝ hanedanÝnÝn kolayca kağan unvanÝnÝn almalarÝ da her halde bir mana taĢÝmaktadÝr. Halbuki, 

Karluk h�k�mdarÝ yabgu unvanÝnÝ taĢÝyordu. K�ĢgarlÝ‟nÝn T�rk�e veya “HakanlÝ T�rk�esi” dediği 

T�rk�e, bu YağmalarÝn leh�esi olsa gerektir.88 Yağmalar pek �ok boydan meydana gelmiĢ olup 

bunlardan biri Bulak boyudur.89 XI. y�zyÝlda da varlÝğÝnÝ muhafaza eden bu boyu bir ara KÝp�aklar 

tutsak edip g�t�rm�Ģlerse de sonra kurtulmuĢlardÝr.90 Bundan BulaklarÝn XI. y�zyÝlda Talas veya �u 

b�lgesinde yaĢadÝklarÝnÝ s�ylemek m�mk�nd�r.  

Daha doğuda, BeĢ-BalÝk b�lgesinde Uygurlar yaĢÝyordu. Uygurlar ancak 866‟da b�lgede yurt 

tutabildiler; zayÝf bir devletleri vardÝ. O devirdeki �in kaynaklarÝ onlardan, ancak 951‟de gelen bir el�i 

dolayÝsÝyla kÝsaca bahsetmiĢlerdir. Ġsl�m �oğrafyacÝlarÝnda ise, onlardan Toğuz-Ğuzz olarak 

bahsedilir ve onlar T�rklerin en kuvvetli kavmi olarak vasÝflanÝr. Bu husus, evvelce iĢaret edildiği gibi, 

coğrafyacÝlarÝn 840 felaketinden haberdar olmamalarÝndan ileri gelmiĢtir. UygurlarÝn bir b�l�ğ� de 

Kansu‟da yurt tutmuĢtu. UygurlarÝn BeĢ-BalÝk b�lgesindekiler yerleĢik hayata s�ratle intibak ederek 

medeni seviyelerini y�kselttiler ve kÝsa bir zaman sonra, T�rk�e konuĢan topluluğun en medeni kavmi 

haline geldiler. X. y�zyÝlÝn sonlarÝnda onlarÝn pek m�him bir kÝsÝm artÝk Budda dininde bulunuyorlardÝ. 

UygurlarÝ 840 yÝlÝnda Orhun b�lgesinden �Ýkaran KÝrgÝzlara gelince, bunlar orada 924 yÝlÝna 

kadar kaldÝlar ise de kuvvetli bir devletleri olmadÝğÝ gibi, k�lt�r tarihi ile ilgili faaliyette de 

bulunmamÝĢlardÝr. �stelik onlar, KÝtaylarÝn saldÝrÝĢlarÝna dayanamÝyarak, bu eski T�rk yurdunun 

Moğolca konuĢan kavimlerin eline ge�mesinin m�sebbibi olmuĢlardÝr. B�ylece, Moğolca konuĢan 

kavimler gittik�e T�rkler aleyhine toprak kazan�larÝ elde ettiler. Ve �yle bir zaman geldi ki, �in‟den 

kovulan KÝtaylar, T�rkistan‟a gelerek kolayca buranÝn y�ksek hakimleri oldular. KÝrgÝzlar, yukarÝ 

Yenisey‟deki eski yurtlarna d�nm�Ģlerdi.  

X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda m�him T�rk ellerinden biri de Kimeklerdir. Orhun Kitabeleri‟nde bu T�rk 

elinin adÝ ge�miyor. Bu sebeple Kimeklerin VIII. y�zyÝlda baĢka isim taĢÝyan bir kavmi birliğe dahil 

bulunduklarÝnÝ d�Ģ�nebiliriz. Bu kavim �ikler olamaz mÝ? �ikler VIII. y�zyÝlÝn ortalarÝnda olduk�a 

m�him bir siyasi kuvvet halinde, yukarÝ Kem ile ĠrtiĢ arasÝndaki sahada yaĢÝyorlardÝ. Uygur kağanÝ 

TanrÝda-BolmÝĢ-Ġl EtmiĢ-Bilge Kağan (Moyun�ur) iki defa sefer yaparak �ikleri hakimiyeti altÝna almÝĢ, 

onlara “tutuk tayin etmiĢ, iĢbaralar ve tarhanlar vermiĢti.91 Kimeklerin de baĢbuğlarÝnÝn tutuk unvanÝnÝ 

taĢÝdÝğÝnÝ biliyoruz.92 �iklerin adÝna bir daha hi� bir yerde tesad�f edilemiyor. 

Kimekler, YukarÝ ĠrtiĢ boylarÝnda yaĢÝyorlardÝ. Marquart, Kimek adÝnÝ Ġki Ġmek‟ten getiriyor ki, her 

halde imkansÝz değildir. Bu T�rk eli, yedi boydan meydana gelmiĢti: Ġmi, Ġmek, Tatar, Bayandur, 

KÝf�ak, Milhaz (?) ve Ecled (?).93 Buradaki Tatar adÝ dikkati �ekiyor. Diğer taraftan Yimek (buradaki 
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Ġmek) boyunun Bayaud adlÝ m�him bir oymağÝ da vardÝ.94 AynÝ adda bir Moğol boyunun da olduğunu 

biliyoruz.95 Bunlar Kimeklerin bir kavmi birlikten ziyade, bir siyasi birlik olduğu ihtimalini hatÝra 

getiriyor. Esasen Kimeklerin daha IX. y�zyÝlda ��z�lmeğe baĢladÝklarÝ g�r�l�yor. Bu asÝrda dahi 

KÝp�aklar m�stakil bir T�rk kavmi gibi zikrolunmuĢlardÝr.96 XI. y�zyÝlda ise Kimek adÝ ortadan kalkmÝĢ 

ve bu el baĢlÝca KÝp�ak ve Yimekler (Ġmek) tarafÝndan temsil edilmiĢtir. Yimekler mezk�r asÝrda da 

ĠrtiĢ boylarÝnda idiler. KÝp�aklara gelince, IX. y�zyÝlda elden ayrÝlan bu boy batÝya doğru g�� etmiĢ ve 

Oğuzlara kuzeyden komĢu olmuĢtur. Daha hud�d ul-�lem‟de (kaynak: Ceyhani, X. y�zyÝlÝn ilk 

�eyreği). KÝp�aklarÝn bazÝ adetlerde Oğuzlara benzediği s�ylenir. K�ĢgarlÝ‟da97 KÝp�aklarÝn 

leh�elerinin bir�ok bakÝmlardan OğuzlarÝnkine uyduğunu ifade eder. Bu keyfiyet Kimeklerin asÝl 

kolunun da On-Oklara mÝ mensup olmasÝ ile ilgilidir? KÝp�aklar, bir taraftan n�fuslarÝnÝn �oğalmasÝ, 

diğer taraftan belki de Kimeklere mensup diğer bazÝ teĢekk�llerin katÝlmasi ile kuvvetlenerek, X. 

y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren OğuzlarÝ sÝkÝĢtÝrmaya baĢlamÝĢlar ve onlarÝn g��lerinde m�him bir 

�mil olmuĢlardÝr ki, bundan aĢağÝda ayrÝca bahsedilecektir.  

KÝp�aklarÝn K�ĢgarlÝ ile �ağdaĢ Ka�lÝ adlÝ bir beğleri vardÝ.98 Bunun buyruğundaki KÝp�aklar 

ertesi y�zyÝlda bu adla (Ka�lÝ) anÝldÝlar. KÝp�aklar nasÝl Kimeklerden ayrÝlÝp baĢlÝ baĢÝna bir el 

olmuĢlar ve hatta kardeĢ boy Yimekler ile akrabalÝklarÝnÝ reddetmiĢler ise,99 Ka�lÝlar da daha 

sonralarÝ m�stakil bir kavim sayÝlmÝĢ ve Oğuz destanÝnda da b�yle g�sterilmiĢtir.  

X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnÝn ortalarÝna doğru Cem (Emba) ile YayÝk (Ural) ÝrmaklarÝ arasÝnda 

Pe�enekler yaĢÝyordu. BunlarÝn asÝl ana kolu ise, bahsedilen zamanda, Karadeniz‟in kuzeyindeki 

topraklarÝn hakimiydiler. Pe�eneklerin On-Oklara mensup olmalarÝ kuvvetle muhtemeldir. Buna 

karĢÝlÝk bunlarÝn Oğuzlar ile hi�bir kavm� m�nasebetleri yoktur. Yani, bunlar 24 Oğuz boyundan biri 

olan Pe�enekler ile aynÝ teĢekk�l değillerdir.100 XI. y�zyÝldaki T�rk kavimleri hakkÝndaki bu 

h�l�sadan101 sonra Ģimdi artÝk asÝl konumuza ge�ebiliriz.  

I. OğuzlarÝn YurtlarÝ 

X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda Oğuzlar, Hazar Denizi‟nden Sir (Seyhun, Ġnci) ÝrmağÝnÝn orta 

yatağÝndaki F�r�b (XI. y�zyÝldaki T�rk�e adÝ ile Kara�uk) ve Ġsficab y�relerine kadar olan yer ile bu 

ÝrmağÝn kuzeyindeki bozkÝrlarda yaĢÝyorladÝ.102 Ġstahr� ve diğer coğrafyacÝlarÝn eserlerinden, Oğuz 

�lkesinin batÝ, g�ney ve doğu sÝnÝrlarÝ hakkÝnda kati bir fikir edinilebiliyor. Buna g�re, Oğuz �lkesi 

batÝda Hazar Denizi‟ne dayanÝyordu. X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda, o zamana kadar gayri mesk�n olan Hazar 

Denizi‟nin doğu tarafÝndaki Siy�h-K�h (Kara-Dağ) yarÝm adasÝ onlar tarafÝndan iĢgal ve isk�n edilmiĢ 

ve bundan dolayÝ bu yarÝm ada T�rk�e MangÝĢlağ adÝnÝ almÝĢtÝr.103 G�neyde Ġsl�m �lkeleri ile olan 

sÝnÝra gelince, batÝda yani Harizm �lkesinde sÝnÝr Curcani‟ye (G�rgen�) ve bilhassa bu Ģehrin 

kuzeybatÝsÝndaki C�t (J�t) kasabasÝndan baĢlÝyordu. Aral G�l�‟n�n g�neyindeki Baratekin de sÝnÝr 

kasabalarÝndan idi.104 Mavera�nnehir‟de sÝnÝr Buhara kuzeyindeki ��lden baĢlayarak Ġsficab 

b�lgesine kadar uzanÝyordu. Sir-Derya‟nÝn sol kÝyÝsÝnda, Kara�uk dağlarÝnÝn eteğinde ve Yesi‟ye bir 

g�nl�k mesafede bulunan m�stahkem Savran (Sabran), M�sl�manlarÝn Oğuzlara karĢÝ sÝnÝr Ģehri idi. 

Sir-Derya, Sarran‟dan itibaren, Oğuzlara ait bozkÝr b�lgesine giriyordu.  



 525 

Fakat Oğuz �lkesinin kuzey sÝnÝrÝ hakkÝnda sarih bir bilgiye sahip değiliz. Ġstahr�‟ye bakÝlÝrsa, 

Oğuz �lkesinin sÝnÝrÝ bu y�nde Ġtil‟e kadar gidiyordu.105 Fakat, Ġbn Fadlan 921 yÝlÝnda Bulgar‟a 

giderken Emba‟dan sonra OğuzlarÝ g�rmemiĢ, buna karĢÝlÝk YayÝk‟Ýn batÝsÝnda Pe�eneklere 

rastgelmiĢti. Bu sebeple Ġstahr�‟nin s�zlerinin doğru olmasÝ, bize g�re, olduk�a Ģ�phelidir. Hazar 

Denizi‟nin doğusundan Kara�uk dağlarÝna kadar uzanan ��l b�lgesine, Belh�‟ye bağlÝ m�ellifler106 

Oğuz bozkÝrÝ (mef�zet ul-Ğuzziye) adÝnÝ verirler. XIII. y�zyÝlda T�rklerin bu ��le Kara-Kum dedikleri 

anlaĢÝlÝyor.  

Oğuz elinin toplu ve kalabalÝk bir halde oturduklarÝ yer, Sir ÝrmağÝnÝn ağzÝndan orta yatağÝna 

kadar olan saha ile ÝrmağÝn her iki yanÝndaki ve bilhassa kuzeye doğru uzanan topraklardÝ. Oğuz 

yabgusu yani kralÝnÝn kÝĢlağÝ olan Ģehir, ÝrmağÝn ağzÝndan iki g�nl�k mesafede ve Ýrmağa bir fersahlÝk 

yerde bulunuyordu. Bu Ģehir Arap�a eserlerde el-Med�net ul-ced�de veya el-Karyet ul-had�se,107 

Fars�a Hud�d ul-�lem‟de108 Dih-i nev olarak ge�er.  

XIII. y�zyÝla ait eserlerde Ģehrin Y��i Kent (Ye�i Kent) Ģeklinde T�rk�e adÝ g�r�l�r.109 Bununla 

beraber Ģehrin X. y�zyÝlda da bu T�rk�e adÝ taĢÝmÝĢ olmasÝ imk�nsÝz değildir. Yine aynÝ ÝrmağÝn 

kÝyÝsÝndaki Cend ve Juv�re Ģehirleri de yabgunun hakimiyetinde olup, bu Ģehirlerde M�sl�manlar da 

oturuyorlardÝ.  

Ġsficab‟Ýn kuzeyinden baĢlayarak Sir-Derya‟ya muvazi olarak uzanan Kara�uk sÝra dağlarÝ 

b�lgesi de Oğuzlardan pek �nemli bir k�menin yaĢadÝğÝ bir yerdi. K�ĢgarlÝ Mahmud,110 Kara�uk‟un 

Oğuz �lkesinin adÝ olduğunu s�ylediği gibi, haritasÝnda da Kara�uk dağÝnÝ Oğuz yurdu olarak 

g�stermiĢtir.111 Ebu‟l-G�zi‟nin ġecere-i Ter�kimesi‟ndeki T�rkmen rivayetleri arasÝnda OğuzlarÝn 

yurdu olarak Kazgurd ile birlikte Kara�uk‟tan bahsedilir.112 Timur‟un zafern�melerinde de bu dağÝn 

adÝ ge�iyor.113  

Oğuzlar bu yurtlarÝnda �ok eskiden beri oturmamakta idiler. Ġbn Hubdadbih,114 Horasan valisi 

Abdullah b. T�hir (valilik zamanÝ 828-844), zamanÝnda Oğuzlardan alÝnan 1000 tutsağÝn 600.000 

dirhem tuttuğunu bildiriyor. Bu 1000 Oğuz tutsağÝnÝn, Abdullah b. T�hir‟in oğlu T�hir kumandasÝnda 

Oğuzlara karĢÝ g�nderdiği bir ordu tarafÝndan alÝndÝğÝ, Belazur�‟nin bir kaydÝndan anlaĢÝlÝyor.115 

Ancak her iki kayÝtta da OğuzlarÝn yurdu hakkÝnda hi�bir a�Ýklamada bulunulmuyor.  

Oğuzlar ister Orhun b�lgesindeki Dokuz-Oğuzlar, ister On-Oklara mensup bir teĢekk�l olsun 

onlar bu yurtlarÝna doğrudan gelmiĢlerdi. Eğer Oğuzlar, On-Oklardan iseler, -ki bu, �ok daha 

muhtemeldir- onlarÝn aĢağÝ Sir-Derya kÝyÝlarÝna gelmeleri KarluklarÝn On-Ok �lkesindeki fetih 

hareketleri ile ilgili olabilir. AĢağÝ Sir-Derya boylarÝnÝn ve Aral kÝyÝlarÝnÝ Oğuzlardan �nceki sahiplerinin 

ise Pe�enekler olduğu anlaĢÝlÝyor. Daha �nce s�ylendiği gibi, Pe�eneklerden �� asil boyun adÝ 

Kenger idi. Bunun G�kt�rklerin 701 yÝlÝndaki Suğdak seferi dolayÝsÝ ile ge�en ve Kara�uk dağlarÝ ile 

onun kuzeyindeki bozkÝrlarda yaĢadÝğÝ anlaĢÝlan Kengeres teĢekk�l�n�n adÝ ile aynÝ olduğu kabul 

edilmiĢtir.116 Buna ilave olarak, el-Birun�‟deki bir kayÝtta Pe�eneklerin Aral G�l� �evresinde, Harizm‟e 

komĢu olarak yaĢadÝklarÝ g�r�lmektedir.117 Diğer taraftan  elimizde, Pe�eneklerin bir zamanlar 
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Karluklar ile komĢu yaĢadÝklarÝnÝ ifade eden yine aynÝ m�ellifin diğer bir eserinde baĢka bir kayÝt da 

vardÝr.118 Bu komĢuluk her halde Ġsficab ve Talas taraflarÝnda olsa gerektir.119 

Pe�enekler, Sir-Derya boylarÝ ile Aral G�l� �evresinde iken Oğuzlar nerede bulunuyorlardÝ? Bu 

hususta kati birĢey s�ylemek m�mk�n değildir. ReĢid�ddin‟deki T�rklerin destan� tarihlerinde Talas 

b�lgesinden baĢka doğudaki AlmalÝk b�lgesi de OğuzlarÝn yurtlarÝndan sayÝlmaktadÝr.120 Eğer 

Oğuzlar On-Oklara mensup idiler ise onlarÝn, �u ve Talas vadilerinde yaĢayan, �inlilerin Nu-Ģe-pi 

dedikleri koldan olmalarÝ en kuvvetli ihtimaldir. AnlaĢÝldÝğÝna g�re, Oğuzlar doğudan Pe�eneklere 

saldÝrdÝlar. Her halde iki komĢu kavim arasÝnda �etin savaĢlar vukubuldu ve en sonunda Oğuzlar, 

Pe�enekleri Emba ÝrmağÝnÝn �tesine attÝlar. OğuzlarÝn Pe�eneklerin yurtlarÝnÝ ne zaman ele 

ge�irdikleri de bilinemiyor. YurtlarÝndan atÝlan Pe�enekler, Emba ile Ġtil arasÝnda yerleĢmiĢlerdi. Fakat 

burada da 883-893 yÝllarÝ arasÝnda Oğuzlar ile HazarlarÝn m�Ģterek h�cumlarÝna uğradÝlar. Mağl�b 

olan Pe�eneklerin m�him bir kÝsmÝ, Ġtil‟i ge�erek Karadeniz‟in kuzeyindeki topraklara gittiler.121 

Pe�eneklerin bu yeni yurtlarÝnda talihleri yaver gitti. Onlar kÝsa bir zamanda Don ÝrmağÝndan Tuna‟ya 

kadar olan yerleri fethettiler. Pe�enekler, Balkanlar‟da da m�him bir siyasi kuvvet olarak XI. y�zyÝlÝn 

sonlarÝna kadar kaldÝlar. BizanslÝlar ile ittifak eden KÝp�aklar bu kavmin ortadan kalkmasÝnda m�him 

bir �mil olmuĢlardÝr.122 Pe�eneklerin bir kÝsmÝ ana k�meyi takip etmeyerek YayÝk‟Ýn batÝsÝnda 

kalmÝĢtÝ.123  

Ebu‟l-Gazi‟nin naklettiği T�rkmen rivayetlerinde, Oğuz-Pe�enek m�cadelelerine ait bazÝ hatÝralar 

da yer almÝĢtÝr. Bu hatÝralarÝn birinde Pe�enek elinin Toymaduk adlÝ paĢihanÝnÝn Salur Kazan‟Ýn 

babasÝ EnkiĢ‟i yenerek hatununu tutsak aldÝğÝndan bahsedilir. �� yÝl sonra EnkiĢ naibini mal ile 

Toymaduk‟a g�ndererek karÝsÝnÝ kurtarmÝĢtÝr.124 Yine orada bulunan bir manzumede Salur Kazan‟Ýn 

otuz kÝrk bin �eri ele Becene ellerine y�r�y�b onlarÝ kÝrdÝğÝ, bir nicesinin �ok yalvararak kurtulduğu 

bildiriliyor.125 Ebu‟l-Gazi bu rivayetleri T�rkmenlerin ellerindeki Oğuz-n�melerden nakletmiĢtir. Aksi 

taktirde, bu rivayetlerin XVII. y�zyÝla kadar hafÝzalarda saklanmasÝ imk�nsÝz idi. Fakat T�rkmenlerin 

ellerindeki bu Oğuz-n�melerden hi� birisi galiba bize kadar gelmemiĢ olduğu gib, ne zaman 

yazÝldÝklarÝnÝ da bilmiyoruz.  

2. OğuzlarÝn YaĢayÝĢ TarzÝ  

X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda OğuzlarÝn �oğunluğu g��ebe hayatÝ yaĢÝyorlardÝ. Bu elin XI. y�zyÝlda 24 

boydan meydana gelmiĢ olduğunu biliyoruz.126 Her boyun baĢÝnda “beğ” unvanlÝ asilzadeler 

bulunuyordu. Destanlara dayanarak s�ylemek m�mk�nd�r ki, beğlerin 40 kiĢiden m�rekkeb sil�h 

arkadaĢlarÝ vardÝr ki, bunlara yoldaĢ denildiği anlaĢÝlÝyor.127 Her kavmin asilzadesi gibi, Oğuz beğleri 

de �ok varlÝklÝ idiler. Ġbn Fadl�n,128 Oğuzlar arasÝnda y�z bin koyuna ve on bin ata sahip kimseleri 

g�rd�ğ�n� s�yl�yor. 

Mes‟udi‟ye g�re, Oğuzlar, y�ksek (el-e�li), orta (el-ev�sÝt) ve aĢağÝ (el-es�fil) olmak �zere �� 

sÝnÝf idiler.129 Bununla beraber Mes‟ud�‟nin bir kaydÝ olduk�a m�phemdir. Bu kelimeler, Oğuz eli 

arasÝndaki i�timai bir seviye farkÝnÝ mÝ belirtiyor, yani asilleri (beğ), h�r insanlarÝ (el) ve k�leleri 
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(k�n?)130 mi kasdediyor, yoksa sadece siyasi bir gruplaĢmayÝ yani onlarÝn b�y�k orta ve k���k olmak 

�zere, �� k�me halinde mi olduklarÝnÝ ifade ediyor? Biz yayÝnlayanlarÝn aksine olarak, c�mlenin asÝl 

m�nasÝna bağlÝ kalarak birinci ĢÝkkÝ kabul ediyoruz. Fakat OğuzlarÝn siyasi bakÝmdan �� k�meye 

ayrÝlmÝĢ olmalarÝ da imk�nsÝz değildir.  

X. y�zyÝl baĢlarÝnda yabgularÝn kÝĢÝn oturduklarÝ Ye�i-Kent ile Cend ve Huv�re Ģehirlerinde 

M�sl�manlar da bulunuyorlardÝ. Bu �� Ģehirden en b�y�ğ� yabgunun oturduğu Ye�i-Kent idi. Son iki 

Ģehrin de Oğuzlara tabi olduğunu biliyoruz. Mes‟ud�‟ye bakÝlÝrsa131 bu Ģehirlerdeki yerleĢik halkÝn 

�oğu da Oğuzlardan idi. K�ĢgarlÝ‟nÝn zikrettiği Oğuz Ģehirleri bunlardan ayrÝdÝr. K�ĢgarlÝ‟da bu �� 

Ģehrin adÝ ge�mez. K�ĢgarlÝ‟nÝn Oğuz Ģehirleri olarak zikrettiği Ģehirler ĢunlardÝr: Sepren, Kara�uk, 

Suğnak, Karnak, Sitg�n. Bunlardan Sepren, X. y�zyÝl coğrafyacÝlarÝndaki Sabran (Savran)dÝr. Sabran, 

daha �nce iĢaret edildiği gibi, X. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde Oğuz sÝnÝrÝnda bulunan bir M�sl�man Ģehri 

idi. BurasÝ m�stahkem bir Ģehir olup, yedi kat surla �evrilmiĢti. AyrÝca Ģehrin rabazÝ da vardÝ. C�mi de 

i� Ģehirde (Ģehristan) bulunuyordu. Oğuzlar barÝĢ yapmak veya ticaret iĢleri i�in bu Ģehre gelirlerdi.132 

Kara�uk‟a gelince, K�ĢgarlÝ bunun F�r�b Ģehrinin adÝ olduğunu s�yl�yor.133 F�r�b, Aris �ayÝnÝn Sir-

Derya‟ya d�k�ld�ğ� yerde bulunan k���k bir y�redir. Y�renin idare merkezi Keder kasabasÝ idi. Vesic 

y�renin diğer m�him bir kasabasÝ olup, meĢhur filozof F�r�bi bu Ģehre mensuptu.134  

Mukaddes�‟ye g�re135 F�r�b, en b�y�k Ģehri de yine F�r�b adÝnÝ taĢÝyan bir r�st�k, yani bir 

y�redir. F�r�b Ģehri, ona g�re, 70.000 erkek n�fusu (!) ve bir camisi olan bir Ģehirdir. ġehirdeki 

d�kk�nlarÝn �oğu varoĢta ve pek azÝ kale surlarÝnÝn i�inde idi. AynÝ m�ellif Keder ve Vesic‟i de ayrÝca 

zikrediyor.136 Bu durum karĢÝsÝnda, Barthold‟un dediği gibi,137 F�r�b‟Ý yeni bir Ģehir kabul etmek 

yerinde olacaktÝr. AnlaĢÝldÝğÝna g�re Oğuzlar F�r�b‟a Kara�uk adÝnÝ vermiĢlerdir. Fakat Ģehrin bu adÝ 

Ģimdiye kadar baĢka hi�bir eserde g�r�lmemiĢtir.  

Suğnak‟a gelince, Minorsky,138 haklÝ olarak bunu Hudud ul�lem‟deki Sun�h ile birleĢtirmiĢtir. 

Sun�h, F�r�b‟a bağlÝ bir Ģehir olup, orada her tarafa ihra� edilen yaylar yaplÝyordu. Suğnak, 

Oğuzlardan sonra KÝp�aklarÝn Sir-Derya kÝyÝsÝndaki baĢlÝca merkezlerinden biri olmuĢtur. ġehrin 

bug�n har�beleri vardÝr.  

Oğuz Ģehirlerinden biri olan Karnak hakkÝnda baĢka hi� bir yerde bir kayda rastgelmedik. Z. V. 

Togan,139 T�rk ili haritasÝnda Karnak‟Ý Yesi‟nin az kuzeybatÝsÝnda, ondan bir konak mesafede 

g�stermiĢtir. Diğer taraftan Sabran‟Ýn yakÝnÝndaki S�dÝk Ata Tepe‟nin Karnak olduğu ileri 

s�r�lmektedir.140 Her halde Karnak‟Ý Savran taraflarÝnda aramak gerekir.   

Sitk�n‟e gelince, bunun X. y�zyÝl coğrafyacÝlarÝnda ge�en S�t-Kend olmasÝ pek muhtemeldir. 

S�t-Kend, F�r�b y�resine yakÝn bir yerde Sir-Derya‟nÝn sol sahilinde bulunmakta olup, bug�n 

har�beleri vardÝr. Bu Ģehirde bir cuma mescidi (cami) vardÝ. S�t-Kend y�resinde daha X. y�zyÝlÝn ilk 

�eyreğinde, kalabalÝk sayÝda M�sl�man olmuĢ Oğuzlar ve KarluklarÝn oturduklarÝ bildiriliyor. Bu 

M�sl�man Oğuzlar ve Karluklar y�reyi kavimdaĢlarÝ olan gayr-i m�slim T�rklere karĢÝ koruyorlardÝ. 

AyrÝca F�r�b, Kencede ve ġaĢ arasÝndaki bitek otlaklarda, T�rklerden M�sl�man olmuĢ 1000 �adÝra 
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yakÝn bir k�me vardÝ.141 El-Birun�, gen�liğinde her yÝl Harizm-ġah‟a bizzat kendi yaptÝğÝ ila�lar ve 

mumya getiren S�t-Kendli bir T�rkmen tabibini tanÝyordu.142  

ġ�phe yoktur ki, Oğuz Ģehirleri K�ĢgarlÝ‟nÝn bu saydÝklarÝndan ibaret değildi. OnlarÝn Sir-Derya 

kÝyÝlarÝnda, yerleĢik olarak yaĢadÝklarÝ daha bazÝ veya bir�ok Ģehir, kasaba ve k�yler de vardÝ.143 

Diğer taraftan, onlarÝn K�ĢgarlÝ‟nÝn bahsettiği devirden sonra da yeni Ģehirlere sahip olduklarÝ 

anlaĢÝlÝyor. Bunlardan biri olarak Bar�ÝnlÝğ-Kent zikredilebilir. Ger�ekten bu Ģehrin adÝna, XII. 

y�zyÝldan �nceki eserlerde rastgelinmez. Bar�ÝnlÝğ-Kent, Sir-Derya boylarÝnÝn Moğollar tarafndan fethi 

esnasÝnda SÝğnak ve �z-Kent‟ten sonra zikredilen ���nc� Ģehirdir. Ondan sonra sÝra ile EĢnas, Cend 

ve ġehir (Yeni) Kent‟in fethi anlatÝlÝyor.144  

ZamanÝmÝzda Cirik kale harabelerinin altÝnda Yeni-Derya ile birleĢen BarĢin-Derya adlÝ bir kuru 

�ay veya eski bir kanal bulunmaktadÝr ki, bunun Bar�ÝnlÝğ-Kent ile ilgili olduğu muhakkaktÝr. Bu kuru 

�ayÝn kÝyÝsÝnda Uz-Kent ve SÝrlÝ-Tam Ģehirlerinin har�beleri g�r�lmektedir.145 Buradaki Uz-Kent‟in 

C�veyn�‟deki SÝğnak‟tan sonra zikredilen Ģehir olduğunda Ģ�phe yoktur. Bu kuru�ay veya kanalÝn 

kÝyÝsÝnda daha bazÝ Ģehir ve kale harabeleri de bulunmaktadÝr. K�k-Kesene ve BarĢin-Derya hakkÝnda 

bundan 64 yÝl �nce ilk defa esaslÝca bilgi veren arkeolog V. A. Kallaur haklÝ olarak Bar�ÝnlÝğ-Kent‟in de 

Bar�in-Derya �zerinde olacağÝ sonucunu varmÝĢtÝr.146 Kallaur, bu kuru�ay yatağÝnÝn (Sir-Derya‟nÝn 

eski yatağÝ mÝ?) �ardar‟dan Uz-Kent‟e kadar olan kÝsmÝnÝn da Uguz JilgasÝ (Oğuz deresi) adÝnÝ 

taĢÝdÝğÝnÝ bildiriyor.147 SÝğnak Ģehri har�belerinden on �� fersahlÝk bir mesafede, K�k-Kesene 

har�beleri vardÝr. K�k-Kesene‟yi ilk defa ziyaret eden Kallaur, burada tuğladan yapÝlmÝĢ ve mavi renkli 

(g�k) s�slemeleri olan harab bir k�mbet g�rm�Ģt�. Bu t�rbenin g�neybatÝ tarafÝnda, hen�z bazÝ 

duvarlarÝ tamamen yÝkÝlmamÝĢ olan daha k���k bir t�rbe meydana �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Kallaur bu t�rbelerin 

etrafÝnda da bir�ok tepe ve tepcikler g�rm�Ģ olup, bunlarÝn eski mezar kalÝntÝlarÝ mÝ, yoksa mesk�n 

sahayÝ mÝ teĢkil ettiğini anlayamamÝĢtÝ. 1927 yÝlÝnda burayÝ ziyaret eden A. Yakubovskiy, t�rbenin 

��km�Ģ olduğunu g�rmekle beraber  bu t�rbe ve �evresinde yaptÝğÝ araĢtÝrmalardan sonra K�k-

Kesene‟nin �ini iĢleme bakÝmÝndan Ģ�heser bir �bide olduğunu s�ylediği gibi, buralarda bir zamanlar 

y�ksek bir medeniyetin mevcut olduğu h�km�ne de varmÝĢtÝr.148  

Eb�‟l-Gazi BahadÝr Han, T�rkmenlerin tarih bilen bahĢÝlarÝndan, 7 kÝzÝn Oğuz elini “ağÝzlarÝna 

baktÝrÝb” �ok yÝllar beğlik yaptÝklarÝnÝ anlatmaktadÝr. Bunlardan biri, KarmÝĢ Bay‟Ýn kÝzÝ ve MamÝĢ 

Beğ‟in karÝsÝ Bar�Ýn Salur (Salur Bar�Ýn?) idi. “Onun t�rbesi Sir-Derya‟nÝn yakasÝnda olup, halk�a 

meĢhurdur ve �zbekler ona “Bar�Ýn‟Ý� K�k k�Ģ�ne”si derler.149 Ebu‟l-Gazi‟nin bu s�zlerinden K�k 

Kesen (K�k-K�Ģane - G�k �inili) t�rbesinin Oğuzlardan Bar�Ýn Hatun‟a izafe edildiği ve bunun halk�a 

bilinen birĢey olduğu anlaĢÝlÝyor. B�t�n bunlardan, pek muhtemel olarak Ģu h�kme varmak 

m�mk�nd�r: XII. y�zyÝlda Sir-Derya boylarÝnda Salur Boyu‟ndan Bar�Ýn Hatun bir kÝsÝm Oğuzlar 

�zerinde n�fuz ve hakimiyet kazanmÝĢtÝ. AkÝllÝ olduğu kadar varlÝklÝ olan bu hatunun hakim bulunduğu 

Sir-Derya b�lgesinde yeni bir Ģehir kuruldu ve bu, “Bar�ÝnlÝğ-Kent” adÝnÝ aldÝ, yani Bar�Ýn‟a ait Ģehir. 

Bu hatun kendisi i�in, Merv‟deki Sultan Sancar ve �rgen�‟teki Harizm-ġah TekiĢ‟in t�rbesine 

benzeyen kubbesi g�k �iniler ile s�sl� muhteĢem bir t�rbe yaptÝrdÝ. ġehrin bu t�rbenin yapÝmÝndan 

sonra kurulmuĢ olmasÝ da muhtemeldir. Bar�ÝnlÝğ-Kent ile birlikte ge�en �z-Kent ve AĢnas‟Ýn da yeni 
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Ģehirler olduğu anlaĢÝlÝyor. ��nk�, daha �nceki eserlerde bu Ģehirlerin adlarÝ ge�miyor. ġimdiki 

bilgimize g�re, Bar�ÝnlÝğ-Kent‟in adÝ, XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren ge�mektedir.  

Oğuz Ģehirlerinde yapÝlan bu kazÝlar buralarda y�ksek bir k�lt�r hayatÝnÝn varlÝğÝnÝ g�stermiĢtir. 

Kallaur, Yakubovskiy ve Tolstoy gibi arkeologlar bu hususu gayet a�Ýk bir Ģekilde belirtmiĢlerdir.150 

Oğuzlardan m�him bir kÝsmÝnÝn oturak yaĢayÝĢa ge�melerinde en m�him amil, onlarÝn Ġsl�mlÝğÝ 

kabulleridir. Onlar arasÝnda Ġsl�miyet‟ yayÝldÝk�a ve kuvvetlendik�e oturak hayat da geliĢmiĢtir. 

G�r�ld�ğ� gibi, bu Ģehirlerin m�him bir kÝsmÝ X. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde OğuzlarÝn idaresinde değildi. 

Her halde onlar M�sl�man olduktan sonra bu Ģehirleri ellerine ge�irmiĢlerdir. K�ĢgarlÝ‟dan baĢka, 

OğuzlarÝn Ģehirleri olduğunu bildiren diğer bir m�ellif de Ġdrisi‟dir (eserinin yazÝlÝĢ tarihi 1154). Ġdrisi, 

“OğuzlarÝn Ģehirleri �oktur, bunlar kuzeye ve batÝya doğru uzanmaktadÝr” demektedir.151 

G��ebe Oğuzlar, bu Ģehirlerde yaĢayan oturak eldaĢlarÝna, istihfafla, Yatuk (yani tembel) 

diyorlardÝ. ��nk� onlara g�re bu oturak eldaĢlarÝ yavaĢ yapmayarak tembel tembel Ģehirlerinde 

otururlardÝ.152 Oğuz Ģehirlerinin �oğunda Mavera�nnehir‟in yerli unsurlarÝ da bulunuyordu ki, Oğuzlar 

bunlara Sukak diyorlardÝ.153 

Moğol istilasÝ esnasÝnda bir kÝsÝm G��ebe T�rkmenlerin aĢağÝ Sir Derya boylarÝnda 

oturduklarÝnÝ biliyoruz.154  

YerleĢik OğuzlarÝn, g��ebe eldaĢlarÝnÝn siyasi faaliyetleri ve g��lerine b�y�k �l��de 

katÝlmÝyarak, Moğol istilasÝna kadar, bu Ģehirlerde oturmakta devam ettikleri s�ylenebilir. Moğol istilasÝ 

sonucunda bu Ģehirlerin pek �oğu veya hepsi oturulmayacak derecede tahribata uğramÝĢtÝ.155 Bu 

Ģehir, kasaba k�ylerde oturan Oğuz yerleĢik halkÝ ne oldu? Bu soruya Ģ�yle cevap vermek 

m�mk�nd�r: Bir b�l�ğ� �ld�, bir b�l�ğ� tutsak alÝndÝ, m�him bir kÝsmÝ da Horasan‟a ka�tÝ. Moğol 

istil�sÝnÝn Ġran‟a yayÝlmasÝ �zerine, Horasan‟a ka�anlar, o esnada emin bir �lke olan Anadolu‟ya 

geldiler. Anadolu‟da g��ebeler, k�yl�ler ve Ģehirliler arasÝnda, bilhassa “Horasan”a bağlanan bu geliĢ 

hatÝrasÝ asÝrlarca unutulmayarak zamanÝmÝza kadar yaĢamÝĢtÝr. Buradaki “Horasan” adÝ ile Ģ�phesiz 

T�rkistan da ifade olunuyordu.  

3. Ġktisadi HayatlarÝ 

XI. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda b�y�k bir �oğunluğu g��ebe bir hayat yaĢayan OğuzlarÝn iktisadi 

faaliyetleri, bu yaĢayÝĢÝn icabÝ olarak, baĢlÝca hayvan yetiĢtiriciliğine inhisar ediyordu. Bu sebeple 

onlarÝn servetlerini koyun s�r�leri, yÝlkÝlar (at s�r�leri), develer ve hatta Hudud ul-�lem‟e g�re,156 

sÝğÝr teĢkil ediyordu. At binek (binit) ve deve de taĢÝma vasÝtasÝ (y�klet) olarak kullanÝlÝyordu. Ġbn 

Fadl�n157 “T�rk develeri” (4�z K1}! |˝�:) s�z� ile bug�n Anadolu‟da “buhur” denilen iki h�rg��l� 

develeri kast etmiĢ olsa gerektir. Yine aynÝ m�ellif BulgarlarÝn at eti yediklerini kayd etmekte, fakat 

Oğuzlar i�in b�yle bir s�z s�ylememektedir. Oğuz s�-baĢÝsÝ Etrek, Ġbn Fadl�n ve arkadaĢlarÝna 

olduğu gibi, kendi akrabalarÝ i�in de koyun kestirmiĢti. Fakat Oğuzlardan �lenlerin atlarÝnÝn yenildiğini 

aynÝ m�ellif kaydetmektedir. Diğer taraftan Oğuz destanlarÝ da OğuzlarÝn diğer T�rk elleri gibi, at eti 
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ve hatta deve eti yediklerini g�stermektedir. At eti, belki de, onlarca �di zamanlarda değil, m�stesna 

g�nlerde yenilmekte idi. OğuzlarÝn M�sl�man olduktan sonra, umumiyetle at eti yemekten 

vazge�tikleri anlaĢÝlÝyor. ��nk�, dahil olduklarÝ Hanefi mezhebi at eti yenmesini m�bah kÝlmamÝĢtÝ.  

Oğuzlar ile komĢu Ġsl�m kavimleri arasÝnda canlÝ bir ticari faaliyetin mevcut olduğu g�r�l�yor. 

Oğuz yurdundan ge�en en m�him ticaret yolu Harizm‟den Ġtil b�lgesine giden yol idi. Bu yolun pek 

iĢlek bir yol olduğunu biliyoruz. CoğrafyacÝlar m�Ģtereken, OğuzlarÝn tacirlerinin �ok olduğunu 

belirtiyorlar.158 Ġbn Fadl�n159 5000 kiĢilik muazzam bir kervan i�inde Oğuz yurdundan ge�miĢti. 

Oğuzlar, barÝĢ zamanlarÝnda ticaret maksadÝ ile Harizm‟de Curcaniye ve Barategin Ģehirlerine, 

Mavera�nnehir‟de de Sabran Ģehrine geliyorlardÝ.160 OğuzlarÝn baĢlÝca ticaret malÝ koyun idi. 

Horasan ve Mavera�nnehir halkÝ et ihtiyacağÝnÝ Oğuzlar ve Karluklardan temin ediyordu.161 T�rk 

koyununun Mavera�nnehir ve Horasan koyunlarÝnda ayrÝ bir soy olup, makbul tutulduğu anlaĢÝlÝyorsa 

da162 baĢlÝca vasÝflarÝ iyice bilinemiyor. 

OğuzlarÝn ayrÝca Ġsl�m �leminde meĢhur olan T�rk ke�esi sattÝklarÝna163 da ihtimal 

verilebilir.164  

Oğuzlar ise, komĢu Ġsl�m memleketlerinden bilhassa dokuma mamulleri satÝn alÝyorlardÝ.  

4. Dini ĠnanÝĢlarÝ 

X. y�zyÝl baĢlarÝnda Oğuzlar, Uygurlar m�stesna olmak �zere, diğer T�rk elleri gibi kendi kavmi 

dini inanÝĢlarÝnÝ devam ettiriyorlardÝ. Ġsl�m �leminde T�rklerin Allah fikrine sahip olduklarÝ ve bunu 

TanrÝ adÝyla ifade ettikleri biliniyordu.165 T�rklerin yaratÝcÝya Uluğ-Bayat adÝnÝ verdikleri de Ġsl�m 

bilginlerine ulaĢmÝĢtÝ.166 Fakat, Oğuz din adamlarÝnÝn TanrÝ‟nÝn sÝfatlarÝ ile ilgili tasavvurlarÝ hakkÝnda 

kesin bir bilgi yoktur. Her halde Oğuzlardan alel�de kimselerin bu husustaki tasavvurlarÝ pek zengin 

değildi ve onlar TanrÝ‟ya insani vasÝflar izafe ediyorlardÝ. Oğuzlardan biri Ġbn Fadl�n‟a  

TanrÝ‟nÝn karÝsÝ olup olmadÝğÝnÝ sormuĢ, m�ellif de bu soru �zerine bir hayli t�vbe ve istiğfar 

etmiĢ ve Oğuz da aynÝ Ģeyi yapmÝĢtÝ.167 

Eb� Dulef Seyahatn�mesi‟nde168 OğuzlarÝn bir mabetleri olduğu s�yleniyor ve i�inde put 

bulunmadÝğÝ ilave ediliyor.  

Ġbn Fadl�n ne bir mabed g�rd�ğ�nden ne de bir din adamÝ ile g�r�Ģt�ğ�nden a�Ýk�a bahseder. 

Fakat OğuzlarÝn hakimleri olduğunu biliyoruz. Oğuzlar bu manevi Ģahsiyetlerine b�y�k bir saygÝ 

g�steriyorlardÝ.169 Hatta bu hakimlerin OğuzlarÝn kanlarÝ ve davarlarÝ �zerinde h�k�m sahibi 

bulunduklarÝ s�yleniyor ki, bu ifadeden manevi Ģahsiyetlerinin el �zerinde ne kadar �nemli bir tesir ve 

n�fuzlarÝ olduğu iyice anlaĢÝlÝyor.170 ĠĢte bizim Korkut-Ata (Dede-Korkut) bu hakimlerden biriydi. 

Tabiblik yapan, geleceğe ait keĢiflerde bulunan, yapÝlacak bir teĢebb�s�n uğurlu olup olmayacağÝna 

h�kmeden, dini t�renlere baĢkanlÝk eden bu manevi Ģahsiyetlere OğuzlarÝn kam mÝ dedikleri, yoksa 
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baĢka bir ad mÝ (mesel� ata) verdikleri bilinemiyor. Ata kelimesi bunlar hakkÝnda saygÝ ifade eden bir 

s�z m� idi, yoksa onlar i�in hususi bir ad mÝ idi, bu husus kati olarak mal�m değildir.  

�l� g�mme �detlerine gelince, onlar �l�lerini, G�kt�rkler gibi, sÝrtlarÝnda elbiseleri, �zerlerinde 

sil�hlarÝ ve yanlarÝnda diğer Ģahsi eĢyalarÝ ile birlikte g�m�yorlardÝ. �l� ev Ģeklinde a�Ýlan bir mezara 

oturtulup, eline i�ki dolu (her halde kÝmÝz)171 bir �am�ak veriliyor ve �n�ne de yine i�ki dolu bir kap 

konuluyordu. Mezar bir oda gibi a�ÝlÝyor, tavanÝ yapÝldÝktan sonra onun �zerine de �amurdan kubbeye 

benzer kÝsÝm ilave ediliyordu. OğuzlarÝn bu mezarlarÝ ile T�rkiye‟de bilhassa Sel�uklu devrinde yaygÝn 

bir Ģekilde g�r�len ve m�tehassÝslar tarafÝndan T�rk �adÝrÝna benzetilen k�mbetler172 arasÝnda  

yakÝn bir benzerliğin varlÝğÝna iĢaret edilebilir. Hazar-�tesi T�rkmenlerinin de mezarlarÝnÝn �zerine 

t�msek gibi Ģekiller yaptÝklarÝnÝ ve buna yozka dediklerini biliyoruz.173 

G�m�lme iĢi bittikten sonra, �l�n�n atlarÝ kesilerek yenirdi ki,174 bu da b�t�n T�rk kavimlerinde 

g�r�len yuğ aĢÝ veya �l� aĢÝ geleneğiydi.175 T�rkiye‟de bu gelenek y�zyÝllar boyunca s�r�p gelmiĢ ve 

Ģimdi de mahiyeti aynÝ kalmak sureti ile k�y, kasaba ve hatta Ģehirlerde yaĢamaktadÝr. �len 

sağlÝğÝnda bazÝ kimseleri �ld�rm�Ģ ise, bunlarÝn resimleri tahtalar �zerine oyulup, mezara konulurdu. 

ĠnanÝĢa g�re, bir adamÝn �ld�rd�ğ� kimse veya kimseler cennette �ld�renin hizmet�ileri 

olacaklardÝr.176 Bu da anlaĢ�ÝlacağÝ �zere, G�kt�rklerdeki balbal geleneğnden baĢka bir Ģey 

değildir.177 Oğuzlar, aynÝ zamanda baĢlÝca T�rk ellerinde olduğu gibi, yuğ aĢÝnda yenilen atlarÝn 

baĢlarÝnÝ, ayaklarÝnÝ ve derilerini mezarÝn �zerinde bulunan sÝrÝklara asÝyorlardÝ.178 OnlarÝn inanÝĢÝna 

g�re, �len cennete etleri yenilen ve derileri sÝrÝklara asÝlan bu atlar ile gidecekti. Bu yapÝlmadÝğÝ 

takdirde �len, yorucu cennet yolculuğunu yayan yapmak mecburiyetinde kalacaktÝ.179 Oğuzlar, yine 

dini inanÝĢlarÝnÝn tesiri ile suya girmiyorlar, yabancÝlarÝn da yÝkanmalarÝna engel oluyorlardÝ. ��nk�, 

suya girmekle onlarÝn, kendilerini b�y�leyeceğinden korkarlar ve b�yle yapanlarÝ para cezasÝna 

�arptÝrÝrlardÝ.180 B�t�n T�rklerdeki k�kl� bir inanÝĢa g�re, su kutludur ve arÝdÝr. YÝkanmak kutlu ve arÝ 

olan suyu kirletmek ve b�ylece b�y�k bir g�nah iĢlemek demektir. Bu ise uğursuzluğa ve felakete 

sebep olur. Onlar yine dini inanÝĢlarÝ ile ilgili olarak, giyimlerini eskiyinceye dek �zerlerinden 

�ÝkarmÝyorlardÝ.181 Yine Oğuzlar, M�sl�manlarÝn aksine olarak, baĢÝna vurarak koyunu, 

�ld�r�yorlardÝ.182  

Oğuzlar, hastalanan kimselerin (yakÝn akrabalarÝ da olsa) yanlarÝna yaklaĢmazlardÝ. Hasta 

onlara kul ve karavaĢlar (c�riye) hizmetlerdi. Yoksullar ise tamamen kaderleri ile baĢbaĢa 

bÝrakÝlÝrdÝ.183 Bu husus, Ģ�phesiz bulaĢÝcÝ ve salgÝn hastalÝklara yakalanmaktan korkmalarÝ ile 

ilgiliydi.  

5. BaĢka Gelenek ve G�renekleri  

X. y�zyÝlda Oğuz elinde kadÝnlar, diğer T�rk ellerinde ve C�hiliyye devri AraplarÝnda olduğu gibi, 

erkeklerden ka�mazlar ve y�zlerin de �rtmezlerdi. Bu husus T�rkiye‟de oymaklarda ve k�ylerde 

zamanÝmÝza kadar devam edegelmiĢlerdir. Hatt� XIX. y�zyÝlda G�ney Anadolu‟da bir seyahat yapan 

V. Langlois, bu m�nasebetle T�rkmenleri YakÝn Doğu‟daki en medeni insanlar olarak vasÝflar. 
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Bununla beraber OğuzlarÝn ne zina, ne de gulamparalÝk gibi yaygÝn gelenekleri vardÝ.184 Esasen T�rk 

kadÝnlarÝ Ġsl�m d�nyasÝnda iffetli kadÝnlar olarak tanÝnmÝĢlardÝ.185 

Oğuzlarda �ld�r�lenin �c�n� almak yani kan davasÝ �deti de vardÝ.186 Yine onlarda C�hiliyye 

devri AraplarÝnda olduğu gibi, bir baba �l�nce oğlu �vey annesi ile evlenebiliyordu. Ġbn Fadl�n‟Ýn 

g�rd�ğ� Oğuz s�-baĢÝsÝ Etrek, babasÝ �ld�kten sonra �vey annesi ile evlenmiĢti.187  

Evlenme geleneğinde kalÝn ve baĢlÝk verme usul� yaygÝndÝ.188 D�ğ�nleri ve oyunlarÝna dair 

bilgimiz yoktur. YalnÝz Tuğrul Beğ‟in, 1063 yÝlÝnda Halife el-K�im Biemrill�h‟Ýn kÝzÝ ile evlendiği zaman, 

bir odada k�rs� �zerinde oturan gelini ziyaret ettikten sonra avluya �ÝktÝğÝnÝ ve orada beğleri ile birlikte 

sevin� i�inde raksettiğini ve bu esnada T�rk�e ĢarkÝlar �ağÝrÝldÝğÝnÝ biliyoruz.189 Tuğrul Beğ bu d�ğ�n 

esnasÝnda 70 yaĢÝnda bulunuyordu. Eb�‟l Ferec vasÝtasÝ ile bu bilgiden haberdar olan Barthold,190 

Ruslarda “pliaska prisiadki” denilen raksÝn T�rklerden alÝnmÝĢ olacağÝ ihtimalini ileri s�rm�Ģt�r. Bizim 

kanaatÝmÝza g�re, Tuğrul Beğ‟in oynadÝğÝ bu oyun, bug�n Anadolu‟da toplu bir halde oynanan ve 

adÝna halay denilen oyun olmalÝdÝr.  

OğuzlarÝn milli yemekleri, diğer bazÝ T�rk ellerinde olduğu gibi, tutma� idi. Tutma�, tarih 

boyunca bir�ok kaynaklarda T�rklerin milli yemeği olarak ge�er. Tuğrul Beğ‟in Horasan‟da iken bir 

davette yediği badem helvasÝ i�in “iyi tutma� imiĢ, l�kin sarmÝsağÝ eksik”191 dediği s�ylenir.192 Bu 

yemeğin T�rkiye Sel�uklularÝ ve OsmanlÝ saraylarÝnda da yenildiğini biliyoruz. Tutma�, T�rklerin 

hakimiyet s�rd�kleri Ġran ve Arap �lkelerinde de tanÝnmÝĢtÝ.193 

OğuzlarÝn X. y�zyÝlda y�z Ģekillerinin �teki T�rk kavimlerininkinden ne derecede farklÝ olduğu 

bilenemiyor. Bildiğimize g�re, bu mesele ile ilgili en eski kayÝt C�mi �t-tev�rih‟tedir. Bu eserde, 

OğuzlarÝn y�z Ģekillerinin evvelce �teki T�rkler gibi olduğu, Mavera�nnehir‟e geldikten sonra buradaki 

hava ve suyun tesiri ile y�zlerinin tedricen T�ciklerinkine, yani ĠranlÝlarÝnkine benzediği s�yleniyor.194 

Bu ifadeden, T�rkmenlerin y�z Ģekillerinin XIV. y�zyÝlda baĢlÝca T�rk kavimleri ve MoğollarÝnki gibi 

olmayÝp, ĠranlÝlarÝnki gibi d�z olduğu, yani Moğolluk vasÝflarÝnÝ haiz bulunmadÝğÝ v�kÝasÝ meydana 

�ÝkÝyor. AvrupalÝ seyyahlardan T�rkmenleri g�renler bilhassa kadÝnlarÝnÝn �ok g�zel olduklarÝnÝ 

belirtirler.  

Oğuzlar sakallarÝnÝ tÝraĢ etmekte ve yalnÝz bÝyÝk bÝrakmaktaydÝlar.195 T�rkiye‟de de bu 

geleneğin uzun bir m�ddet devam ettiğini, din adamlarÝndan baĢka halkÝn ve askerlerin sakallarÝnÝ 

y�l�d�klerini, yani tÝraĢ ettiklerini biliyoruz. KÝzÝl-baĢ T�rklerin bug�n dahi sakallarÝnÝ istinasÝz tÝraĢ 

etmeleri, bu �ok eski geleneğin devamÝdÝr. Buna karĢÝlÝk Oğuzlar, b�t�n T�rkler gibi, sa�larÝnÝ 

kesmiyorlardÝ. XI. y�zyÝlda Ermeniler, Oğuzlar ile karĢÝlaĢtÝklarÝnda dikkatlerini en fazla onlarÝn uzun 

sa�larÝ ile yaylarÝ �ekmiĢti.196 OğuzlarÝn kÝyafetlerine gelince, bu hususta hemen hi� birĢey 

bilmiyoruz. 1038 yÝlÝnda NiĢabur‟a giren Tuğrul Beğ‟in kÝyafetine dair yapÝlan tasvir bu hususta belki 

bize faydalÝ olabilir: onun baĢÝnda ketenden bir sarÝk (as�be-i-t�zi), sÝrtÝnda bir cins kumaĢtan 

yapÝlmÝĢ uzun kollu, uzun etekli ve �nden ilikli bir elbise (kab�-yi mulham) ve ayağÝnda ke�e �izmeler, 

kolunda gerilmiĢ bir yay, kemerinde �� ok vardÝ.197 
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Eb� Dulef, seyahatn�mesinde OğuzlarÝn k�rk ve keten elbiseler giydiklerini yazÝyorsa da 

ikincisini kabul etmek imk�nsÝzdÝr. Ġsl�m �lkelerinde imal edilen giyim eĢyalarÝ onlarca makbul 

armağanlardandÝ. Oğuzlar, umumiyetle y�n ve ke�e elbiseler giymiĢ olsalar gerektir. Tuğrul Beğ‟in 

Ġran‟a hakim olduktan sonra pamuktan ak renkli elbiseler giydiği bildiriliyor.198 

OğuzlarÝn miza� ve seciyelerine gelince, bilgi azlÝğÝndan bu hususlarda tam ve kesin h�k�mler 

vermek pek kolay olmuyor; ancak ĢunlarÝ s�ylemek m�mk�n olabilir ki, Oğuzlar yaĢadÝklarÝ hayat tarzÝ 

ve muhitin �etin ĢartlarÝnÝn tesiriyle olduk�a sert miza�lÝ kimseler idiler. SavaĢ�Ý olmak baĢlÝca 

faziletlerden biriydi. Buna karĢÝlÝk onlar, namuslu, doğru ve konuksever insanlardÝ.199  T�rklerin son 

zamanlara kadar bu hasletlerini muhafaza ettikleri g�r�l�yor. XIX. y�zyÝlda dahi Anadolu T�rkleri, 

gezginler tarafÝndan bu hasletleri ile vasÝflanmÝĢlardÝr. Oğuzlar, b�y�klerine (din� ve siyas�) son derece 

bağlÝ ve saygÝlÝ insanlar idiler. BoĢ inan�lara inandÝklarÝ ve hislerinin de olduk�a tesiri altÝnda kaldÝklarÝ 

g�r�l�yor.  

OğuzlarÝn konuĢtuğu T�rk�e, daha Anadolu‟ya gelmeden, T�rkistan‟da iken T�rk leh�elerinin en 

incesi ve en kibarÝ (zarif) sayÝlÝyordu. K�ĢgarlÝ bu hususu bilhassa belirtir.200  Yine aynÝ m�ellif, yalnÝz 

Oğuz leh�esinde bulunan bir�ok kelimeleri de bildirir.201  Bu hususun ne gibi bir v�kÝadan ileri geldiği 

ancak bu kelimelerin menĢelerinin araĢtÝrÝlmasÝndan sonra anlaĢÝlabilir.  

Oğuzlar aynÝ zamanda Sir-Derya kÝyÝlarÝndaki Ģehirlerde birlikte yaĢadÝklarÝ Soğdlardan 

(Sukak)da bir�ok kelimeler almÝĢlardÝr. OnlarÝn bu kelimelerin �oğunu Anadolu‟ya getirmiĢ olduklarÝ 

g�r�l�yor.  

6. OğuzlarÝn Ġsl�miyet‟e GiriĢi 

X. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde S�t-Kend‟de M�sl�manlÝğÝ kabul etmiĢ m�him bir T�rk topluluğunun 

yaĢadÝğÝ g�r�l�yor ki,202 bunlarÝn Oğuzlardan olduğuna Ģ�phe yoktur. S�t-Kend‟in XI. y�zyÝlÝn 

sonlarÝnda bir Oğuz Ģehri olduğunu biliyoruz. Yine X. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde, F�r�b-Kencede ve ġaĢ 

(TaĢ-Kend) arasÝnda Oğuzlardan ve Karluklardan Ġsl�miyet‟i kabul etmiĢ 1000 �adÝra yakÝn bir k�me 

yaĢamakta idi.203 Bunlar gayrÝ M�slim T�rklerin akÝnlarÝna karĢÝ yapÝlan m�dafaa hereketlerinde 

m�him hizmetler g�r�yorlardÝ. Ġbn Fadl�n‟Ýn 921 yÝlÝnda Bulgar‟a giderken g�r�Ģt�ğ� Oğuz 

b�y�klerinden YÝnal‟Ýn bir defa M�sl�man olduğunu, fakat halkÝn “M�sl�man olursan bize reislik 

yapamazsÝn” Ģeklindeki itirazÝ �zerine eski dinine d�nmek zorunda kaldÝğÝnÝ biliyoruz.204 

Ġsl�m sÝnÝrÝ, bilhassa S�m�nlÝlarÝn gayretleri ile Sir-Derya �tesinin doğu y�n�nde geliĢmiĢ ve 

Balasagun‟a kadar dayanmÝĢtÝ. Daha IX. asÝrda S�m�nlÝlarldan Nuh b. Esed Ġsficab b�lgesini feth 

ettiği gibi, bu h�nedanÝn en b�y�k h�k�mdarÝ Ġsmail b. Ahmed 893‟te Talas Ģehrini zaptedip oradaki 

b�y�k kiliseyi c�mie �evirmiĢ ve Nasr b. Ahmed de (913-943) ġavgar Ģehrine bir sefer yapmÝĢtÝ.205 

Ġsmail b. Ahmed‟in Talas seferi ve Ġsficab beğlerinin faaliyetleri neticesinde, Balasagun‟un batÝsÝndaki 

ordu Ģehrinde oturan T�rkmen meliki Ġsl�miyet‟i kabul etmiĢ ve Ġsficab beğlerine vergi vermeğe 

baĢlamÝĢtÝ. ĠĢte, T�rk kavimleri arasÝnda ilk �nce Ġsl�miyet‟‟i kabul eden, baĢlÝca balasagun ile Talas‟Ýn 

doğusundaki Mirki kasabasÝ arasÝnda oturan T�rkmenler olmuĢtur. Bu T�rkmenlerin Ġsl�miyet‟i 
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kabullerinin X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda olduğu muhakkaktÝr. Ancak, s�ylendiği gibi, bir M�sl�man 

Ģehri olan Balasagun, 942 yÝlÝnda gayri m�slim T�rklerin eline ge�miĢtir.206 Bu gayri m�slim T�rklerin 

-baĢlarÝnda Kara-HanlÝ hanedanÝn bulunduğu- Yağmalar olduğu mukakkaktÝr. Bu h�dise asÝl yurdu 

K�Ģgar b�lgesi olan Kara-HanlÝ hhane danÝnÝn Talas v�disine h�kim olduğu tarihi g�stermektedir. 

M�verrihler 349 (960) yÝlÝnda, 200.000 �adÝrlÝk bir T�rk halkÝnÝn M�sl�man olduğunu 

bildirirler.207 Bu T�rk halkÝnÝn Kara-HanlÝ h�nedanÝnÝn h�kim bulunduğu yerlerdeki T�rk kavimleri 

(Yağma, Karluk, �iğil, TuhsÝ) olduğundan Ģ�phe edilmez. 

Oğuzlar arasÝnda da aynÝ y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Ġsl�miyet‟‟in epeyce yayÝlmağa baĢladÝğÝ 

s�ylenebilir. Son S�m�nlÝ Ģehz�desi Eb� Ġbrahim (MuntasÝr), Mavera�nnehir‟i Kara-HanlÝlarÝn elinden 

almak i�in giriĢtiği faaliyetler esnasÝnda bir ara Oğuz yabgusu‟nun yanÝna giderek onun ile bir ittifak 

v�cuda getirmiĢ, d�n�rl�k kurmuĢ ve neticede yabgu M�sl�man olmuĢtu208 (391=1001‟den sonra, 

her halde 392 = 1002‟de). Bu kayÝddan da anlaĢÝlacağÝ �zere, Oğuzlar arasÝnda Ġsl�miyet‟ ancak XI. 

y�zyÝlda h�kim bir din haline elebilmiĢtir. 

Oğuzlardan M�sl�manlÝğÝ kabul eden z�mrelere, onlarÝ gayrÝ m�slim kardeĢlerinden ayÝrt etmek 

i�in, M�vera�nnehir M�sl�manlarÝnca T�rkmen adÝ veriliyordu. Daha �nce s�ylendiği gibi, Orta-

Aya‟da ilk defa M�sl�manlÝğÝ kabul eden T�rk kavmi Balasagun ile Mirki arasÝnda yaĢayan 

T�rkmenler olduğundan T�rkmen adÝ, Mavera�nnehir M�sl�manlarÝ arasÝnda “M�sl�man T�rk” 

Ģeklinde husus� bir man� da kazanmÝĢtÝ. Oğuzlardan da M�sl�man olan z�mrelerin, M�sl�man 

olduklarÝnÝ anlatmak ve onlarÝ gayri m�slim kardeĢlerinden ayrÝt etmek i�in, bu z�mrelere de T�rkmen 

denildi. T�rkmen adÝnÝn, ancak Oğuzlardan M�sl�man olanlara verildiği hususu, el Birun�‟nin 

s�zlerinin de g�sterdiği gibi,209 her t�rl� Ģ�pheden uzaktÝr. Gerdiz� ve Beyhak� gibi Gazneli 

m�verrihleri OğuzlarÝ M�sl�man T�rk anlamÝnda olarak T�rkmen adÝ ile zikretmiĢlerdir. Buna karĢÝlÝk 

yakÝn doğu m�ellifleri onlardan el-Ğuzz yani Oğuz adÝyla bahsediyorlar. ��nk� Oğuzlar kendilerine 

T�rkmen demiyorlardÝ. Onlar, M�sl�manlar tarafÝndan her yerde kendilerine verilen bu adÝ zun bir 

zaman benimsemediler ve Oğuz kelimesini, atalarÝnÝn adÝ olarak da olsa, uzun bir zaman 

unutmadÝlar. XIII. y�zyÝl baĢlarÝndan itibaren, artÝk her yerde T�rkmen Oğuz‟un yerini almÝĢtÝr. 

T�rkmen adÝnÝn menĢei, bug�nk� m�ellifler gibi, eski m�ellifleri de epeyce meĢgul etmiĢtir. Bu 

hususta onlar arasÝnda baĢlÝca iki fikir vardÝr. Bunlardan birine g�re T�rkmen, T�rk adÝ ile Fars�a m�n 

(m�nend) ekinden meydana gelmiĢ olup, “T�rk‟e benzer” demektir. Bundan �nceki h�Ģiyede b�y�k 

�lim el-Birun�‟nin bu fikirde olduğu g�r�ld�ğ� gibi, K�ĢgarlÝ‟da210 T�rkmen, adÝnÝn bu Ģekilde izahÝ ile 

ilgili bir hik�ye anlatmaktadÝr. Bu misaller, XI. y�zyÝlda T�rkmen adÝÝn T�rk-m�n (m�nend) dan 

meydana geldiğinin olduk�a yaygÝn bir fikir olduğunu g�steriyor. XIV. y�zyÝlda da Ġran‟da T�rkmen‟in 

bir izah Ģekli �zerinde durulduğunu biliyoruz.211 

Ġkinci fikre g�re, T�rkmen, T�rk-i �m�n‟dan gelmektedir. Bunuda Ġbn Kes�r212 ve bizim m�verrih 

Mehmed NeĢri213 veya onun dayandÝğÝ kaynağÝn m�ellifi ileri s�rm�Ģlerdir. 
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ZamanÝmÝzda ise, T�rkmen s�z�n�n sonundaki men‟in T�rk�e mubalağa eki olduğu (kocaman, 

azman değirmen ilh…) s�ylenerek bu adÝn �z-T�rk anlamÝna geldiği �zerinde durulmaktadÝr.214 

OğuzlarÝn ve umumiyetle T�rklerin Ġsl�miyet‟i kabullerinde M�sl�manlar ile T�rkler arasÝndaki 

ticar� m�nasebetlerin geliĢmiĢ bir durumda olmasÝ, en m�him �mili teĢkil etmiĢtir. YukarÝda da 

s�ylendiği �zere, daha X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda OğuzlarÝn elinde bulunan Ye�i-Kent, Huv�re ve Cend 

gibi Ģehirerde M�sl�manlar yaĢadÝğÝ gibi, KarluklarÝn h�kim bulunduğu bazÝ Ģehirlerde de M�sl�man 

kolonileri vardÝ. Bu M�sl�man kolonileri, bulundukarÝ yerlerde T�rklerden dost�a muamele 

g�r�yorlardÝ. Oğuzlar meden� seviyesi y�ksek olan bu M�sl�manlardan Ġsl�m dininin esaslarÝnÝ 

�ğreniyorlardÝ. Diğer taraftan gerek Mavera�nnehir, gerek Harizm‟den binlerce kiĢilik kervanlar en 

uzak T�rk �lkelerine gidib geliyorlardÝ. Her M�sl�man t�cirin T�rk �lkesinde seyahat edebilmesi i�in, 

bir T�rk ile dostluk ve ortaklÝk tesis etmesi gerekiyordu. M�sl�man derviĢ ve Ģeyhlerinin de T�rkler 

arasÝnda yaptÝklarÝ din� propagandalarÝ bunlara il�ve edebiliriz. 

7. Oğuz Yabgu Devleti 

OğuzlarÝn, baĢÝnda yabgularÝn bulunduğu bir devletleri vardÝ. Fakat tarih�e bu yabgulardan hi� 

birinin adÝ kat‟i olarak mal�m değildir. C�mi ut-tev�rih‟teki 

 OğuzlarÝn destan� tarihlerinde bu yabgulardan bir�oklarÝnÝn adÝ zikredilir. Yabgular kÝĢÝn Sir-

Derya suyunun ağzÝna yakÝn bir yerde bulunan Ye�i-Kent‟te oturuyorlardÝ. YabgularÝn bilebildiğimiz Ģu 

memurlarÝ vardÝ: s�-baĢÝ,215 yani ordu kumandanÝ. S�-baĢÝ bir kiĢi mi idi yoksa bir ka� kiĢi mi id, 

bilinemiyor. Sel�uklular bu memuriyeti ve bu kelimeyi Anadolu‟ya da getirdiler. Sel�uklu devrinde s�-

baĢÝ unvanÝ b�lgelerinin askeri v�lilerine veriliyordu. OsmanlÝ devrinde ise, su-baĢÝ, Ģehirlerdeki z�bÝta 

�bÝta �merileri anlamÝna geldi. YabgularÝn diğer y�ksek bir memuru da K�l-erkin‟di.216 K�l-erkin 

yabgunun n�ibi veya vekili demektir.217 Bu t�birin T�rkiye‟ye geldiğine d�ir hi� bir delile sahib değiliz. 

Ancak memuriyetin gelmiĢ olabileceğine ihtimali verilebilir. T�rkiye Sel�uklularÝnda bir saltanat n�ibliği 

memuriyeti vardÝ.218 Fazla olarak T�rkmen h�k�mdarlarÝnÝn, beğlerinin de n�ibleri olduğunu 

g�r�yoruz. 

Oğuz yabgu devletinde tarhan ve yÝnal unvanlarÝnÝ taĢÝyan ĢahÝslar da g�r�lmektedir.219 Ancak 

bunlar sadece asillik unvanlarÝ mÝdÝr, yoksa aynÝ zamanda memuriyet unvanlarÝ olarak da 

kullanÝlmakta mÝdÝr, bilinemiyor.220 Yabgular devletinde T�rkiye Sel�uklularÝn‟da g�rd�ğ�m�z 

belerbeği memuriyetinin bulunub bulunmadÝğÝ mal�m değildir. 

YabgularÝn m�h�rlerine ve fermanlarÝna tuğrağ (tuğra) denilmekte olup, bu kelime �teki 

T�rklerce tanÝnmamakta idi.221 Oğuzlar bu kelimeyi Ġran ve Anadolu‟ya da getirdiler. Sel�uklu 

devletlerinde tuğra�lik (niĢancÝlÝk) memuriyetinin bulunduğunu biliyoruz. 

Oğuzlar aynÝ zamanda diğer T�rklerin bitimek (yazmak) s�z� yerine yazmak kelimesini 

kullanÝyorlardÝ.222 YazÝğ�Ý da hÝsÝmlar arasÝnda mektub getirip g�t�ren anlamÝna geliyordu.223 B�t�n 

bunlar Oğuz yabgularÝnÝn bir div�nlarÝ (b�ro) olduğu fikrini telkin ediyor. Esasen onlarÝn, Ģehirlerden 
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vergi toplayan tahsildarlarÝ olduğunu biliyoruz. Fakat bu dev�nda hangi alfabe ve hatt� hangi dil ile 

yazÝ yazÝlÝyordu, bu hususta hi� bir Ģey s�ylemek m�mk�n değildir. BagularÝn ordalarÝnda, avcÝ-baĢÝ, 

em�r-i �hur, gibi memurlarÝn, �avuĢlarÝn (teĢrif�t memurlarÝ), bek�iler (muhafÝzlar)in bulunduğu 

Ģ�phesizdir. 

Oğuzlar iĢlerini, meclisler kurarak istiĢare (keneĢme) yolu ile hallederlerdi. Oğuz s�-baĢÝsÝ Etrek, 

Tarhan, YÝnal gibi, Oğuz b�y�klerini �ağÝrarak halifelik el�ilik heyetine ne gibi bir muamelede 

bulunulmasÝ hususunda onlarla istiĢare etmiĢti.224 

Oğuz yabgu devleti X. y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda m�stakil ve kudretli bir devlet idi. Onlar hi� bir 

zaman Ģu devlete veya bu kavme t�bi olmamÝĢlardÝr. Onlar, �ok yiğit ve savaĢ�Ý bir kavim idiler.225 

Mes‟ud�,226 OğuzlarÝn T�rklerin en savaĢ�Ý eli olduğunu s�yl�yor. OğuzlarÝn sil�h ve avadanlÝklarÝ 

m�kemmeldi.227 Bu sil�hlar arasÝnda, diğer T�rk kavimlerinde olduğu gibi, ok baĢta geliyordu ki, 

bunu T�rklerin mill� sil�hÝ olarak vasÝflamak yanlÝĢ sayÝlmaz. YukarÝda da s�ylendiği gibi, Ermenilerin 

de dikkatini bu sil�hlarÝ �ekmiĢti. Ġbn Fadl�n s�baĢÝ Etrek‟in nasÝl keskin bir niĢancÝ olduğunu bir 

misalle anlatÝr.228 KargÝ (s�ng�) ve kÝlÝ� da baĢlÝca sil�hlardandÝ. B�t�n T�rkler gibi binici olup, at 

�zerinde savaĢÝrlardÝ. Esasen atlarÝ pek �oktu. Ermeni m�verrihi Aristaguies, romantik bir itade ile 

atlarÝnÝn kartallar gibi s�r‟atli olduğunu s�y�yor.229 

OğuzlarÝn komĢularÝ ile olan m�nasebetlerine gelince bu, �ok defa d�Ģmanca olmuĢtur. 

OğuzlarÝn Pe�eneklere karĢÝ Hazarlar ile ittifak ettiklerini biliyoruz. Ancak iki kavim (Hazarlar ile 

Oğuzlar) arasÝndaki m�nasebetlerin X. y�zyÝlda pek dost�a olmadÝğÝ g�r�l�yor. Ġbn Fadl�n 

Oğuzlardan, Hazarlar nezdinde tutsaklarÝ bulunduğunu iĢitmiĢti.230 Mes‟ud�231 OğuzlarÝn Ġtil‟in 

ağzÝna yakÝn yerlerine gelip kÝĢladÝklarÝnÝ, ÝrmağÝn suyu donunca buz tutmuĢ ÝrmağÝn �zerinden 

ge�erek Hazar �lkesine akÝnlar yaptÝklarÝnÝ, Hazar kuvvetlerinin bu akÝnlarÝ durduramamasÝ sebebi ile 

bizzat Hazar kralÝnÝn OğuzlarÝn karĢÝsÝna �Ýkmak zorunda kaldÝğÝnÝ yazÝyor. 

OğuzlarÝn g�ney komĢularÝ M�sl�manlar, bu zamanda tarihlerinin en mutlu devirlerinden birini 

yaĢÝyorlardÝ. Mavera�nnehir, verimli topraklara sahib bir �lke olmakla beraber, m�stesna mevk� 

dolayÝsÝ ile orada ticaret ve sanayi de pek geliĢmiĢti. Bu �lke S�m�nlÝlarÝn idaresi altÝnda siyas� 

istikrara kavuĢunca, maddeten ve manen Ġsl�m �leminin en geliĢmiĢ b�lgelerinden biri haline geldi. 

M�vera Unnehr‟li ticaret kervanlarÝ T�rk �leminin en uzak yerlerine kadar gidiyorlardÝ. Harizmliler de 

onlardan geri kalmÝyorlardÝ. Her iki �lkenin sanayi mamulleri i�in en b�y�k pazar, Ġtil‟den �in sedine 

kadar uzanan geniĢ T�rk �lemi idi. Hatt� bu iki memleket halkÝ eski zamanlardan beri, T�rk �leminde 

koloniler meydana getirmiĢler, T�rk k�ğanlarÝnÝn hizmetlerinde bulunarak onlarÝn Ģehir kurmalarÝnda 

ve diğer medeni faaliyetlerinde yardÝmcÝ olmuĢlardÝr. Bu �lkelerde ticaret ve sanayinin geliĢmesi, ora 

halklarÝnÝn manev� geliĢmelerini de sağladÝ, Ġsl�m cağrafyacÝlarÝ, Mavera�nnehir halkÝnÝn haiz olduğu 

manevi hasletleri birer birer sayarlar. ĠĢte bunun neticesinde IX-XI. y�zyÝllarda bu iki �lkeden Ġsl�m‟Ýn 

en b�y�k ilim adamlarÝ yetiĢmiĢtir. 
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Emev� Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra (750 yÝlÝnda) �ok ge�meden (766‟da) esasen zayÝf bir 

durumda bulunan BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ da KarluklarÝn istil�sÝna uğradÝ. �ok yukarÝda da s�ylendiği 

gibi, Karluklar bu baĢarÝlarÝndan sonra BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ topraklarÝ �zerinde kuvvetli bir devlet 

kuramadÝlar. Yabğu unvanÝnÝ taĢÝyan h�k�mdarlarÝ, anlaĢÝldÝğÝna g�re, Talas Ģehrinde oturdu ve 

ancak KarluklarÝn bir kÝsmÝna h�kim olabildi. Yani Karluklar da siyas� bakÝmdan par�alanmÝĢ bir 

durumda idiler. OnlarÝn ve batÝ komĢularÝ OğuzlarÝn Ġsl�m �lkelerine karĢÝ yaptÝklarÝ Ģey, yağma 

akÝnlarÝndan ibaret kalÝyordu. Onlar bazen de, Mavera�nnehir‟de isyan �ÝkaranlarÝn (onlarÝn daveti 

�zerine) yardÝmlarÝna koĢuyorlardÝ. M�sl�manlar bu yağma akÝnlarÝna karĢÝ, Buhara civarÝnda, ġaĢ ile 

Ġsficab b�lgelerinde duvarlar yaptÝlar.232 Hudud Ģehirleri de surlar ve hisarlar ile berketildi. Fakat, 

b�lge ve y�releri korumak i�in duvar yapmak tedbirinden, bir m�ddet sonra vazge�ildi. Karluklar o 

kadar zayÝf bir durumda idiler ki, S�m�nlÝlardan ismail b. Ahmed, Sir-Derya �tesine bir sefer yaparak 

Talas Ģahrini zapt etti ve Karluk yabgusunun hatunu da dahil olmak �zere, �ok sayÝda esir ve m�him 

bir ganimetle geri d�nd�. Daha �nce s�ylendiği gibi, Talas‟Ýn epeyce doğusunda, Balasagun‟un 

batÝsÝndaki Ordu Ģehrinde oturan T�rkmen meliki korkudan M�sl�man olmuĢ ve Ġsficab melikine vergi 

vermeye baĢlamÝĢtÝ. AnlaĢÝldÝğÝna zaman Ahmed b. Ġsmail‟in fethettiği b�lgeyi elinde tutmaya 

muvaffak olduğu gibi, belki fethedilen b�lgenin hududlarÝnÝ daha da ileriye g�t�rd� ve s�ylendiği gibi, 

h�kimiyetini T�rkmenlere tanÝttÝ. Bu zamanlarda Sir-Derya‟daki M�sl�man Ģehirlerinde kalabalÝk 

sayÝda g�n�ll� m�cahitler vardÝ. Mavera�nnehir‟deki baĢlÝca Ģehirlerin halkÝ ve b�y�k kumandanlar bu 

hudud Ģehirlerinde m�cahidlerin oturmalarÝ i�in ribatlar yaptÝrÝyorlar ve onlarÝn diğer ihtiya�larÝnÝ da 

temin ediyorlardÝ. Bunlar i�in zengin vakÝflar tahsi edilmiĢti. Bu m�cahitlerin en fazla toplanmÝĢ olduğu 

yer, Ġsficab Ģehri idi. Mukaddesi‟ye g�re233 bu Ģehirde 1700 ribat (!) vardÝ. Bu husus Ġsficab melikinin 

kuvvetinin nereden geldiğini g�steriyor. Ġsficab‟daki T�rk h�nedanÝnÝn S�m�noğullarÝna ismen t�bi 

olmasÝ da bununla ilgilidir. Bununla beraber, bu m�cahidler arasÝnda m�him sayÝda T�rklerin de 

bulunduğunu biliyoruz. 

942 yÝlÝnda bir M�sl�man Ģehri olup, Ġsficab meliklerine ait bulunan Balasagun Ģehri M�slim 

T�rkler tarafÝndan fethedildi.234 Bu m�him h�dise, Kara-HanlÝlar Devleti‟nin y�kseliĢini g�steren bir 

v�kÝadÝr. Daha �nce de zikredildiği �zere, bu gayri m�slim T�rklerin, baĢlarÝnda Kara-HanlÝ 

h�nedanÝnÝn bulunduğu ve baĢlÝca K�Ģgar b�lgesinde oturan Yağmalar olduğunda Ģ�phe yoktur. 

Balasağun‟un fethinin, S�m�nlÝ baĢĢehrinde tepkisiz kalmadÝğÝ g�r�l�yor. K�ğan‟Ýn oğlunun tutsak 

alÝndÝğÝna bakÝlÝrsa235 bir sefer yapÝlmÝĢ olduğuna kuvvetle ihtimal verilebilir. Bununla beraber Ģehrin 

geri alÝnmadÝğÝ muhakkaktÝr. B�ylece Kara-HanlÝlar, y�kselmeğe baĢlarken S�m�nlÝlarÝn kudreti de 

Nuh b. Nasr‟dan (934-954) itibaren ��kmeye doğru gidiyordu. S�m�nlÝ tahtÝna birbirinden zayÝf 

Ģahsiyetler ge�tiği i�in, T�rk hassa ordusunun kumandanlarÝ n�fuz ve iktidarlarÝnÝ gittik�e arttÝrdÝlar. 

Bu kumandanlar ile h�k�mdarlarÝn m�cadelesi devletin yÝkÝlmasÝnda en m�him �mil oldu. T�rk 

kumandanlarÝndan biri olan Alp-Tegin 962 de Gazne‟yi fethetti. Bu suretle Gazneliler Devleti kuruldu. 

Kara-HanlÝ h�k�mdarÝ Buğra-Han Harun b. Musa, aldÝğÝ davetler �zerine, 992 yÝlÝnda 

Mavera�nnehir‟i istil� etti ve 999 yÝlÝnda SamanlÝ devleti sona erdi. Mavera�nnehir‟de Kara-HanlÝlar 

h�kimiyeti baĢladÝ. Horasan‟a gelince, burasÝ bir ka� yÝl �nce Gaznelilerin eline ge�miĢti. 
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Mavera�nnehir‟in batÝ komĢusu Harizm‟e gelince, burada eskiden beri yerli bir h�nedan h�k�m 

s�r�yordu. Âfriğ-oğullarÝ denilen bu hanedan mensuplarÝ S�m�nlÝlara t�bi idiler. Âfriğ-oğullarÝ, 

OğuzlarÝn kuzeyden yaptÝklarÝ akÝnlara karĢÝ daima hazÝrlÝklÝ bulunuyorlardÝ.236 Bu h�nedanÝn yerini 

995‟te Memun-oğullarÝ HarizmĢahlarÝ aldÝ ki, bularÝn h�kimiyeti de 1117 yÝlÝna kadar s�rd�. Bu tarihte 

Harizm, Gazneli Mahmud‟un eline ge�ti ve bu h�k�mdar oraya kumandanlarÝndan Altun-TaĢ‟Ý v�li 

yaptÝ Altun-TaĢ ve oğullarÝ 1040 yÝlÝna değin Harizm‟i idare ettiler. 

Oğuzlar doğu komĢularÝ olan Karluklar ile de savaĢmÝĢlardÝr. Hatt� bu savaĢlardan birinde Oğuz 

yabgusu �lm�Ģt�r.237 Bu h�dise X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda veya ondan daha �nce vukubulmuĢ olabilir. 

K�ĢgarlÝ,238 Oğuzlar ile �iğiller arasÝnda eskiden beri s�r�p gelen k�kl� bir d�ĢmanlÝğÝn 

bulunduğunu s�yler. 

OğuzlarÝn kuzey komĢularÝna gelince, bunlar Kimekler ve bilhassa bu kavimin gittik�e kuvvetini 

artÝran KÝp�ak boyu idi. KÝp�aklarÝn daha IX. y�zyÝlda Kimek elinden ayrÝlarak m�stakillen hereket 

ettiği anlaĢÝlÝyor. Kimekler �ok soğuk mevsimlerde, Oğuzlar ile barÝĢ halinde bulunduklarÝ zamanlar 

s�r�leri ile g�neye g�� ederlerdi.239 

Oğuz yabgu devletinin nasÝl ve ne zaman sona erdiği hakkÝnda hi� bir tarih� bilgi yoktur. C�mi 

�t-tev�rih‟teki OğuzlarÝn destan� mahiyetteki tarihlerinde Ali-Han adÝnda biri son Oğuz yabgusu olarak 

g�r�n�yor. Ali-Han‟Ýn KÝlÝ�-Arslan adlÝ ve ġah-Melik l�kablÝ bir oğlu vardÝ. ġah-Melik tarih� bir Ģahsiyet 

olup, XI. Y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnÝn ortalarÝnda Cend h�kimi idi. Hatt� bir eserde onun babasÝnÝn adÝ, 

destanda olduğu �zere, Ali olarak g�sterildiği gibi, el-Ber�n� Ģeklinde nisbesi de verilmektedir.240 

Fakat bug�ne kadar bu nisbeyi izah etmek m�mk�n olmamÝĢtÝr. Kaynaklarda ġah-Melik‟in Oğuz 

menĢeli olduğuna d�ir de hi� bir ifade yoktur. Bu sebeble, teyit edici tarih� bir delil elde edilmedik�e 

C�mi �t-tev�rih‟teki rivayete bir kÝymet izafe etmenin doğru olmadÝğÝ kanaatindeyiz.241 

AĢağÝda bahsedileceği �zere, Sel�uk‟un oğullarÝndan Ġsrail (392 = 1002) yÝlÝnda yabgu unvanÝnÝ 

taĢÝmakta idi. Bu husus, Oğuz devletinin bu tarihten �nce yÝkÝlmÝĢ olduğunu b�y�k bir ihtimalle 

g�stermektedir. 

ġimdiki en kuvvetli ihtimal olarak Oğuz yabgu devletine KÝp�aklar tarafÝndan son verilmiĢ olduğu 

�zerinde durmaktayÝz. 1030 yÝlÝndan �nce HarizmĢah Altun-TaĢ‟Ýn hizmetinde bir KÝp�ak z�mresi 

vardÝ.242 Bu KÝp�ak z�mresinin Harizm‟e gelebilmesi ancak Aral‟Ýn kuzey ve kuzey batÝ kÝsmÝnÝn 

KÝp�aklarÝn eline ge�miĢ olmasÝyle m�mk�nd�r. F. K�pr�l�‟n�n de dediği gibi,243 Altun TaĢ‟Ýn 

hizmetinde bulunan ve HÝf�ah ile birlikte zikredilen K��et ve CugraklarÝn da KÝp�aklarÝn yakÝn 

akrabalarÝ olmalarÝ pek muhtemeldi. Sel�uklu �ağrÝ Beğ, Horasan h�k�mdarÝ iken (1040-1060). 

KÝp�ak em�ri (r˝;-s K��!) onun katÝna gelerek M�sl�man olmuĢ ve aralarÝnda d�n�rl�k kurulmuĢtu.244 

Rus vekayin�meleri 1054 yÝlÝnda ilk defa olarak Kara-Deniz‟in kuzeyinde TorklarÝn (Uz = Oğuz) ve 

Polovtsi (KÝp�ak) lerin zuhurundan bahsederler. Bu TorklarÝn, Bizans kaynaklarÝnÝn Uz dedikleri 

OğuzlarÝn bir k�mesi, sarÝĢÝn anlamÝna gelen Polovtsilerin de KÝp�aklar olduğu kabul edilmiĢtir. Bu 

Oğuz K�mesinin KÝp�aklarÝn baskÝsÝ altÝnda Ġtil‟i ge�erek Kara-Deniz‟in kuzeyine gittikleri biliniyor.245 
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Diğer taraftan K�ĢgarlÝ‟nÝn haritasÝnÝn tetkikinden, KÝp�aklarÝn Oğuz ��l�n� ve hatt� Sir-Derya‟nÝn 

aĢağÝ yatağÝnÝ tamamen denilebilecek derecede iĢgal ettikleri g�r�l�yor.246 N�sÝr-Ý Husrev‟in (�lm. 

1060) bir Ģiirinden de KÝp�aklarÝn Oğuzlar ile yanyana yaĢadÝklarÝ anlaĢÝlÝyor.247 Alp Arslan‟Ýn 

MangÝĢlak seferi dolayÝsÝ ile T�rkmenlerin KÝp�aklar ile karÝĢmÝĢ bir halde yaĢadÝklarÝ (Ģ�phesiz �st 

Yurd‟da) ve t�cirleri yağma ettikleri s�yleniyor.248 B�t�n bu kayÝtlar, KÝp�aklarÝn OğuzlarÝ sÝkÝĢtÝrarak 

onlarÝn topraklarÝndan m�him bir kÝsmÝnÝ ellerine ge�irmiĢ olduklarÝnÝ a�Ýk�a g�steriyor. Oğuz yabgu 

devletinin de bu KÝp�ak h�cumlarÝ sonucuda yÝkÝldÝğÝnÝ d�Ģ�nmek gayet tabi�dir. KÝp�aklarÝn bu 

baĢarÝlarÝnÝn da OğuzlarÝn dahil� m�cadeleler neticesinde par�alanarak zayÝf bir duruma d�Ģm�Ģ 

bulunmalarÝ ile ilgili olduğu muhakkaktÝr. Oğular arasÝnda eskiden beri �ekiĢmelerin olduğunu ve 

bunun g��lere sebebiyet verdiğini biliyoruz. Bu h�disenin ne zaman vukubulduğu meselesine gelince, 

bu hususta kat‟i bir h�k�mde bulunmak m�mk�n olmamakla beraber, bunun, 392-1002 tarihinden 

�nce olduğunu en kuvvetli ihtimale s�yliyebiliriz. ��nk� bu tarihte Sel�uk‟un oğullarÝndan Ġsrail yabgu 

unvanÝnÝ taĢÝyordu.249 

Sel�uklularÝn Cend y�resine gelmeleri de, dahil� m�cadele ile veya yabgu devletinin yÝkÝlmasÝ ile 

ilgili idi. H�lasa dahil� m�cadele ve KÝp�ak h�cumlarÝ sonucunda Oğuz devletinin yÝkÝlmasÝ, 

Oğuzlardan m�him k�melerin g�� etmelerine sebep olmuĢtur. B�ylece onlardan m�him bir kol, ilk 

�nce Cend‟e sonra oradan aĢağÝya, Buhara tarafÝna g�� etmiĢ diğer m�him bir k�me de G�ney 

Rusya‟ya gitmiĢti. XI. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Oğuzlar baĢlÝca, Sir-Derya b�lgesinin orta yatağÝnda yani 

Kara�uk dağlarÝ b�lgesinde ve oradaki Ģehirlerde ve bir de MangÝĢlak yarÝmadasÝnda toplu bir halde 

yaĢÝyorlardÝ. Bununla beraber Moğol istil�sÝ zamanÝnda Cend ve Kara-Kum‟da T�rkmenlerin 

yaĢadÝklarÝ g�r�l�yor. 

8. UzlarÝn M�cerasÝ 

Oğuzlardan m�him bir k�me XI. asrÝn ortalarÝnda Kara-Deniz‟in kuzeyindeki topraklarda 

g�r�ld�. Rus m�verrihleri bunlara Tork, Bizans KaynaklarÝ da Uz demektedirler. Rus 

vek�yin�melerinde onlardan ve Polovtsi (sarÝĢÝn) dedikleri KÝp�aklardan ilk defa, 1054 yÝlÝnda 

bahsediyor.250 RuslarÝn, Pe�eneklerin ve KÝp�aklarÝn dahil etmiyerek yalnÝz Uzlara Tork (T�rk) 

demelerinin sebebi bilinemiyor.  

UzlarÝn Kara-Deniz‟in kuzeyine gelmelerine KÝp�aklarÝn sÝkÝĢtÝrmalarÝ �mil olmuĢtu. KÝp�aklar, 

Kara-Deniz‟in kuzeyinde OğuzlarÝ sÝkÝĢtÝrmakta devam ederek onlardan �oğunun Tuna boylarÝna ve 

oradan da Balkanlar‟a inmelerine sebep olmuĢtur. 1064-1065 yÝlÝnda Tuna‟yÝ ge�en Oğuzlar bir�ok 

kollara ayrÝlarak Balkanlar‟da geniĢ bir istil� hareketinde bulunmuĢlar, Trakya Makedonya ve, Sel�nik 

b�lgelerini yağmalamÝĢlardÝr. Ancak, birden bire baĢlayan soğuklar onlar arasÝnda salgÝn bir hastalÝğÝn 

�ÝkmasÝna sebeb olmuĢtur. Esasen dağÝnÝk bir halde bulunan OğuzlarÝ bu salgÝn hastalÝk zayÝf bir 

duruma d�Ģ�rd�ğ� gibi, eski d�ĢmanlarÝ Pe�eneklerin ve yerli halkÝn h�c�mlarÝna uğrÝyarak pek �ok 

zayiat verip, kuvvet ve ehemmiyetlerini kaybettiler.  
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UzlarÝn sağ kalanlarÝ Bizans tarafÝndan Balkanlar‟Ýn muhtelif yerlerinde ve bilhassa 

Makedonya‟da yerleĢtirildiler.251 ĠĢte bu UzlarÝn hayatÝ, s�r�den ayrÝlan kuzunun �kibeti gibi, b�yle 

hazin bir Ģekilde sona ermiĢtir.252 Bununla beraber Bizans hizmetine giren bu Uzlardan bir kÝsmÝnÝn 

1071 yÝlÝndaki Malazgird savaĢÝnda kardeĢleri Sel�uklu OğuzlarÝ‟nÝn saflarÝnÝ katÝldÝklarÝnÝ biliyoruz. 
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kit�besi, s. 112-113; E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 62-66, K�l-Tegin kit�besi, s. 48-50). 

31 Inscriptions, s. 127; E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 66. 

32 Inscriptions, s. 127; E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 66. 

33 Inscriptions, s. 127; E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 67. 

34 E. T. YazÝtlarÝ, I. s. 120. 

35 “T�rk Oğuz beğleri budun eĢidin” (T�rk Oğuz beğleri budunu- veya budunlarÝ- iĢitin. E. T. 

YazÝtlarÝ. I. s. 38-10). 

36 E. T. YazÝtlarÝ, I, ġine-Usu yazÝtÝ, s. 166; Ren� Grosset, Dempire des steppes. Paris, 

1948, s. 161-162. 

37 Ren� Giraud, Dempire des Turcs c�lestes, Paris, 1960, s. 53. 

38 E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 166. 

39 E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 166. 

40 E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 164. 

41 E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 168. 

42 E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 168-170. 

43 E. T. YazÝtlarÝ I. s. 172. 

44 E. T. YazÝtlarÝ, I. s. 173-176. 

45 E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 177-183. 

46 “…kalmÝĢÝ  budun On Uygur Tokuz Oğuz �ze y�z yÝl olurup” (E. T. YazÝtlarÝ, I. s. 164). 

47 Bk. James Hamilton, Toquz-Oguz et On-Uygur, s. 39-40. 

48 Bu hususta: James Hamilton, Les Onighours � I‟�poque des cinq dynastirs d‟apÝ�s les 

documents Chinois, Paris, 1955, s. 6-17, 142. 
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49 Kara Balgasun kit�besinde: “(B)u Tenriken(in) Tenri‟de k(u)t bulmuĢ al(p) Bilge Ten(ri) 

Uygur ka(ğanÝn bitiği)” (E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 85). “Uygur yirinte Yağlakar Kan Ata kel (tim) KÝrkÝz oğlu 

men Boyla Kutlug Yargan” (Suci kit�besi, E. T. YazÝtlarÝ, I, s. 156). 

50 James Hamilton, aynÝ eser, s. 3-4, not 1; aynÝ m�ellif: Doquz  Oğuz et On Uygun, s. 4144. 

51 ReĢid ud-din, C�mi ut-tev�rih, yay. Berezin, Petersburg, 1858, s. 125. Metinde: L�p��! 

L�k�0 Bunun Dokuz Oğuz (Uğuz) olacağÝ aĢik�rdÝr. 

52 Ibn ul-Esir, XI, s. 117, Kahire, 1301, XI, s. 80. 

53 Taber�, yay. De Goeje, III, s. 104. 

54 AĢağÝya bk. (s. 35-36). 

55 “On ok oglÝm T�rgiĢ kaganda Makara� Tamga�Ý Oğuz Bilge Tamga�Ý Oğuz Bilge Tamga�Ý 

kelti” (E. T. YazÝtlarÝ. I, s. 52). 

56 14 numaralÝ haĢiyeye bk. 

57 Biz bu hususla ilgili olarak, Uygur KağanÝn hizmetinde bulunarak mevkii y�kselmiĢ ve 

serveti artmÝĢ bir KÝrgÝz‟Ý tanÝyoruz (19. numaralÝ haĢiyeye bk.) 

58 6. sahifeye bk. �in kaynaklarÝ T‟ong-lo ve Houen adlÝ boylarÝ zikrederler ki (Chavannes, 

Docoments, s. 88, not s. 3; Hamilton, Toquz-Oğuz et On-Uygur s. 26) bunlardan T‟ong-lo Tonra, 

Houen de Hun (Kun) olarak kabul edilmiĢtir. 

59 �in kaynaklarÝna g�re, bu Karluk boylarÝnÝn adlarÝ ĢunlardÝr: Meu-lo, Ta-Ģe-li, �e-se, yahut 

P‟o-fu (Chavannes, s. 78 haĢiye 4). 

60 Ġstahr�, Kit�bu mes�lik il-mem�lik, yay. M. J. De Goeje, ikinci baskÝ, Leyden, 1927 s. 290. -

Bu eserden naklen Ġbn Havkal, Kit�bu suret il-arz, yay. J. H. Kramers, Leyden, 1938, II, s, 467; Hudud 

ul-�lem, Tahran, 1340, s. 81-83, terc�me V. Minorsky, The Regions of the World, (G. M. N. S.). 

London, 1937, s. 97-98, izahlar kÝsmÝ, s. 286-297. 

61 s. 83; Minorsky terc�me s. 98-99, izahlar s. 297-300. 

62 Zeyn ul-ahb�r, yay. Barthold, Petersburg, 1874, s. 84. 

63 E. T. YazÝtlarÝ, s. 178. 

64 G�sterilen yerler. 

65 Div�n, Kilisli, I, s. 329-330, Atalay, I, s. 393-391. 
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66 Kilisli, s. 330, Atalay, I, s. 391. 

67 Ġbn ul-Esir, Kahire, 1301, X, s. 70; Niz�m ul-M�lk, Siy�set-n�me, yay. Halhali, Tahran, 

1310 Ģ., s. 191. 

68 Bunlardan �iğil adlÝ bir nahiye merkezi ĠlgÝn‟da, bir k�y Kara-PÝnar‟Ýn HotamÝĢ 

nahiyesinde, diğer bir k�y de Kastamonu‟da bulunmaktadÝr. Manisa‟da da �iğiller adlÝ bir k�y vardÝr 

(Ġ� ĠĢleri BakanlÝğÝ, T�rkiye‟de mesk�n yerler kÝlavuzu, Ankara, 1946, s. 265).  

69 Tahrir defterlerinde �iğil adlÝ bir yer adÝna rastgelinmedi. 

70 s. 84-85, Minorsky, s. 99, izahlar kÝsmÝ, s. 300-301. 

71 Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, The Tuks and India, yay. ve Ġngilizce terc�me V. 

Minorsky, Londan 1942. metin 19, terc�me, s. 31). 

72 “Kuyas‟ta oturan bir T�rk eli, onlara TuhsÝ �iğil de denilir” (Kilisli, I, s. 351, Atalay, I, s. 

123).  

73 The Regions of the world. izahlar kÝsmÝ, s. 300. 

74 “Ordu: k���k bir kasabadÝr. T�rkmen meliki burada oturur. O, Ġsficab h�k�mdarÝna 

armağanlar g�ndermekte devam etmektedir. Bu kasabanÝn su dolu hendekte �evrilmiĢ bir kalesi 

vardÝr. Melik‟in sarayÝ hisarda bulunur” (s. 275). 

75 “Ordu: Balasugun yakÝnÝnda bir kasabadÝr. Bundan alÝnarak Balasagun‟a da Koz-Ordu 

denilir” (Kilisli, I, s. 112, Atalay, I, s. 124). 

76 “Bruket b�y�k bir kasabadÝr. BurasÝ ve Bulac korkudan M�sl�man olmuĢ bulunan 

T�rkmenlere karĢÝ uctur. BuranÝn hisarÝ yÝkÝlmÝĢtÝr” (s. 274). 

77 s. 274, 286, 289. 

78 T�rkestan down to the Mongol invasion, (GMNS), London, 1928, s. 172. 

79 “T�rklerden bir kavim olup, g��ebedir: onlar Oğuzlardan ayrÝlÝr, fakat onlar gibi 

T�rkmendirler” (Kilisli. I, s. 393. Atalay, I. s. 473). 

80 1158 yÝlÝnda M�rera�nnehir vuku bulan bir h�dise dolayÝsÝ ile “ilig-i T�rkman” tahiri 

ge�iyor. Fillakika, Semerkand Kara-HanlÝ h�k�mdarÝ K�k-sağun l�kabÝ Cel�luddin �ağrÝ Han, 

HarizmĢah Ġl-Arslan‟Ýn h�cumu �zerine metbuu Kara-HÝtay Gurhan‟Ýndan yardÝmÝ istemiĢ o da Ġlig-i 

T�rkman kumandasÝnda 10.000 kiĢilik bir kuvvet g�ndermiĢti (C�veyn�, Tarihi CihanuĢa, yay. 

Muhammed-i Kazvin�, GMS, Leyden, 1916, II, s. 15). Barthold (Turkestan, 233, not. 10) haklÝ olarak 

bu ilig-i T�rkman‟Ýn Balasagun‟da Kara-HÝtaylar tarafÝndan tahttan indirilen ve kendisine Hig-i 
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lT�rkman unvanÝ verilen son Kara-HanlÝ h�k�mdarÝ olabileceğini s�yl�yor. Ġlig-i T�rkman, T�rkmen 

meliki demek olup bu da Mukaddes�‟deki “Melik ut-Ter�kim�n” s�z�n�n karĢÝlÝğÝdÝr. AnlaĢÝldÝğÝna g�re, 

Kra-HÝtay h�k�mdarÝ Balasagun‟daki Kara-HanlÝ h�k�mdarÝnÝ tahtÝndan indirerek kendisi onun yerine 

ge�miĢ ve onu da, “Ġlig-T�rkman” gibi m�tevazi bir unvan vererek, T�rkmen meliki yapmÝĢtÝr. 

(Cuveyni, II, 88, burada: Ġlig-i T�rk�n). 

81 Kit�b ul-mes�lik ve‟l-mem�lik. yay. De Goeje, Leyden, 1889, s. 31. 

82 Kilisli, I, s. 89. Atalay, I, s. 96. 

83 Gerdiz�, s. 84. 

84 s. 79, terc�me Minorsky, s. 95-96. 

85 Mucmel ut-tev�rih ve‟l-kÝsas, Tahran, 1318 Ģ., s. 421. 

86 Four studies on central Asia, History of the Semirechy@, Ġngilizce terc�me V. ve T. 

Minorsky, I, Leiden, 1956, s. 93. 

87 Orta Asya T�rk Tarihi HakkÝnda Dersler, Ġstanbul, 1927, s. 66-76, 68. 

88 K�ĢgarlÝ en fasih T�rk�enin Yağma ve TuhsÝlarÝn leh�esi olduğunu s�yl�yor (Kilisli, I, s. 

30, Atalay, I, s. 30). 

89 Hudud ul-�lem, metin s. 79, terc�me Minorsky, s. 96 Halbuki g�r�ld�ğ� gibi, Mervez�, 

BulaklarÝ Karluklardan g�sterir (s. 28. haĢiye 71). 

90 K�ĢgarlÝ, Kilisli, I, s. 116, 337, Atalay, I, s. 129379. 

91 E. T. YazÝtlarÝ, ġine Usu kit�besi, I, s. 170-172, 174. 

92 Mucmel ut-tev�rih, s, 420. 

93 Gerdiz�, s. 83-84; Minorsky, Hudud-ul �lem, izahlar kÝsmÝ, s. 304-305. 

94 Nesev�, Siyret us-sultan Cel�luddin Menguberti, FransÝzca terc�me O. Houdas, Paris, 

1891, 1895, s. 44. 

95 ReĢid ud-din, yay. Berezin, s. 11 

96 Ġbn Hurdadbih, s. 31. 

97 Atalay, 31, 33, 154. 

98 K�ĢgarlÝ, Kilisli, III, s. 280, Atalay, III, s. 29. 
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99 K�ĢgarlÝ, Kilisli, III, s. 22, Atalay, III, s. 379. 

100 Oğuz Pe�enek boyu hakkÝnda: Ġkinci B�l�me bk. 

101 Bu T�rk kavimleri hakkÝnda daha fazla bilgi i�in, Minorsky‟nin Hudut ul-�lem (s. 263-315) 

ve Mervezi‟deki (s. 92-110) izahlar kÝsmÝna bk. 

102 Ġstahr� (yazÝlÝĢÝ 930-3, kaynağÝ Belh�‟nin yazÝlÝĢÝ 920), s. 9, ayrÝca s. 290. 

103 Ġstahr�, s. 219; ondan naklen Ġbn Harkal, s. 389; Hudud ul-�lem‟de (s. 24, Mimorsky, s. 60) 

OğuzlarÝn burada karada ve denizde olmak �zere, yol kesicilik yaptÝklarÝ s�yleniyor. Hudud ul-

�lem‟de, bu  bahiste de, Ġstahr� gibi, Belh�‟ye (920) dayanÝlÝyor. 

104 Ġstahr�, s. 303; Mukaddes�, s. 289. 

105 Ġstahr�, s. 10, 222; Hudud ul-�lem, s. 86, Minorsky, s. 100. 

106 Ġstahr�, s. 217-218, Hudud ul-�lem, s. 55, 86. 

107 Mes‟ud� Mur�c uz-zeheb, yay. ve FransÝzca terc�mesi Barbier de Meynard ve Pevet de 

Courteille, Paris, 1891, s. 212; Ġbn Havkal, s. 512; bu eserden naklen Ġdris�, Nuzhet ul-muĢtak, 

K�pr�l� ktp., ur. 955, yap. 419 b.  

108 s. 123, Minorsky, s. 122. 

109 The journey of William of Rubruck, Ġngilizce terc�mesi W. Woodville Rockhill, London, 

1900, s. 14; Cuveyn�‟de (Tarihi cihanguĢ�y, yay. M. Muhammed-i Kazvin�, I, s. 69, 72) 2�z K�S ise 

de, C�mi ut-tev�rih‟in teyid ettiği gibi (oradaki haĢiyelere bk.), bu kelime:  2�z �w�˝� K�S olacaktÝr. 

110 “Kara�uk: Farab‟Ýn ve Oğuz �lkesinin adÝdÝr” (Kilisli, I, s. 404). B. Atalay bu c�mledeki 

ibaresinin yanlÝĢ olduğunu sanarak (I, s. 487), c�mleyi: “Bu, Oğuz Ģehirlerinden birinin adÝdÝr” Ģeklinde 

değiĢtirmiĢtir. Halbuki K�ĢgarlÝ, Kara�uk‟un hem F�r�b Ģehrinin, hem de Oğuz �lkesinin adÝ olduğunu 

s�ylemektedir. 

111 Bu harita Kilisli yayÝnÝnda I. ciltte, Atalay terc�mesinde II. cilttedir. 

112 “Oğuz ilinin yurtlarÝnÝ� k�n doğuĢu Ġssiğ K�l ve AlmalÝk ve kÝblesi Sayram ve Kazgurt dağÝ 

ve KaracÝk tağÝ ve tem�r kazÝğÝ Uluğ Tağ ve Ki�ik Tağ ki misni� k�ni bolur ve k�n batÝĢÝ Sir Suyunu� 

ayağÝ YankÝ Kent ve Kara Kum. UĢbu ayÝtÝlgan yerlerinin i�inde ornÝda t�rt min ve beĢ min yÝl 

olturdÝlar” (N. Kononof, Moskova-Leningrad, 1958, s. 40). G�r�ld�ğ� �zere, Ebu‟l-Gazi‟nin OğuzlarÝn 

yurdu ile ilgili rivayeti ger�eğe �ok yakÝndÝr. YalnÝz Oğuz yurdunun g�n doğusunun IssÝk-G�l ve 

AlmalÝk olduğu hakkÝndaki ifade, X. y�zyÝl i�in doğru değildir. 
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113 (ġerefuddin Ali-i Yezdi, Zafern�me, Calcutta, 1887, I, s. 272-273). Bu kayÝd aynÝ zamanda 

Kara�uk‟un zengin bozkÝra nasÝl h�kim bir mevkide bulunduğunu ve bozkÝrÝn oradan g�zetlendiğini de 

g�steriyor. 

 Timur ikinci defa ToktamÝĢ �zerine giderken buradan ge�miĢti: 

 r�:!Ks� �P� L!� F˝� �!K, ��˝TzJ �Tz ��J ˙*� ��F Kz Kz˝Pg �˝“˝, GhO K1C!� 

 (aynÝ eser, I, s. 503)  �1SIz [metin :  �!K�W ]  �!K-W�  Niz�m-i ġ�m�‟de (Zafern�me, 

yay. Felix Tauer, Praha, 1937, I, s. 118). KÝsaca anlatÝlan bahis arasÝnda Kara�uk adÝ ge�er. Bu 

kayÝtlardan K�ĢgarlÝ ve Eb�‟l-Gazi‟de Oğuz yurtlarÝ arasÝnda g�sterilen Kara�uk dağÝnÝn yeri iyice 

anlaĢÝlmÝĢ bulunuyor. Bug�n bu sÝradağa Kara-Tar (tağ) denilmektedir (Z. V. Togan, T�rk Ġli HaritasÝ 

ve Ona Ait Ġzahlar, Ġstanbul, 1945). 

114 s. 37, 39. 

115 Fut�h ul-buld�n, Kahire, 1350, s. 420. 

116 13. sahifedeki 25 numaralÝ haĢiyeye bk. 

117 Tahdidu nihay�t il-em�kin, F�tih ktp., nr. 3386, s. 206; bu metin i�in ayrÝca: Al-Biruni 

Commomeration volume, Ġran society, Calcutta, 1951, s. 250 ve devamÝ. 

118 K�!H! 4-“g v˝�;-}!� E}KC ��, vK1}! Ø[J˝, �(ØW!�D}! +˝1zn �L!K}! |˝s 

 (Kitab ul-cum�hir, Haydarabad, 1355, s. 218)…… A�~�s�! U�: ˝��~g 

119 AyrÝca Mes‟ud� (Kit�b ut-tenbih ve‟l-iĢr�f, yay. De Gooje, BAG, Leiden, 1891, s. 180, 181), 

Aral G�l� �evresinde Pe�enek, Becni, Bargerd ve Nukerde kavimleri ile Oğuz, Karluk ve Kimekler 

arasÝnda savaĢlar olduğu ve bu d�rt kavmin bu savaĢlar sonucunda yurtlarÝnÝ terkederek Kuzey 

Kafkasya‟ya g�� ettiklerini yazar. 

120 Oğuzlara aid destan� mahiyetde eserler, Dil ve Tarih �oğrafya Fak�lte-i Dergisi, XVII, sayÝ 

3-4, s. 360-361. 

121 A.N. Kurat, Pe�enek tarihi, s. 33, 39-13. 

122 Bu T�rk elinin tarihi hakkÝnda A.N. Kurat‟Ýn eserine bk. 

123 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 17-18, Sam� ed-Dehh�n yay., s. 106; Konstantin 

PorplÝyragennetos, De Administrando imperio (A.N. Kurat, Pe�enek Tarihi s. 258).  

124 ���nc� b�l�me bk. 

125 ���nc� b�l�me bk. 
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126 Bu hususta ikinci b�l�me bk. 

127 Bu hususta ikinci b�l�me bk. 

128 Z.V. Togan yay., s. 17, S. ed-Dehh�n yay., s. 106. 

129 Mur�c uz-zeheb, I, s. 212. 

130 T�rkiye‟de h�l� kullanÝlan t�birlerden: “ele g�ne karĢÝ”; “el g�n ne der”.  

131 !I� Øo vK1}! �� .~k�!� ���~P� ˝��o 3G�I¡! 4��G~} ˝�} |˝t� vK1}! 0��G� ˝��~g� 

(Mur�c uz-zeheb, I, s. 212.)  K\> � F!�, 4�Mt}! A[�}! 

132 Ġstahr�, s. 346; Ġbu Harkal, 511; Hudud ul-�lem, s. 118, Minorsky, 119; Mukaddesi, s. 474. 

133 110 numaralÝ haĢiyeye bk. 

134 Ġstahr�, s. 316; Ġbn Harkal, s. 510, 511. 

135 s. 273. 

136 G�sterilen yer. 

137 F�r�b maddesi, Ġ.A., IV. s. 451. 

138 Hudud ul-�lem., s. 118, Minnorsky, s. 119, 358. 

139 T�rk Ġli HaritasÝ ve Ona Ait Ġzahlar, Ġstanbul, 1943. 

140 B. �gel, a.e., s. 340. 

141 Ġbn Harkal, s. 510, 511; Hudud ul-�lem, s. 117, Minnorsky, s. 118-119. S�t-Kend‟de 

yapÝlan kazÝlarÝn sonu�larÝ �zerinde: B. �gel, a.e., s. 336-337. 

142 Kit�b ul-cum�hir, s. 205. AynÝ m�ellif S�t-Kend‟i bir T�rkmen Ģehri olarak vasÝflar (el-

Kanun ul-Mes‟udi, Haydarab�d, 1374, II, s. 575).  

143 AnlaĢÝldÝğÝna g�re, Sir-Derya kÝyÝlarÝnda pek �ok har�be vardÝr. Bunlardan bazÝlarÝ 

�zerinde yapÝlan hafriyatÝn sonu�larÝ hakkÝnda: S. P. Tolstoy, Goroda Guzor, Soretskaya Etnografiye, 

1947, nr., 3, s. 55-102 (Dr. Ġsmail Kaynak‟Ýn T�rk�e terc�mesinden faydalanÝlmÝĢtÝr). AyrÝca B. �ger 

a.e., s. 333-341. 

144 Cuseyn�, I. 64, 67, 72, 79. 
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145 V. M. Jirmunskiy, Sir-Derya Boyunda Oğuzlara Dair Ġzler, T�rk�e terc�mesi Ġsmail 

Kaynak, Belleten, sayÝ 99, s. 480-481. 

146 AynÝ yazÝ, s. 482. 

147 AynÝ yazÝ, s. 480-481. 

148 V. M. Jirmunskiy, aynÝ yazÝ, s. 477-478; Yakubovskiy bu t�rbenin, �zbek hanlarÝndan 

birine ait olabileceğini s�ylemekle beraber (s. 477), t�rbenin, Mevr‟deki Sultan Sancar T�rbesi, 

�rgen�‟teki Harizm-ġah TekiĢ ve yine burada bulunan Fahruddin-i R�zi‟nin t�rbeleri ile bazÝ 

benzerliklerin olduğundan belirtilmiĢtir. (aynÝ makale, s. 478). 

149 ġecere-i Ter�kime, s. 79. 

150 Bu hususta 143 ve 145 numaralÝ haĢiyelerde g�sterilen eserlere bk.  

151 S. P. Tolstoy, Goroda Guzov, s. 55 ve devamÝ. 

152 K�ĢgarlÝ, Kilisli, III, s. 11, Atalay III, s. 14. 

153 K�ĢgarlÝ, Kilisli, II, s. 229, Atalay, II, s. 287. Bu kelime nereden geliyor? 

154 111. sahifeye bk. 

155 “Biz bu �lkede (Sir-Derya kÝyÝlarÝ) sayÝsÝz harabolmuĢ Ģehirler, yÝkÝlmÝĢ k�yler ve nice 

terkedilmiĢ kasabalar g�rd�k. Bu �lkede adÝnÝ bilmediğim bir Ýrmak (Sir-Derya) olup, onun kÝyÝlarÝnda 

Yeni-Kent (lanckent), Barchin ve Ornas (EĢnas) adlÝ Ģehirler ile adlarÝnÝ bilmediğim daha nice Ģehirler 

vardÝr” (The Journey of Friar John of Plan de Carpine to the court of Kuyuk Khan 1245-1247, s. 14, 

Rubruck seyah�tnemesinin baĢÝnda, Rockhill basÝmÝ).  

156 s. 86, Minorsky, s. 110. 

157 Z. V. Togan yay., s. 8, S. ed-Dehh�n yay. s. 86. 

158 Ġstahr�, s. 299; Hudud ul-�lem, s. 118, Minorsky, s. 119; Ġbn Harkal, s. 511. Eb� Dulef‟te 

(Y�kut, Mu‟cem ul-buld�n, yay. F. Wustenfeld, Leipzig, 1868, III, s. 44 Sin maddesi) OğuzlarÝn Hind 

ve �in ile ticaret yaptÝklarÝ s�yleniyor ki, m�bal�ğalÝ olsa gerektir.  

159 Z. V. Togan, yay., s. 14, S. ed-Dehh�n yay., s. 98. 

160 Ġstahr�, s. 299, 303; Ġbn Havkal, s. 511; Hudud ul-�lem, s. 118, Minorsky, s. 119. 

161 Ġstahr�, s. 281, 288. 
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162 Ġmadud-din el-Ġsfahan� (Bundar� kÝsaltmasÝ), yay. Houtsma, Leyden, 1889, s. 5, 282, 

T�rk�e terc�mesi K. Burslan, (T. T. K.), Ġstanbul, 1943, s. 3, 253. 

163 Yakub� (Kit�b ul-buld�n, Bağdat, s. 60, Leiden, 1892, s. 295), T�rklerin en iyi ke�e imal 

eden kavim olduğunu yazÝyor.  

164 Ġbn Fadl�n (s. 8), Harizm‟de soğuk g�nlerde bir evin i�inde kurulmuĢ olan T�rk�esinden 

bir �adÝrda oturmuĢtur.  

165 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 10; S. ed-Dehh�n yay, s. 92; Makdis�, Kit�b ul-bed‟ve‟t-

tarih, yay. ve terc�me eden CI. Huart, Paris, 1907, IV, metin s. 63, terc�me s. 57. 

166 Makdis�, g�sterilen yer. Fahruddin Muh�rek-ġah‟da (Tarikh-i Fakhurud‟d-din 

Mubarakshah, yay. E. Denison Ross, London, 1927, s. 43) Bayat, TanrÝ‟nÝn adÝ olarak ge�iyor.  

167 Z. V. Togan Yay., s. 11, S. ed-Dehh�n yay. s. 93. 

168 s. 44. Fakat bu seyahatnamedeki bilgilerden �oğunun inanÝlmaya değer bir mahiyette 

olmadÝğÝ malumdur. 

169 (Hudud ul-�lem, s. 87, Minorsky, s. 100). Buradaki ibaresi ile onlarÝn baĢlarÝnÝ ve 

g�vdelerini eğerek yaptÝklarÝ y�k�nme yani ululama (ta‟zim) hareketi kastediliyor.  

170 A.e., g�sterilen yerler. Beyhak�‟nin anlattÝğÝna g�re (Tarih-i Beyhak�, yay. Gani ve Feyy�z, 

Tahran, 1324 Ģ., s. 627-628), Sel�uklu beylerinin yanÝnda yÝldÝzlar ilmini (ilm-i nuc�m) bilen bir 

mevlan�-z�de vardÝ. Bunun s�ylediği bazÝ s�zler doğru �ÝkmÝĢtÝ. Bu mevlan�-z�de Dendan�kan 

savaĢÝ esnasÝnda Sel�uklulara vakit vakit “biraz dayanÝnÝz zafer sizin olacaktÝr” demiĢ ve �ğle 

vaktinde Gazneli ordusu bozulunca Tuğrul, �ağrÝ beğler ile Beygu (Musa) atlarÝndan inerek ona 

secde etmiĢler, yani y�k�nm�Ģlerdi.  

171 Kaynak Ġbn Fadl�n‟da (Z. V. Togan yay., s. 14, S. ed-Dehh�n yay., s. 99): nebiz (bilhassa 

hurma veya kuru �z�m rakÝsÝ) deniliyor. Ġbn Fadl�n kÝmÝzÝ her halde bu mahiyette bir i�ki sandÝ.  

172 E. Diez, T�rk san‟atÝ, T�rk�e terc�mesi O. Arslanapa, Ġstanbul, 1946, s. 84. 

173 A. Vambery, Travels in Central Asia, London, 1864, s. 56, 324. 

174 Ġbn Fadl�n Z. V. Togan yay., s. 63, S. ed-Dehh�n yay., s. 99. 

175 Abdulkadir Ġnan, Tarihte ve Bug�n ġamanizm, (T. T. K), 1954, s. 189 ve devamÝ, ayrÝca 

���nc� b�l�me bk.  

176 Ġbn Fadl�n Z. V. Togan yay., s. 14, S. ed-Dehh�n, s. 100. 

177 Abdulkadir Ġnan, aynÝ eser, s. 178, 180.  
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178 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 14, S. ed-Dehh�n yay., s. 99. 

179 Ġbn Fadl�n, g�sterilen yerler.  

180 A.e., Z. V. Togan yay., s. 10, 12, S. ed-Dehh�n yay., 92, 94. 

181 A.e., Z. V. Togan yay., s. 16,  S. ed-Dehh�n yay., s.103. 

182 A.e., Z. V. Togan yay., s. 12, S. ed-Dehh�n yay., s. 95. 

183 A.e., Z. V. Togan yay., s. 14, S. ed-Dehh�n yay., s. 99. 

184 A.e., Z. V. Togan yay., s. 11, 13, S. ed-Dehh�n yay., s. 93, 96. 

185 Gerdiz�, s. 81; Z. V. Togan izahlar kÝsmÝ, s. 127-128. 

186 Onlar Ġsl�m diyarÝnda �len bir akraba veya eldaĢlarÝna karĢÝlÝk bulduklarÝ bir M�sl�manÝ 

�ld�r�yorlardÝ (Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 13, S. ed-Dehh�n yay., s. 96).  

187 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 15, S. ed-Dehh�n yay., s. 102. 

188 A.e., Z. V. Togan., s. 11, S. ed-Dehh�n yay., s. 93-94.  

189 (Ġbn ul-Cezv�, el-Muntazam, Haydar-�b�d, 1359, VIII, s. 229). SÝbt 

 Ġbn ul-Cevz�‟de de (Mir‟at uz-zam�n, T�rk-Ġsl�m Eserleri M�zesi ktp., nr. 2134, yap. 226 a-b) bu 

ifade aynen olmakla beraber Ģu fark ve il�ve vardÝr: Ebu‟l-Ferec‟in (Tarih ve T�rk�e terc�mesi O. R. 

Doğrul, T. T. K., Ankara, 1945, I, s. 315) s�zleri aynen Ģ�yledir: “rivayet edildiğine g�re kÝz evine 

g�nderildiği zaman Sultan ile T�rk eĢrafÝ ayağa kalkarak kendi �detlerine g�re raksetmiĢler, sonra diz 

�st� oturarak kalkmÝĢlar ve T�rk ĢarkÝlarÝ s�ylemiĢlerdi. Gelin i�in altÝndan bir taht hazÝrlanmÝĢtÝ. 

Sultan i�eriye girerek yere doğru eğildi, karÝsÝnÝ sel�mladÝ ve i�erde kalmayarak dÝĢarÝ �ÝktÝ. Sultan 7 

g�n bu Ģekilde hareket ederek kadÝnÝn y�z�n� g�rmek �zere pe�esini a�amadÝ.  

190 Orta Asya T�rk Tarihi HakkÝnda Dersler, Ġstanbul, 1928, s. 97.  

191 (Ġbn ul-Es�r, MÝsÝr, 1301, IX, s. 201).  

192 Bu rivayetin apa�Ýk bir uydurma olduğu muhakkaktÝr. Gene rivayete g�re Oğuzlar, 

Merv‟de k�furuyu g�rerek onun i�in bu, “Merv‟in tuzu” demiĢler (Ġbn ul-Es�r, g�sterilen). Halbuki aynÝ 

m�ellif, (II, s. 153) bunu Irak‟Ý fetheden Araplara isnad eder. S�zde Araplar, Med�in‟de g�rd�kleri 

k�furu i�in “bu, Med�in‟in tuzudur” demiĢler. Bunlar, f�tihlerin meden i�in g�stererek alay etmek i�in 

uydurulmuĢ kalÝplarÝdÝr.  

193 Tutma� hakkÝnda bilgi i�in: ���nc� b�l�me bk.  
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194 Oğuz eli yurtlarÝndan �ÝkÝp Mavera�nnehir Ģehirlerine ve Ġran �lkesine gelerek burada 

doğup b�y�y�nce su ve hava sebebi ile Ģekilleri yavaĢ yavaĢ T�cik Ģekline benzedi. Onlar h�lis T�cik 

olmadÝklarÝndan T�cikler onlara “T�rkman” yani “T�rke benzer” dediler. Bu sebeple bu ad b�t�n Oğuz 

boylarÝna verilmiĢ ve bununla tanÝnmÝĢlardÝr (C�mi ut-tev�rih, Berezin yay., Petersburg, 1861, s. 26). 

Bertrandon de la Broqui�re (le Voyage doutremere, yay, Schefer, Paris, 1892, s. 92) �ukur-Ova‟da 

g�rd�ğ� T�rkmenler i�in: “g�zel insanlar” diyor. Babar (H�tÝrat, T�rkiye T�rk�esi, R. R. Arat, T. T. K., 

Ankara, 1943, s. 72), Sultan Mahmud oğlu Bay-Sungur Mirza hakkÝnda: “b�y�k g�zl�, yuvarlak y�zl�, 

orta boylu ve T�rkmen �ehreli, g�zel bir yiğit idi” s�zlerini s�yl�yor. Babur‟un bu s�zleri, T�rkmenlerin 

�ağatay T�rkleri‟nden farklÝ bir y�z Ģekline sahip olduklarÝnÝ g�steriyor. Bay-ġungur Mirza‟nÝn 

“T�rkmen �ehreli” olmasÝ ise gayet tabi idi. ��nk� aynÝ m�ellif bize Bay-Sungur Mirza‟nÝn anasÝnÝn 

�nl� Kara-Koyunlu T�rkmen boyu BaharlularÝn baĢÝ Ali ġeker Beğ‟in kÝzÝ olduğunu bildiriyor (s. 29).  

195 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 15, ed-Dehh�n yay., s. 100-101. 

196 Chronique de Mattieu d‟Edesse, FransÝzca terc�me E. Dulaurier, Paris, 1858, s. 41. 

197 Tarih-i Beyhak�, s. 553. 

198 Eb�‟l-Ferec, T�rk�e terc�me, s. 229. 

199 Ġbn Fadl�n‟Ýn M�sl�man t�cirler ile OğuzlarÝn m�nasebetlerine de dair s�zleri, Z. V. Togan 

yay., s. 12, S. ed-Dehh�n yay., s. 95-96.  

200 Kilisli, I, s. 30, 361, Atalay, I, s. 30, 432. 

201 Bu kelimeler hakkÝnda: Tahsin Banguoğlu, Oğuz Leh�esi �zerine, T�rk Dili AraĢtÝrmalarÝ 

YÝllÝğÝ, 1960, s. 23-48. 

202 Ġbn Havkal, s. 511; Hudul ul-�lem, s. 117, Minorsky, s. 118 (Ģ�phesiz Belh�‟den).  

203 Ġbn Havkal, g�sterilen yer; Hudud ul-�lem, s. 118, Minorsky, s. 119. 

204 Z. V. Togan yay., s. 13, S. ed-Dehh�n yay., s. 97-98. 

205 Barthold, a.e., T�rkestan, s. 211, 224, 256. 

206 Barthold, a.e., s. 256. 

207 Barthold, a.e., s. 255. 

208 Gerdiz�, Tahran, 1327, s. 60. 

209 Kit�b ul-cum�hir, s. 205. 

210 Kilisli, III, s. 304-307, Atalay III, s. 412-416. 
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211 RediĢ �d-d�n, C�mi ul-tev�rih, Berezin yay., s. 26. 

212 El-Bid�ye ve‟n-nih�ye, Kahire, 1348, XII, s. 48. 

213 Mehmed NeĢr�, Cihan-n�ma, yay. F. R. Unat-M. A. K�ymen, (T. T. K), I Ankara, 1949, s. 

16, 17. 

214 Jean Deny, Grammaire de la langue Turque, Paris, 1921, s. 236; Minorsky, Hudud ul-

�lem haĢiyeleri, s. 311. 

215 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 10, 16, S. ed-Dehh�n yay., s. 91, 103. XVIII. ve XIX. 

y�zyÝllarda bu terkibteki s� kelimesinin aslÝnda su olduğu sanÝlmÝĢ ve hatt� bunun “ser�eĢme” 

Ģeklinde Fars�a tuhaf bir terc�mesi bile yapÝlmÝĢtÝr.  

216 Ġbn Fadl�n, Togan, s. 13, 15, S. ed-Dehh�n, 97, 101; metinde: T�rklerde bu Ģekilde bir 

unvana rastgelinmemiĢtir. Buna karĢÝlÝk K�l-Erkin unvanÝ vardÝr. 

217 G�sterilen yerler. 

218 Ġ. H. Uzun�arĢÝlÝ, OsmanlÝ Devleti TeĢkilatÝna Medhal, s. 97, 101, 102. 

219 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., s. 13, 16, S. ed-Dehh�n yay., s. 97-103. 

220 Ġbn Fadl�n (Z. V. Togan yay., s. 16) (S. ed-Dehh�n, s. 103).  

221 K�ĢgarlÝ, I, s. 385. 

222 K�ĢgarlÝ, Kilisli, III, s. 45, Atalay, s. 59. 

223 K�ĢgarlÝ, Kilisli, III, s. 41, Atalay, s. 55. 

224 Ġbn Fadl�n, Z. V. Togan yay., 10, 16, S. ed-Dehh�n yay., s. 91-103. 

225 Hudul ul-�lem, s. 86, Minorsky, s. 100. Ġdris� (terc�me Jaubert, 1840, II, s. 342). Bu 

hususta aynen Ģ�yle demektir: “Ces peuples sont des Turcs Ghozzes qui marchent toujours arm�s 

tr�s braves et toujours pr�ts � combattre Ies autres peuplades Turques”. Bu kavimler Oğuz 

T�rklerinden olup her zaman sil�hlÝ, �ok cesur ve daima diğer T�rk kavimleri ile savaĢa hazÝr bir 

durumdadÝr.  

226 Mur�c uz-zeheb, I, s. 212. 

227 Hud�d ul-�lem, g�sterilen yerler. 

228 Z. V. Togan yay., s. 16, S. ed-Dehh�n yay., s. 103. 

229 J. Laurent, Byzance et les Turcs Seldjoucides, Nancy, 1913, s. 17.  
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230 Z. V. Togan yay., s. 17, S. ed-Dehh�n yay., s. 104. 

231 Mur�c uz-zeheb, II, s. 17. 

232 Barthold, Turkestan, s. 201, 211. 

233 s. 273; Barthold, a.e., s. 176. 

234 Barthold, aynÝ eser, s. 256.  

235 Barthold, g�sterilen yer.  

236 Bir�n�, el-Âs�r ul-b�kiyye, yay. E. Sachau, 1878, s. 236. 

237 M�cmed �t-tev�rih, s. 103; Gerdizi, s. 80. 

238 Kilisli, I, s. 330, Atalay, I, s. 3. 

239 Hud�d ul-�lem, s. 85, Minorsky, s. 100. 

240 Ġbn FÝnduk, Tarih-i Beyhak, yay. Ahmed-i Behmeny�r, Tahran, 1317 Ģ., s. 51. 

241 C�mi ut-tev�rih‟deki OğuzlarÝn destan� tarihleri ve ġah-Melik hakkÝndaki rivayetler i�in: 

Oğuzlara Ait Destan� Mahiyette Eserler, s. 378-379. 

242 Tarih-i Beyhak�, s. 86, 684. 

243 Kay Kab�lesi HakkÝnda Yeni Notlar, Belleten, sayÝ 33, s. 442. K��etler ile Cuğraklar 

�zerinde aynÝ yazÝda toplu mal�mat vardÝr (s. 435-444). 

244 Ahb�r ud-devlet is Selcukiyye, yay. Muhammed Ġkbal, Lahur, 1933, s. 28.  

245 Minorsky, Hudud ul-�lem HaĢiyeleri, s. 316, 317. 

246 K�ĢgarlÝ‟nÝn haritasÝ i�in bk. Kilisli, I, Atalay II. 

247 (Div�n-i N�sr-i Husrev, Tahran, 1304-1307, s. 329). Fakat Div�n‟da Barthold‟un, E. G. 

Browne dayanarak zikrettiği DeĢt-i KÝp�ak s�z� ge�miyor.  

248 SÝbt Ġbn ul-Cevz�, Mir‟at‟uz-zam�n, T�rk Ġsl�m Eserleri M�zesi ktp. nr. 2134, yp., 242 b, 

TopkapÝ SarayÝ, III, Ahmet ktp. nr. 2907, XII, yap. 228a. AnlaĢÝlacağÝ �zere, burada T�rkmenlerin 

karÝĢtÝklarÝnÝn s�ylendiği “k�ffar” KÝp�aklardÝr. T�rkmenlerin g��k�nleri, �oluk �ocuklarÝnÝ ve davalarÝnÝ 

bÝrakÝp ka�tÝklarÝ s�ylenen ada da (cez�re) MangÝĢlak yarÝm adasÝdÝr. Bu seferden aĢağÝda 

bahsedilecektir.  

249 Az aĢağÝda bu meseleye temas edilecektir.  
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250 Minorsky, Hudud ul-�lem HaĢiyeleri, s. 316-317; aynÝ m�ellif, Mervez� HaĢiyeleri, s. 102. 

Fakat A. K. Kurat Rus kinazÝ St. Vladimir‟in Uzlar ile birlikte Kama BulgarlarÝ �zerine 985 yÝlÝnda bir 

sefer yaptÝğÝndan bahsediyor ve UzlarÝn bu tarihte (yani 985‟te) Don boylarÝnda oturduğunu s�yl�yor 

(Pe�enek Tarihi, Ġstanbul, 1937, s. 128).  

251 A. N. Kurat, Pe�enek Tarihi, s. 150-152, 187-188. 

252 A. N. Kurat, a.e., 154-155. UrfalÝ Mateos (T�rk�e terc�mesi, Hrant D. Andreasyan, T. T. 

K., 1962, s. 143) Bizans ordusunun sağ kolunda bulunan Uzlar ile sol kolunda bulunan Pe�eneklerin 

(Padzunak), savaĢÝn kÝzÝĢtÝğÝ bir sÝrada Sel�uklular tarafÝna ge�tiğini s�yl�yor. E. Dulaurier (bk. a.e., 

s. 142 not), Malazgirt SavaĢÝ‟nda bulunan b�y�k Bizans kumandanlarÝndan Tarhan‟Ýn (Tarkhaniat) 

Oğuz baĢbuğlarÝndan olduğunu yazar.  
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Oğuz Türklerinin Ġdarî Yapı ve Boy TeĢkilâtına Bir BakıĢ / Dr. Erdal 

Aksoy [s.316-320]  

Hacettepe �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Toplum Tipolojisi Dikotomik YapÝ 

osyal yapÝ analizlerinde bazÝ sosyologlar sosyal yapÝya dikotomik (ikili yapÝ) bir bakÝĢ a�ÝsÝ 

getirmiĢlerdir. Gordon Marshall1 dikotomi kavramÝnÝ, “yalnÝzca iki kategorisi olan değiĢkenler” olarak 

tanÝmlamaktadÝr. Kuramsal a�Ýdan bakÝldÝğÝnda ise, bu kategorilerin birbirlerini dÝĢladÝklarÝnÝ 

d�Ģ�nmektedir. Bauman2 ise, dikotomik yapÝyÝ: “Dikotomi‟ya bu, ya �teki‟ g�r�Ģ� bizatihi �zerinde 

b�t�nc�l, her yerde h�zÝr ve n�zÝr denetimin yaygÝnlaĢtÝrÝlabileceği �zere �zerk, kuĢatÝlmÝĢ par�aya 

y�nelik bir d�rt�n�n �r�n�d�r” Ģeklinde tanÝmlamaktadÝr. 

Sosyologlar herhangi bir sosyolojik sorunun ele alÝnmasÝnda nereden baĢlanacağÝ, kendi duruĢ 

noktalarÝnÝ ve ele aldÝklarÝ sorunu ortaya koyup karĢÝlaĢtÝrma yapabilecekleri sabit bir noktaya ihtiya� 

duymaktadÝrlar. Bu sabit noktanÝn kendisi bir yaklaĢÝm, bir zihniyet, bir mercek, bir �er�eve olabilir. 

BaĢlangÝ� noktasÝnÝ belirlemede s�z konusu merceklerin veya yaklaĢÝmlarÝn da �zerinde bir 

genelleme seviyesinde yer alan dikotomik d�Ģ�nce, t�m kuramlarÝn i�indeki belirli kavramsal 

kategorilerin bi�imlenmesine, bizim sosyal d�nyaya bakÝĢÝmÝzÝ ve kendi duruĢ noktamÝzÝ 

karĢÝlaĢtÝrmamÝza yarayan “zihinsel tasarÝmlar” olarak karĢÝmÝza �Ýkar.3 

Sosyolojik ��z�mleme yaparken, bilindiği gibi, s�z konusu �zg�l durumlarÝ tanÝmlamada 

dikotomiler veya fikir �iftleri kullanmak yaygÝn bir d�Ģ�nsel pratiktir. Chris Jenks‟in edit�rl�ğ�n� yaptÝğÝ 

Temel Sosyolojik Dikotomiler (1998) adlÝ �alÝĢmada yer alan bazÝ dikotomiler; YapÝ-fail (agency); 

s�reklilik-değiĢme; olgu-değer; kamusal-�zel; seks-cinsiyet rolleri; lokal-k�resel; kalitatif-kantitatif; 

normal-patolojik; k�lt�r-doğa; Ýrk-etnisite; idealizm-materyalizm; kuram-pratik; sivil-politik; aktif-pasif; 

imaj-metin olarak karĢÝmÝza �Ýkar. Sosyolojik anlamanÝn �z� olan dikotomiler, g�ndelik hayatta 

kullandÝğÝmÝz sağduyu bilgisinin de temelinde yer alan tasarÝmlardÝr. Bu tasarÝmlarÝn faydasÝ bize iki 

g��l� ve birbirine zÝt konumlardan hareketle savlar �reterek farklÝ a�Ýlardan sorunlara 

yaklaĢabilmemizi sağlamalarÝdÝr. Dikotomiler aracÝlÝğÝ ile her iki tarafÝn da zayÝf ve g��l� y�nlerini 

g�r�p bazÝ değerlendirmeler yaparÝz. 

KuĢkusuz, sosyolojik bilgiyi bu t�r dikotomiler ile kurmamÝz i�in bazÝ nedenlerden bahsedilebilir. 

Bunlardan birincisi, durduğumuz yer ve i�inde bulunduğumuz toplumun karakteri ile ilgilidir. Sosyal 

olaylarÝ bir takÝm soyut dikotomiler ile ��z�mlemek, bize zÝt konumda yer alan karĢÝt bir duruĢun veya 

bizden farklÝ d�Ģ�nenlerin tezlerini ve yaklaĢÝmlarÝnÝ daha iyi anlamamÝzÝ sağlayarak etnosantrik 

eğilimleri sÝnÝrlandÝrmamÝza yarar. Ġkinci olarak, tarih ve zaman da �nemli etmenlerdir. ��nk�, 

dikotomiler, g�receli olarak zamansÝzdÝr ve problemleri farklÝ tarihsel zamanlarda analitik olarak 
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form�le etmemize yararlar. Bir baĢka deyiĢle, bir problemi i�inde bulunduğu tarihsel kesitten 

soyutlayarak ele almamÝza yararlar.4 

Bug�ne kadar yapÝlmÝĢ �nl� ikili yapÝ �rnekleri arasÝnda Toennies‟in cemaat-cemiyet, 

Durkheim‟in mekanik-organik, Parsons‟un duygusallÝk-duygusal olmayÝĢ, toplumsallÝk-kiĢisellik, 

�zg�ll�k-evrensellik, baĢka kiĢileri kendilerine atfedilen �zelliklere g�re değerlendirme-baĢka kiĢileri 

baĢarÝlarÝna g�re değerlendirme, yaygÝn ilgi-belirli ilgi beĢli dikotomisi g�sterilebilir. Bu a�Ýdan 

bakÝldÝğÝnda, T�rk k�lt�r sosyolojisinin tarihsel s�recinde dikotomik yapÝnÝn varlÝğÝndan s�z edilebilir. 

T�rklerde Dikotomik YapÝ 

Oğuz T�rklerinin idar� ve sosyal teĢkil�tlanmasÝnda dikotomik, yani ikili bir yapÝ g�r�lmektedir. 

Bu ikili yapÝ, sağ-sol, doğu-batÝ, i�-dÝĢ, ak-kara gibi birbirine paralel kavramlarla a�Ýklanmakta idi. 

Nitekim buna uygun olarak Oğuzlar Boz Ok ve �� Ok olmak �zere iki kola ayrÝlmÝĢlar; her koldaki on 

ikiĢer boy, idar� ve sosyal mevkilerini yansÝtan orun/yer/stat� ve ongunlarÝ ile Oğuz t�resi i�inde 

yerlerini almÝĢlardÝr. Oğuz geleneğine g�re Boz Oklar h�kim unsur, �� Oklar ise ona t�bidir.5 

T�rk devletlerinde, boylarÝnda ve daha k���k birimlerinde kendine has bir teĢkil�tlanma ĢemasÝ 

vardÝr. Sel�uklu �ncesi T�rk devletlerinin veya boylarÝnÝn teĢkil�t yapÝlarÝ incelendiğinde ikili bir d�zen 

kendini g�stermektedir. Asya Hun Tanhuluğu, Avrupa Hun Tanhuluğu, Tabga� Devleti ve G�kt�rk 

KağanlÝğÝnda bu ikili d�zen doğu-batÝ Ģeklindedir. Asya HunlarÝ, Akhunlar ve G�kt�rklerde ayrÝca sağ-

sol ve kuzey-g�ney Ģeklinde de bu ikili d�zenin ifade edildiği bilinmektedir. Tuna BulgarlarÝnda, 

Macarlarda, Vusanlarda bu ikili teĢkil�tÝn b�y�k-k���k Ģeklinde ifade edildiği tespit edilmiĢtir. Diğer 

yandan Oğuz, Bulgar ve Karluk T�rk gruplarÝnda bu yapÝlanmanÝn i�-dÝĢ; gene Oğuzlar‟da Boz Ok-�� 

Ok; Hun, Oğur, Bulgar, Hazar, Macar, Kuman ve T�rgiĢler‟de ak-kara gibi terimlerle T�rkler‟e has bu 

teĢkil�tlanma ifadesini bulmaktadÝr.6 

Bu dikotomik yapÝlarda, (Boz Ok-�� Ok, sağ-sol vb.) daima bir tarafÝn h�kimiyet �st�nl�ğ� 

tanÝnÝrdÝ. �� Oklar (destanda ellerinde ok bulunduranlar) da Boz Oklara t�bi idi. BaĢta b�y�k bir 

h�k�mdar (Tanhu veya h�kan) bulunup da, �lke sağ-sol kanatlar halinde teĢkil�tlandÝrÝldÝğÝ zaman 

her iki taraf merkeze bağlÝ olarak tanhu veya h�kanÝn kontrol� altÝnda tutulurdu. KanatlarÝn baĢÝndaki 

idareciler asÝl h�k�mdarÝn y�ksek h�kimiyeti altÝnda t�re h�k�mlerini y�r�t�r, kendi b�lgelerini 

ilgilendiren hususlarda dÝĢ iliĢkilere girer, ancak b�t�n Ġl ile ilgili meselelerde toplanÝrlardÝ. Ordular 

birleĢtiği zaman herkes mensup olduğu cihete g�re sağ veya sol kanatta yerini alÝrdÝ.7 

Oğuz Kağan destanÝnda bu ikili yapÝya rastlanmaktadÝr. Bu destanda T�rk toplumunun Boz Ok 

ve �� Ok kollarÝna ayrÝlmasÝ Ģu Ģekilde anlatÝlmaktadÝr; “… Sonra Oğuz Kağan b�y�k bir kurultay 

topladÝ. Maiyetini ve halkÝnÝ �ağÝrttÝ. Onlar geldiler ve m�Ģavere ettiler. Oğuz Kağan ordug�h … sağ 

yanÝna kÝrk kula� direk diktirdi; �st�ne bir altÝn tavuk koydu; altÝna bir ak koyun bağladÝ. Sol yanÝna 

kÝrk kula� direk diktirdi. �st�ne bir g�m�Ģ tavuk koydu; dibine bir kara koyun bağladÝ. Sağ yanÝna 

Bozuklar (Boz Oklar) oturdu; sol yanda �� Oklar oturdu. Sonra Oğuz Kağan oğullarÝna yurdunu 

�leĢtirip verdi…”.8 
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YalnÝzca bu kurultay tasviri bile, yukarÝda s�z� edilen dikotomik iliĢkinin somut �rneğini 

vermektedir: 

Sencer Divit�ioğlu‟da9 Oğuz Kağan DestanÝndan faydalanarak Boz Ok‟u �� Ok‟tan ayÝran yedi 

ikili yapÝ (dycotomie) ortaya �ÝkarÝyor: Boz Ok/�� Ok, ak/kara, doğu/batÝ, sağ/sol, altÝn/g�m�Ģ, yay/ok 

ve ağa/ini. 

Divit�ioğlu,10 Oğuz Kağan DestanÝ‟na dayanarak Boz Ok-�� Ok dikotomisini (zÝtlÝğÝnÝ) bug�ne 

kadarkilerden �ok farklÝ bir bakÝĢ a�ÝsÝ ile değerlendirmektedir. Oğuz Kağan DestanÝnda Boz Ok‟un 

ağabeyler ve yayla, �� Ok‟un iniler ve okla temsil edilmeleri iki kolun arasÝnda bulunan bir h�kimiyet-

tabiyet iliĢkisinden �ok, Oğuz Yabguluğunun kuruluĢu esnasÝnda ortaya �Ýkan olay-�atkÝlarÝyla ilgilidir. 

Burada ağabey ile yayÝn simgeledikleri, bir yandan yaĢlÝlÝk ve eskilik, �te yandan, par�alanma ve 

dağÝlmadÝr. Yani, Boz Ok, eski ve b�l�nm�Ģ On Ok‟tan baĢkasÝ değildir. �� Ok ise inidir, ��nk�, 

uzaklardan geldiği i�in gen� ve dolayÝsÝyla yenidir. Sonu�ta, bunlarÝn bir efsane d�zeyinde olduğunu 

belirten Divit�ioğlu, aslÝnda ok ve yayÝn Sel�uklu baĢkanlarÝ tarafÝndan, Oğuz boylarÝ arasÝnda hi�bir 

ayÝrÝm yapÝlmadan, egemenlik simgesi olarak taĢÝndÝğÝnÝ s�yler. Sel�uklu Devleti‟nin kuruluĢu 

esnasÝnda gerek Arslan Ġsrail Yabgu, gerek Tuğrul Bey, gerekse Ġbrahim YÝnal ok ve yayÝ hem 

baĢkanlÝk imi olarak �zerlerinde taĢÝrlar, hem de tuğra olarak kullanÝrlardÝ. 

Ancak, Bulduk,11 Kafesoğlu,12 gibi tarih�iler ise Boz Ok-�� Ok zÝtlÝğÝnÝ h�kimiyet-tabiyet iliĢkisi 

ile değerlendirmektedirler. Bulduk‟a13 g�re, G�kt�rk ve Uygur hakimiyetinin T�rkistan‟da 

zayÝflamasÝyla, doğudaki Boz Ok boylarÝ, batÝdaki �� Ok illerine sÝğÝnmÝĢ ve hakimiyet �� Oklara 

ge�miĢtir. Bu tarihi gidiĢatÝ Dede Korkut DestanlarÝndan takip edebiliriz. AyrÝca, X-XI. y�zyÝllarda �� 

Oklardan Salur Boyunun Oğuzlara liderlik ettiğini ve 1040-1308 yÝllarÝnda yaĢamÝĢ olan g��l� 

Sel�uklu devletini yine �� OklarÝn KÝnÝk Boyu mensuplarÝnÝn kurduğunu hatÝrlayacak olursak bu 

ger�ek daha iyi g�r�lebilir. Moğol istilasÝndan sonra nasibini alan Sel�uklularÝn yÝkÝlma s�recine 

girmesiyle beraber Anadolu‟da OsmanoğullarÝ gittik�e g��lenmeye baĢlamÝĢ ve nihayetinde 

Anadolu‟daki T�rk birliğini tesis etmeyi baĢarmÝĢlardÝr. DolayÝsÝyla Oğuz ananesi �z�ne d�nm�Ģ, yani 

Boz Oklar tekrar hakimiyeti ele almÝĢlardÝr 

Sağ-sol dikotomik yapÝsÝna gelince; Kafesoğlu, eski T�rklerin bu Ģekildeki ikili (doğu-batÝ, sağ-

sol vb.) teĢkil�t yapÝlarÝ ile y�netilmesini eski T�rk G�k dini inancÝna dayanarak a�Ýklamaya 

�alÝĢmaktadÝr. Kafesoğlu‟na14 g�re; “G�k ve 4 cihet T�rk devletinin mek�nÝnÝ meydana getiriyordu. 

Ger�ekte devlet yery�z�nde olmakla beraber, G�k-TanrÝ‟yÝ h�kimiyetin sahibi ve kaynağÝ bilen 

T�rklerin zihninde, iktidar TanrÝ‟dan (G�k‟ten) aĢağÝya doğru intikal ettiği i�in, devlet i�indeki mevkiler 

de yukarÝdan aĢağÝ sÝralanÝyor ve sağa, sola doğru yayÝlÝyordu. Eski T�rk inancÝnda g�neĢe ve aya 

verilen ehemmiyetten anlaĢÝlÝyor ki, bu sağ ve sol istikametleri genellikle doğu-batÝ cihetleri idi. 

G�neĢin doğduğu tarafÝn T�rklerce kutsal y�n sayÝldÝğÝna dair deliller �oktur; H�k�mdar otağÝnÝn 

doğuya a�ÝlmasÝ, h�kanlarÝn tahtta doğuya d�n�k oturmalarÝ �rnek olarak verilebilir. �teki cihetler 

g�neĢin g�ky�z�ndeki seyrine g�re sÝralanÝyordu. Orhun Kit�belerinde cihetler Ģ�yle g�sterilmiĢtir: 1- 

ileri, g�n doğusu, 2- beri, g�n ortasÝ (g�ney; sağ taraf), 3- geri, g�n batÝsÝ, 4- yukarÝ, gece ortasÝ 
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(kuzey; sol taraf)”. AyrÝca, T�rk devlet teĢkil�tÝnda batÝnÝn, doğudan sonra ikinci yeri alarak T�rk 

h�kimiyetinin geliĢme ve geniĢleme ekseninin doğu-batÝ istikametinde olmasÝnÝ, g�neĢin ve ayÝn 

battÝğÝ yer olmasÝ ile a�ÝkladÝğÝ gibi, �ğel‟e dayanarak coğrafi ve iklim ĢartlarÝnÝ da dikkate değer 

bulmaktadÝr. 

Bu noktada Ģunu da belirtmek gerekir; G�ney sÝcak, yaz ve bolluk: Yani Ýr; kuzey ise soğuk, kÝĢ 

ve yoksulluk: Yani kuz‟dur. Ir, kuza tercih edildiğinden g�ney kuzeye, sağ da sola tercih edilir.15 

Eski T�rk ellerinde ve ordularÝnda ikili d�zen değiĢmez bir kaide olduğundan, Oğuz elinde ve 

ordusunda da bu kaide h�kimdi. B�ylece el ve ordu ikiye b�l�nmekte, bunlara kol denilmektedir. 

Kollar da birbirinden sağ ve sol sÝfatlarÝ ile ayrÝlÝyor. OsmanlÝ Devleti‟nde de sağ kol-sol kol adlarÝ 

verilen bu ikili d�zen hem asker�, hem de m�lk� teĢkil�tta esaslÝ bir kaide olarak uygulanmÝĢtÝ. 

T�rklerde sağ kol, MoğollarÝn aksine olarak daha Ģerefli sayÝlÝyordu. Boz Oklar da h�kim kolu teĢkil 

etmeleri itibari ile onlar sağ kol sayÝlmÝĢlardÝr. Bu gelenek, bu kollar var olduk�a devam edip 

gelmiĢlerdir.16 

Ak-kara zÝtlÝğÝnÝn a�ÝklanmasÝ konusunda ise yine birbirinden �ok farklÝ g�r�Ģler ortaya atÝlmÝĢtÝr. 

Bu farklÝ tezlerden ilki Divit�ioğlu tarafÝndan ortaya atÝlmÝĢtÝr. Divit�ioğlu17 Boz Ok‟a koyun, atfedilen 

ak, �� Ok‟a koyun, atfedilen kara sÝfatlarÝnÝn, hi�bir Ģekilde iki toplum arasÝnda efendilik-kulluk ya da 

ak budun-kara budun iliĢkisi g�stermediğini, bundan dolayÝ ak-kara zÝtlÝğÝnÝn Oğuz toplumuyla, 

dolayÝsÝyla da Boz Ok ve �� Ok kollarÝyla ilgisi olmadÝğÝnÝ belirtmektedir. 

Boz Ok-�� Ok, doğu-batÝ, sağ-sol, kuzey-g�ney, b�y�k-k���k gibi dikotomik yapÝlarda yaĢayan 

halk, Kafesoğlu‟na18 g�re, ak (veya sarÝ)-kara sÝfatlarÝ ile birbirinden ayÝrt edilmekte idi. Bu ak-kara 

dikotomisine g�re oluĢan bazÝ halklar Ģ�yle sÝralanabilir; 

Ak Hun-Kara Hun 

Ak (sarÝ) Ogur-Kara Bulgar 

Ak Hazar-Kara Hazar 

Ak Macar-Kara Macar 

Ak Kuman-Kara Kuman 

SarÝ (Ak) T�rgiĢ-Kara T�rgiĢ 

Kara KÝp�ak-Ak KÝp�ak 

G�n�m�zde Uludağ y�resinde yer tutan Y�r�k aĢiretleri arasÝnda da buna benzer bir farklÝlaĢma 

dikkati �ekmektedir. Uludağ b�lgesinde yurt tutan KÝzÝlke�ili ve Karake�ili aĢiretleri birbirlerinden 

giyim-kuĢam, �alÝĢma sahalarÝ ve sahip olduklarÝ hayvanlara varÝncaya kadar farklÝlÝklar 

g�stermektedir. Bunlar arasÝnda KÝzÝlke�ililerin �adÝrlarÝ ala�Ýk, Karake�ililer‟in kara�adÝr olmasÝ; ip 
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b�kmek i�in KÝzÝlke�ililer kirman kullanÝrken, Karake�ililerin iğ kullanmalarÝ; KÝzÝlke�ililerin deve 

beslemelerine karĢÝlÝk, Karake�ililerin kÝsrak, at ve katÝr beslemelerini sÝralanabilir. Bu Y�r�kler 

arasÝnda diğer �nemli bir kanaatin de „KÝzÝlke�ililerin h�nk�r elli, Karake�ililerin oba elli‟ olmalarÝdÝr. 

Yani kendilerini, Boz Ok-�� Ok gibi avam-havas olarak nitelendirmektedirler”.19 

Asya-HunlarÝ Yabgusu Mo-tun/Mete, M.�. 209 yÝlÝnda baĢa ge�erken devleti, “Sol-Bilge Elig” ve 

“Sağ-Bilge Elig” adlarÝyla iki idare b�lgesine ayÝrmÝĢtÝ. Bu “ikili d�zen”in, bir mill�-idar� gelenek olarak, 

daha �ok eskilerden geldiği anlaĢÝlÝyor.20 

Bu ikili idar� yapÝ dÝĢÝnda T�rk sosyal yapÝsÝnda, d�rtl�-altÝlÝ-onikili-yirmid�rtl� bir yapÝlanma Ģekli 

de g�r�lmektedir. Bilinen en eski yapÝ OğuzlarÝn boy teĢkil�tÝdÝr. Bununla ilgili olarak Oğuz Kağan 

DestanÝ konuya a�ÝklÝk getirmektedir. Oğuz Han‟Ýn altÝ oğlundan G�n, Ay ve YÝldÝz Hanlar “Boz Oklar” 

grubunu, G�k, Dağ ve Deniz Hanlar ise “�� Oklar” grubunu oluĢturmakta idiler. Oğuz Han‟Ýn her 

oğlundan olan d�rder evlat ile yani torunlarÝyla 24 Oğuz boyu ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 

OsmanlÝ devleti teĢkil�tÝnda sağ kol-sol kol olmak �zere ikili d�zen esaslÝ bir kaide olarak yer 

aldÝktan baĢka, 24‟l� d�zene ait de bazÝ misaller vardÝr. Mesel� Rum-eli eyaleti 24 sancağa ayrÝldÝğÝ 

gibi, Diyarbekir eyaleti de sekizi yurtluk, beĢi ocaklÝk olmak �zere 24 sancak idi. Evliya �elebi‟ye g�re, 

K�tahya sancağÝ 24 kadÝlÝk idi. Rum-elindeki devlet hizmetinde bulunan y�r�kler 24 kiĢiden 

m�teĢekkil takÝmlara ayrÝlmÝĢtÝ21 

G�n�m�z KÝrgÝz T�rklerinde, tarihin en eski devirlerinden beri ikili bir yapÝlanma vardÝr. KÝrgÝzlar, 

“Ong-(sağ) Kol” ve “Sol-Kol” adlÝ iki ana kol, T�rkmenistan‟daki Teke T�rkmenleri de “�temiĢ” ve 

“ToktamÝĢ” adlarÝyla iki kol halinde yaĢamaktadÝrlar. BaĢkurt T�rkleri kendilerini “Oniki BavlÝ/Oniki boy” 

olarak nitelendirmektedirler. AynÝ Ģekilde, AltaylÝlar da kendilerinin 24 s�y�k (kemik/soy)‟ten meydana 

geldiklerine inanmaktadÝrlar. 

Ġkili ve 4-6-12-24 Ģeklindeki boy tasnifi T�rkmenler ve y�r�kler arasÝnda da �ok yaygÝndÝr. 

Nitekim Karake�ili y�r�kleri de 12 aĢiretten meydana gelmiĢlerdir. Bilecik Pazaryeri G�nyurdu 

k�y�nde yerleĢik hayata ge�en Karake�ili Y�r�kleri, “Karake�ililer on iki kalemdir” Ģeklindeki 

ifadeleriyle Karake�ililer‟in 12 aĢiretten oluĢtuğunu vurgulamaktadÝrlar. 

Abdulkadir Ġnan, Oğuz boylarÝ arasÝnda ikili ve katlarÝ Ģeklinde yaĢanan bu yapÝnÝn temelinde 

“orun” ve “�l�Ģ” meselesinin yattÝğÝnÝ d�Ģ�nmektedir. Ġnan‟a22 g�re, “Oğuz boylarÝnÝn (T�rkmenlerin) 

ananesine g�re i�timalarda her boyun oturacak (iĢgal edecek) yeri,‟damga‟sÝ, „ongun‟u ve hatta 

ziyafet i�in kesilecek hayvanÝn etinden alacak paylarÝ (�l�Ģ) da belirlenmiĢtir”. G��ebe T�rk 

ananelerini muhafaza eden ve hukuk meselelerinin �oğu “t�re” ve “yol” (usul, kaide) ile tayin edilen 

Kazak-KÝrgÝz T�rklerinde “orun-mevki” meselesine �ok �nem verilir. Bu cihet yalnÝz b�y�k i�timalarda 

ve kurultaylarda değil, kabile ve oymaklarÝn yaylalarda, obalarÝn derecelerinde ve obalarda �adÝrlarÝn 

kurulmasÝnda da riayet edilir.23 

Doğu 
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BatÝ 

1-7 rakamlÝ �adÝrlar kabilelerin “stat�”lerine (mevkilerine) g�re oturacak yerlerdir (rakamlar 

derecelerini g�sterir). 8, 9, 10 rakamlÝ �adÝrlar hocalara, seyyidlere ve hanÝn akrabalarÝna ayrÝlmÝĢtÝr. 

Ġ�i dolu olan �adÝrlar toy veren boyun oturmasÝ i�in ayrÝlan yerlerdir. Bu �adÝrlar mutfak vazifesini 

g�rmektedir. 

“Orun” ve “�l�Ģ” her kabilenin ve her oymağÝn kavim ve cemiyet i�inde bir�ok Ģeyler �zerindeki 

hukuklarÝnÝ g�steren delildir; m�essesedir. Yayla, av, harp ganimetleri taksim edilirken her kabilenin 

“orun”u ve “�l�Ģ”� dikkate alÝnarak ona g�re “pay” verilir. M�him i�timalardan birinde “orun” ve 

“�l�Ģ”�n� bir defa kaybeden kabile yahut oymak mer‟a, av ve sair Ģeyler �zerindeki hukukunu da 

kaybetmek tehlikesine maruz kalÝr. Onun i�indir ki her kabile bu “orun” ve “�l�Ģ” haklarÝna ehemmiyet 

vermek mecburiyetindedir.24 (Ġnan 1968: 254). 

 

 BayÝndÝr ¨ Æ Uyluk ̈  Æ AvĢar 

�� Ok �avuldur ¨ Æ YanbaĢ ¨ Æ YazgÝr Boz Ok 

 Salgur ¨ Æ AĢÝklÝ �lik ¨ Æ KayÝ 

 

 Alayundlug ̈  Æ Umaca ¨ Æ Dodurga 

�� Ok IgdÝr ¨ Æ Kara Ġlik ¨ Æ Alka Evli  Boz Ok 
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 YÝva ¨ Æ YağrÝn ¨ Æ Beğdili 

 

Divit�ioğlu, y�zyÝllarÝn deneyimleri sonucu m�kemmel bir yapÝya sahip devlet aygÝtÝnÝn, Sel�uklu 

tarafÝndan diriltilirken tek bir kusurlu tarafÝnÝn T�rk-Oğuz �l�Ģ sistemi olduğunu d�Ģ�nmektedir. 

Divit�ioğlu‟na (2000: 122)25 g�re; “�retilen ya da gasp edilen �r�n�, bey i�indeki diziliĢe g�re �leĢen 

Oğuz Beyleri, zaptettikleri �lkeyi de kendi atauruk iniĢ sistemleri �er�evesinde �leĢtirmeyi bir bor� 

biliyorlardÝ. B�yle bir sistem i�inde beklenilen olumsuz sonu�larÝn doğmasÝ ka�ÝnÝlmazdÝ. Nitekim, 

Sel�ukluda b�t�n �l�Ģ sahibi beylerin bir kÝsmÝ (Musa Yabgu, Ġbrahim YÝnal, KutalmÝĢ) fÝrsat bulduklarÝ 

taktirde Sultana karĢÝ ayaklanmaktan geri kalmamÝĢlardÝ.” 

Sonu� 

Oğuz T�rklerinin boy teĢkil�tlarÝ ve onlarÝn kavramsallaĢtÝlmalarÝ ile ilgili olarak �eĢitli 

kaynaklarda birbirinden farklÝ g�r�Ģler yer almaktadÝr. Eski T�rk topluluğunun sosyal yapÝsÝ hakkÝnda 

Ģimdiye kadar ileri s�r�len sÝnÝflandÝrmalar hem sosyal b�nye, hem de kavramsallaĢtÝrma bakÝmÝndan 

birbirini tutmadÝğÝ gibi birbirini destekler mahiyette olanlarÝn da az sayÝda olduğu g�r�lmektedir. 

Oğuz T�rklerinin boy teĢkil�tÝndaki yapÝlanma gibi T�rk devletlerinin yapÝlanmasÝnda da 

sistematik bir d�zen vardÝr. T�rk devlet ve boy teĢkilatÝ, Boz Ok-�� Ok, i� Oğuz-dÝĢ Oğuz, sağ 

(kuzey)-sol (g�ney), doğu-batÝ, b�y�k-k���k olarak tespit edilen dikotomik d�Ģ�nceler �er�evesinde 

değerlendirilmeye �alÝĢÝlmÝĢtÝr. 

Bu ikili yapÝlarda yaĢayan halklar ise ak-kara dikotomisine g�re adlandÝrÝlmaktadÝrlar. T�rk 

toplumlarÝnda, ak budun (beyler)-kara budun (kullar vehalk) adlandÝrmasÝ gibi, OsmanlÝ Beyliği 

d�neminde de buyuran sÝnÝfÝ oluĢturanlarÝn t�m�ne “ak kemik”, kÝrsal kesimde yaĢayan hayvancÝlarla 

k�yl�lere “kara kemik” sÝnÝflamasÝ yapÝlmÝĢtÝr. 

T�rk toplumlarÝnÝn sosyo-k�lt�rel yapÝlarÝnÝ a�Ýklamakta bizlere sosyolojik perspektifler 

kazandÝran bu dikotomik d�Ģ�nceler, toplumdaki “orun/stat�/mevki” ve “�l�Ģ” sistemine g�re 

oluĢturulmuĢlardÝr. Oğuz toplumunda doğu yeğdir batÝ, g�ney yeğdir kuzey, sağ yeğdir sol inancÝ, 

t�renlerde beylerle ulularÝn orunlarÝna g�re yerleĢmelerine ve oturmalarÝna neden olmuĢtur. 
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Onbirinci Bölüm 
Kırgızlar, Karluklar, TürgiĢler, Tatarlar ve Diğer Orta Asya Türk 

Boyları 

 

 Ġslam Öncesi Devrede Orta Asya'da YaĢayan Türk Boyları / Prof. Dr. 

Ahmet TaĢağıl [s.323-367]   

Ahmet Yesev� �niversitesi / Kazakistan 

 

Boylar ve onlarÝn meydana getirdiği tarihi hadiseler, T�rklerin Ġslamiyete girmeden �nceki 

devrelerinde adeta bir ağacÝn k�klerinden �Ýkarak g�vdesini oluĢturmasÝ sonra dallara ayrÝlmasÝna 

benzemektedir. Hun, G�kt�rk, Uygur gibi b�y�k devletleri arka planÝnda olup onlarÝn alt yapÝsÝnÝ 

Ģekillendiren boylar, tarihimizin eski devrinin bir baĢka cephesidir. OnlarÝ iyi analiz edip tarihlerini tam 

ortaya koymadan Orta Asya tarihinin �zellikle eski devirlerini anlamak m�mk�n değildir. B�yle �nemli 

bir konuda burada tarihin derinliklerinden X. asra kadar yaĢamÝĢ olan Eski T�rk boylarÝ ele alÝnacaktÝr. 

Ġslam �ncesi devrede ilk g�z�m�ze �arpan boy Baykal G�l�‟nden geniĢ Kazakistan bozkÝrlarÝnÝn 

batÝsÝna kadar geniĢ sahada yaĢayan Ting-ling‟ler idi. Bunun yanÝnda Orta Asya‟nÝn diğer alanlarÝnda 

bulunan k���k boylar dikkat �ekiyordu. Vusun‟lar, TanrÝ DağlarÝ‟nda yaĢayan ve kaynaklarda olduk�a 

fazla yer alan bir baĢka gruptur. M.S. III-IV asÝrlara kadar bu durum devam ederken, bir kÝsÝm T�rk 

kitleleri Ġtil (Volga) ÝrmağÝnÝ ge�ip Orta Avrupa‟ya doğru ilerlemiĢtir. Hun devletleri de tarih 

sahnesinden �ekilince Orhun b�lgesinde Juan-juan‟larÝn, BatÝ T�rkistan-Afganistan havalisinde 

AkhunlarÝn, �in‟de Tabga�larÝn kurduğu devletler ortaya �ÝktÝ. 

AynÝ devirlerde kuzeyde yani Kazakistan bozkÝrlarÝ ağÝrlÝklÝ olmak �zere b�t�n Orta Asya‟da 

Kao-ch‟e boylarÝ Ting-ling‟lerin yerini almÝĢlardÝ. 

Onlar da y�zyÝllarca varlÝklarÝnÝ devam ettirdiler. Ancak, hi� bir zaman bir araya gelerek kuvvetli 

bir devlet kuramadÝlar. VI. asÝrda G�kt�rkler tarih sahnesine �Ýkarken, Orta Asya‟da yaĢayan boylarÝn 

genel adÝ T�les olarak beliriyordu. Yani Kao-ch‟e‟larÝn yerini T�lesler almÝĢtÝ. �ok kalabalÝk olduklarÝ 

kaynaklar tarafÝndan a�Ýk�a bildirilen T�lesler, G�kt�rklerin bağÝmsÝzlÝklarÝ yolunda �nemli bir 

basamak meydana getirmiĢler, daha sonra onlar b�t�n Orta Asya‟yÝ kapladÝğÝnda hepsi esas halk 

kitlesini meydana getirmiĢlerdi. 627 yÝlÝndan sonraki tarihi olaylar onlarÝn T�rk milletinin ana unsuru 

olduğunu g�stermektedir. Bu arada kuzeyde KÝrgÝz, KurÝkan gibi T�les grubuna girmeyen  baĢka 

boylar da vardÝ. 

G�kt�rklerin zamanla zayÝflamasÝ �ok sayÝda T�les boyunun iĢine yaradÝ. Ancak artÝk T�les 

adÝyla anÝlmÝyorlardÝ. Her boy kendi adÝyla tarih sahnesinde yer almaya baĢlamÝĢtÝ. 627 tarihi bu 
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a�Ýdan bir d�n�m noktasÝdÝr. �nce Tola-Kerulen havalisinde yaĢayan boylar isyan ettiğinde liderlik Sir 

TarduĢ boyunda idi. Bundan sonra dahi T�les adÝ �ok k���k bir gruba Ģamil olarak yaĢamaya 

baĢlamÝĢtÝr. 

Bundan sonra G�kt�rk yazÝtlarÝna g�re �t�ken‟in doğusunda yaĢayanlar Dokuz Oğuz, batÝsÝnda 

yaĢayanlar ise TarduĢlar idi. 627-647 arasÝnda bağÝmsÝz kağanlÝklarÝnÝ kuran Sir TarduĢlar, yÝkÝldÝktan 

sonra varlÝklarÝnÝ boy halinde devam ettirmeyi baĢardÝlar. II. G�kt�rk Devleti d�neminde bu devlete 

bağlanmak istemeyen boylarla kÝyasÝya m�cadeleler olmuĢtur. 

Dokuz Oğuzlar, Karluklar, BayÝrkular, T�rgiĢler, KÝrgÝzlar isyanlarda �n plandadÝr. Nihayet 723 

civarÝnda b�t�n boylar Bilge Kağan tarafindan itaate alÝndÝ ve �lke huzura kavuĢtu. Onun 734‟te 

�l�m� �zerine tahta ge�en idarecilerin baĢarÝsÝz idaresi devleti zayÝflatÝnca, 742‟den sonra Uygur, 

Karluk, BasmÝl gibi boylar �n plana �ÝktÝlar ve hep beraber G�kt�rkleri yÝktÝlar. Dokuz Oğuzlar, Uygur 

KağanlÝğÝ‟nÝn esas kitlesini meydana getirirken, Karluklar batÝya doğru kaydÝlar. IssÝk G�l-TanrÝ 

DağlarÝ havalisine hatta Talas‟a kadar uzandÝlar. KÝrgÝzlar ise 840 yÝlÝnda UygurlarÝn devletini yÝkÝnca 

�nem kazandÝlarsa da 50-60 yÝl sonra kendi esas b�lgeleri olan Yenisey‟e d�nmek zorunda kaldÝlar. 

�t�ken b�lgesi artÝk KÝtaylarÝn (Kitan-Liao) eline ge�miĢti. 

BatÝ G�kt�rk �kesi de 630‟lara doğru Kağan T‟ung Yabgu‟nun idaresine karĢÝ boylarÝ 

baĢkaldÝrmalarÝna sahne oldu. AdÝ ge�en kağanÝn amcasÝ tarafÝndan �ld�r�lmesinin ardÝndan �lke 

tam karÝĢÝklÝğa s�r�klendi. BaĢa ge�en hi� bir kağan kontrolu sağlayamayÝnca BatÝ G�kt�rk 

�lkesindeki boylar kendi aralarÝnda teĢkilatlandÝlar. TeĢkilatlanma on boy halinde oldu ve bu y�zden 

kaynaklarda On Ok Ģeklinde kaydedildiler. Bir grup Ġli ÝrmağÝ civarÝnda yerini alÝrken, diğer bir grup �u 

ÝrmağÝnÝn kenarÝnÝ se�miĢti. Daha sonralarÝ hanedan �yelerinin birbiri ardÝna baĢarÝsÝz olup gidip 

�in‟e teslim olmalarÝ �zerine On Ok boylarÝndan biri olan T�rgiĢler temay�z ettiler. GeniĢ bir alana 

hakim oldular. Ġslam kuvvetleriyle Sir Derya boyunda Ģiddetli m�cadelelere girerken doğudaki II. 

G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ bağÝmsÝzlÝklarÝ i�in direndilerse de baĢarÝlÝ olamadÝlar. 766‟lÝ yÝllarda Ġli 

havalisindeki yerlerini terk edip kuzeye ve batÝya doğru kaydÝlar. Sir Derya havzasÝ onlarÝn yeni yurdu 

idi. Derken T�rgiĢ adÝ aniden kayboldu ve yerlerine aynÝ sahada Oğuzlar �ÝktÝ. KÝĢÝn Sir Derya 

civarÝnda kÝĢlayan Oğuzlar, yazÝn Kuzey Kazakistan bozkÝrlarÝna g�� ediyorlardÝ. X. asra doğru Oğuz 

yurdu Hazar Denizi‟ne (MangÝĢlak) Cim-Emba nehirlerine ulaĢÝyordu. En doğu u�larÝ ise Sayram 

(Ġsficab)‟dan baĢlamaktaydÝ. AslÝnda T�rgiĢlerden ve Karluklardan �ok sayÝda boy �ÝkmÝĢtÝr. BunlarÝn 

adÝnÝ Ġslam kaynaklarÝndan ve T�rk�enin en eski s�zl�ğ� Divan-u Lugat-it T�rk‟ten �ğrenebiliyoruz 

Ting-lingler 

Mo-tun tarafindan B�y�k Hun Ġmparatorluğu M.�. 209 (206) yÝlÝndan sonra Orhun havalisi 

merkezli geliĢtirilmeye baĢlanÝp etrafÝndakÝ farklÝ boy ve kavimleri teker teker hakimiyeti altÝna 

aldÝğÝnda karĢÝmÝza Baykal G�l�‟n�n batÝsÝndan G�ney Sibirya‟ya, Yenisey havzasÝna kadar uzanan 

sahada en eski T�rk boylarÝndan Ting-ling‟ler �ÝkmaktadÝr. OnlarÝn batÝ grubu ĠrtiĢ ÝrmağÝ g�ney grubu 

ise Gobi ��l�nden �in‟e doğru yayÝldÝ. Kuzey grubunu ise Baykal-Yenisey civarÝnda yaĢayanlar 
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oluĢturuyordu. BatÝ grubu �nce G�ney Kazakistan‟a sonra Avrupa‟ya, g�ney grubu SarÝ ÝrmağÝn 

doğduğu yere doğru yayÝldÝ. Her ne kadar onlar hakkÝndaki ilk bilgiler Mo-tun‟la (M.�. 209-174) 

baĢlasa da onlarÝ bir evveliyatÝ olmalÝ, tarihin bilinmeyen devirlerinden gelmelilerdi. Fakat, kaynaklarÝn 

azlÝğÝ bize bu konuda fazla yorum yapma imkanÝ vermemektedir. 

Tarihi kaynaklarÝn ifadesine g�re Ting-ling‟ler HunlarÝn kuzeyinde bulunuyorlardÝ. Daha sonralarÝ 

Mavera�nnehrin kuzeyine kadar yayÝldÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr.1 Neticede Ting-ling boylarÝnÝn Baykal 

G�l�‟n�n batÝsÝndan Yenisey nehrinin kaynaklarÝ, G�ney Sibirya ve BatÝ Kazakistan bozkÝrlarÝna 

yayÝlmalarÝ s�z konusudur. Diğer taraftan arkeolojik araĢtÝrmalarÝn sonucuna g�re M.�. XII-VII. asÝrlar 

arasÝnda varlÝğÝnÝ s�rd�ren Karasu k�lt�r�n�n Ting-ling‟lerin atalarÝna ait olduğu s�ylenmektedir.2 

Muhtemelen M.�. 206-201 yÝllarÝ arasÝnda Mo-tun‟a bağlanan Ting-ling‟lerin adÝna yaklaĢÝk bir 

y�zyÝl kaynaklarda rastlanmamaktadÝr. Bunun sebebi Hun Ġmparatorluğu i�inde yer alarak herhangi 

bir isyan hareketinde bulunmamalarÝdÝr.3 DolayÝsÝyla kaynaklarda adlarÝnÝn zikredilmesine gerek 

g�r�lmemiĢtir. M.�. 101 yÝlÝnda Hun h�k�mdarÝnÝn Baykal G�l� tarafina s�rg�ne g�nderdiği �in el�isi 

Su Wu, h�k�mdarÝn kardeĢi ile birlikte Ting-ling‟ler arasÝnda yaĢayarak, avcÝlÝkta ustalaĢmÝĢ, ok ve 

yay yapÝmÝnÝ �ğrenmiĢtir. Yine Hunlara sÝğÝnan Wei L�e adlÝ devlet adamÝ ise Ting-ling‟ler �zerinde 

on yÝl idarecilik yapmÝĢ, ve M.�. 79 yÝlÝnda �lm�Ģt�r.4 

M.�. 72 yÝlÝnda �inliler Vusun‟larla iĢbirliği yaparak HunlarÝ ağÝr bozguna uğratÝnca, Ting-ling‟ler 

tarih sahnesinde seslerini duyurmaya baĢladÝlar. HunlarÝn zor durumda olmasÝndan faydalanarak 

atlarÝnÝ, koyunlarÝnÝ ve sÝğÝrlarÝnÝ yağmaladÝlar. Bundan sekiz yÝl sonra aynÝ akÝnÝ bir daha 

tekrarladÝlar. Hunlar onlarÝn h�cumlarÝna karĢÝ bÝr ordu g�nderdilerse de Ting-ling‟ler kuzeyin karlÝ ve 

buzlu dağlarÝ arasÝnda �abuk kaybolduklarÝndan yakalayamadÝlar. Bu hadiseler dolayÝsÝyla M.�. 71-

51 arasÝnda Ting-ling‟lerin bağÝmsÝz yaĢadÝklarÝ s�ylenebilir. 

Hun devlet meclisinde ağabeyi Hu-han-ye ile anlaĢmazlÝğa d�Ģen Chih-chi Shan-y� kendisine 

bağlÝ kuvvetlerle birlikte batÝya doğru ilerlerken �nce KÝrgÝzlarÝ, sonra da Ting-ling‟leri mağlubiyete 

uğrattÝ. OnlarÝ yenen Chih-chi‟nin M.�. 36 yÝlÝnda �ld�r�lmesinden sonra bir s�re bağÝmsÝz kaldÝlarsa 

da daha sonra doğudaki Hun h�k�mdarÝ Hu-han-ye‟ye bağlandÝklarÝ d�Ģ�n�lmektedir. Bu arada M.S. 

6-23 yÝllarÝnda ihtilal yapan Wang Mang, �in Ġmparatoru olduktan sonra Hunlara karĢÝ savaĢmak 

�zere bazÝ boylarÝ T‟ai-ch‟�an‟de yerleĢtirdiğinde aralarÝnda Ting-ling boylarÝ da vardÝ. Neticede adÝ 

ge�en �inlinin onlara yiyecek ve yerleĢecek yer vermemesi �zerine isyan ederek etrafÝ yağmalamÝĢlar 

ve daha sonra ka�arak Hunlara bağlanmÝĢlardÝ.5 

V. y�zyÝldan sonra kuzeyde yaĢayan T�rk boylarÝ artÝk T�les adÝyla anÝlÝyordu. Yine bazÝ Kao-

ch‟e boylarÝnÝn Juan-juan‟lara saldÝrmalarÝ dolayÝsÝyla kaydedilen tarihi olaylarda adlarÝnÝn Ting-ling 

olarak ge�tiği g�r�lmektedir.6 Zaten Tabga� Devri‟nde bazen Kao-ch‟e Ting-ling tabirine 

rastlanmaktadÝr.7 Hunlar yÝkÝldÝktan sonra bir kÝsÝm Ting-ling gidip �in‟in Kansu eyaletine yerleĢmiĢti. 

Bunlar 447 yÝlÝna kadar �eĢitli tarihi olaylara karÝĢarak varlÝklarÝnÝ devam ettirdiler. 
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M.S. 350‟li yÝllarda �in kaynaklarÝ Ting-ling‟leri �� ayrÝ noktada g�stermektedir. Biri Gobi 

��l�nde, ikincisi Baykal G�l�‟n�n g�neyinde diğeri Kazakistan bozkÝrlarÝnda bulunmaktaydÝ. 

Hunlar Orta Avrupa‟ya doğru hareketlenince onlardan doğan boĢluğu Ting-ling‟lerin batÝ grubu 

doldurdu. Sir Derya‟nÝn kuzey sahalarÝna yerleĢen bu grup daha sonralarÝ Doğu Avrupa‟ya doğru 

ilerleyerek (M.S. 460) OgurlarÝ oluĢturacaktÝr.8 

Gobi ��l�ndeki grup �inlilerle doğrudan temasa ge�tiği gibi daha sonra T�les adÝnÝ alacak ve 

y�zyÝllarca �in kaynaklarÝnda bu adla anÝlacaktÝr. 

B�y�k Hun Ġmparatorluğu d�neminde ayrÝca Pamirlerin kuzeyinde yaĢayan Hu-te, Baykal 

G�l�‟n�n batÝsÝnda KÝrgÝzlarÝn atalarÝ Chien-k‟un, HunlarÝn kuzeyinde Hun-y�, g�ney batÝlarÝnda Ch‟�-

she, TanrÝ DağlarÝnÝn batÝ kÝsmÝndan Ġli �lkesine doğru uzanan sahada Hu-chie gibi boylar da 

yaĢamakta idi.9 

Ogurlar 

Tarihi kaynaklarÝn ÝĢÝğÝnda Ting-ling‟lerin batÝ grubundan �ÝktÝklarÝ anlaĢÝlan Ogurlar, Doğu 

Avrupa‟ya g�� etmeden �nce �� ayrÝ grup halinde yaĢÝyorlardÝ. Birinci kitle Sir Derya-�u arasÝnda, 

ikinci kitle Emba havzasÝ yani BatÝ Kazakistan bozkÝrlarÝnda, ���nc� kitle ise YayÝk ÝrmağÝ civarÝnda 

yaĢÝyordu. B�y�k ihtimalle birinci grup On OgurlarÝ, ikinci grup Otuz OgurlarÝ, ���nc� grup ise Dokuz 

OgurlarÝ meydana getiriyordu. Ogurlar daha sonra Sarogur (SarÝ-Ak Ogur), Bitte (BeĢ Ogur), Ultingur-

Altziagir (AltÝ Ogur), Kutrigur-Kuturgur (Tukurgur-Dokuz Ogur), Ungur, Hunugur (On Ogur), Utirgur-

Uturgur (Otuz Ogur) gibi boy birlikleri halinde g�r�lmektedirler.10 Sabarlar tarafÝndan 461-465 

tarihlerinde Ural dağlarÝnÝn doğusundan batÝsÝna itilmiĢlerdi. 

Ogurlar meĢhur olduklarÝ avcÝlÝk ve k�rk��l�k yanÝnda yaĢadÝklarÝ sahanÝn gereği ziraatle de 

uğraĢÝyorlar, tarÝmÝn her t�rl�s�n� yapÝyorlardÝ. 

Karadenizin kuzeyine geldikten sonra devletleri par�alanÝp yÝkÝlan Avrupa HunlarÝnÝn 

bakiyelerini idare eden Ġrnek idaresine katÝlan Ogurlar bundan sonra Bulgar adÝyla anÝlmaya 

baĢlanmÝĢtÝr. Yeni geldikleri sahada da �� ayrÝ grup halinde yaĢamaya baĢladÝlar. KafkaslarÝn 

kuzeyinde Azak denizinin doğusunda On-Ogurlar, Don-Volga arasÝnda yani daha kuzeyde Otuz 

Ogurlar, batÝda Dnyeper‟e doğru Dokuz Ogurlar bulunuyordu. Daha sonraki devirlerde doğudaki grup 

�nce SabarlarÝn daha sonra G�kt�rklerin hakimiyetine girdi. BatÝdaki grup ise Avarlara bağlandÝ. 

Doğudaki grup 630‟lara doğru kÝsa �m�rl� B�y�k Bulgarya (Magna Bulgarya) adÝ verilen devleti 

kurdu.11 

Sabarlar 

Sabarlar hakkÝnda kaynaklarda olduk�a az bilgi vardÝr. Bizans kaynaklarÝnda Sabar, Sabeir, 

Saber, Ermeni S�ryani ve Ġslam kaynaklarÝnda Sabir, Sebir gibi isimlerle anÝlmÝĢlardÝr. Tarih 

sahnesine ilk �ÝktÝklarÝ yÝl kesin bilinmemekle birlikte, onlara ait ilk haberin 461-465 yÝllarÝ dolayÝsÝyla 
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olmasÝ sebebiyle bu tarihin kabul edilmesi gerekmektedir. Ġli ÝrmağÝ ile TanrÝ DağlarÝ havalisinde 

yaĢayan Sabarlar, Juan-juan‟larÝn baskÝsÝ sonucu kuzeybatÝ Kazakistan‟a gelerek Tobol ve ĠĢim 

ÝrmaklarÝ dolaylarÝna yerleĢtiler ve burada yaĢayan OgurlarÝ batÝya ittiler. AynÝ Sabarlar, bu sefer 

AvarlarÝn sÝkÝĢtÝrmasÝ y�z�nden 506 yÝlÝnÝ takiben Avrupa‟ya y�neldiler. Nihayet 558 tarihinde 

Kafkasya �evresini ele ge�irdiler. Sasani ve Bizans ile iliĢkiler kuran SabarlarÝn �zellikle Kuban ÝrmağÝ 

civarÝnda yoğunlaĢtÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Diğer taraftan Sasanilerle iĢbirliği yaparak Ermeniyye 

b�lgesine ilerledikleri, hatta Anadolu‟ya girip Kayseri, Konya ve Ankara dolaylarÝna kadar akÝnlar 

yaptÝklarÝ bilinmektedir. Bu esnada Balak (Belek) adlÝ h�k�mdara sahiptiler ve onun 520‟de 

�l�m�nden sonra eĢi BoarÝk (Bu[arÝk) tarafÝndan idare edildilerse de 557‟de Avarlardan ağÝr bir darbe 

yediler. ArkasÝndan G�kt�rklere bağlandÝlar. 

AynÝ b�lgede VII. asrÝn ortalarÝndan itibaren ortaya �Ýkan Hazar kağanlÝğÝnÝn temelini 

oluĢturdular. �zellikle Semender ve Belencer kabileleri bunda b�y�k rol oynamÝĢtÝr. 

Her ne kadar tarihi kaynaklarda varlÝklarÝnÝ kÝsa ve az bir Ģekilde g�sterseler de SabarlarÝn 

k�lt�rel alanda �nemli etkileri olmuĢtur. �zellikle XIX. y�zyÝl sonlarÝnda BatÝ Sibirya‟daki Vogul, 

Ostiyak ve ĠrtiĢ TatarlarÝ �zerinde yapÝlan incelemelerde SabarlarÝn yerli halkÝ kalÝcÝ bir Ģekilde 

etkiledikleri ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Tobolsk dolaylarÝnda Ob, Tura ve ĠrtiĢ boylarÝnda �ok sayÝda sabar, 

saber, soper, savri, sabrei, sibir gibi kale ve yer adlarÝ tesbit edilmiĢtir. AyrÝca Ay Sabar ve G�n Sabar 

gibi kullanÝlan ĢahÝs isimlerinde Sabar adÝ yaĢamaktadÝr. Diğer taraftan Tobolsk halkÝ o b�lgenin eski 

halkÝnÝ sybyr-syvyr diye anmakta, ayrÝca mitolojilerinde geniĢ yer vermektedir. RuslarÝn XVI. asÝrda 

kurulan Ġsker (Sibir) Ģehrini aldÝktan sonra bu b�lgeye verdikler Sibirya adÝ gittik�e daha geniĢ alanlara 

yayÝlarak g�n�m�ze kadar gelmiĢtir.12 

Vusunlar 

Vusun‟lar, B�y�k Hun Ġmparatorluğu d�neminde varlÝğÝnÝ s�rd�ren en �nemli boylardan biridir. 

YerleĢtikleri TanrÝ DağlarÝ havalisinde onlarÝn tarihi de asÝrlarca devam etmiĢ, HunlarÝn siyasi tarihi ile 

i� i�e geliĢmiĢtir. 6-7 asÝr sonra G�kt�rklerin ortaya �ÝkÝĢÝnda olduğu gibi Vusun‟larÝn da menĢeyi 

efsanelerle karÝĢÝk anlatÝlmÝĢtÝr. KÝsaca bir g�z atarsak Hunlar ya da Y�e�i‟ler Vusun‟larÝn �lkesine 

h�cum etmiĢler ve meĢhur h�k�mdarlarÝ K‟un-mo‟nun babasÝnÝ �ld�rm�Ģlerdi. Ancak, K‟un-mo‟nun 

yaĢÝ k���k olduğu i�in �ld�rmeye kÝyamamÝĢlar, otlarÝn i�ine atmÝĢlardÝ. Sonra kara bir kuĢ gelip 

�ocuğun �zerinde u�arak ona et verirken, diĢi bir kurt onu emzirmiĢti. Bu olaylarÝ uzaktan izleyen Hun 

h�k�mdarÝ hayran kalÝp �ocuğun kutsandÝğÝnÝ d�Ģ�nerek otlar arasÝndan aldÝrÝp, b�y�tt� ve 

ordusunda kumandan yaptÝ. Akabinde Hun ordusunda b�y�k baĢarÝlar kazanmasÝ �zerine, eski halkÝ 

ve �lkesi kendisine idare edilmek i�in geri verildi. 

B�ylece Vusun‟larÝn baĢÝna ge�en K‟un-mo eski halkÝnÝ toparlayÝp geliĢtirdi. Neticede bir ka� on 

bin kiĢilik ok�u askerine sahip oldu. S�z konusu Hun h�k�mdarÝ �l�nce bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etti. 

�zerine g�nderilen ordularÝ yenince Hunlar tarafÝndan, TanrÝnÝn onu koruduğu d�Ģ�n�lmeye baĢlandÝ. 

AslÝnda Vusun‟lar Ch‟i-lien ile Tun-huang arasÝnda Y�e�i‟lerle birlikte otururlarken, onlar tarafÝndan 
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mağlup edildikten sonra Hunlara sÝğÝnmÝĢlardÝ. ĠĢte adÝ ge�en K‟un-mo, o sÝrada yeni doğmuĢtu ve 

Pu-chiou Yabgu adlÝ birisi kollarÝna alarak onu ka�ÝrdÝ. SonrasÝ yine efsanelerle karÝĢÝk 

anlatÝlmaktadÝr. DolayÝsÝyla Vusun‟larÝ yenenlerin Hunlar değil Y�e�i‟ler olduğu kanaatine varmak da 

m�mk�nd�r. Bundan sonra g��lenen K‟un-mo, Hun h�k�mdarÝnÝn izniyle Y�e�i‟lere h�cum ederek 

onlarÝ yendi ve Toharistan‟a g�� etmek zorunda bÝraktÝ.13 OnlarÝn boĢalttÝğÝ alanlara Vusun‟lar oturdu. 

ArkasÝndan Hun sarayÝnda yapÝlan kurultaylara artÝk katÝlmayan Vusun h�k�mdarÝ daha da b�y�yerek 

komĢularÝnÝ itaat altÝna almÝĢtÝ. DoğularÝnda Hunlar, kuzeybatÝlarÝnda K‟ang-ch� krallÝğÝ, batÝlarÝnda 

Fergana, g�neylerinde ise surlarla �evrili Doğu T�rkistan‟Ýn eski Ģehir devletleri ile komĢu oldular.14 

Genel olarak �lkelerinin Ġli ÝrmağÝ-TanrÝ DağlarÝ havalisi olduğu s�ylenebilir. 

Hun h�k�mdarÝ Lao-shang (M.�. 174-161), K‟un-mo‟ya yardÝm ederek Y�e�i‟lere bir darbe daha 

vurmayÝ baĢardÝ. Bundan sonra Doğu T�rkistan‟daki NarÝn ÝrmağÝnÝn yukarÝ tarafÝnda Ch‟i-ku adlÝ kale 

onlarÝn baĢkenti oldu. Nihayet M.�. 161‟de Hun h�k�mdarÝ Lao-shang Shan-y� �l�nce Vusun‟lar 

ger�ek anlamda bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kazanmaya baĢladÝlar. Bu arada batÝya g�� eden Y�e�i‟lerin ve 

Sai‟larÝn bazÝ kalÝntÝlarÝnÝn Vusun‟larÝn arasÝnda kaldÝğÝ bildirilmiĢtir.15 

M.�. 121 yÝlÝ dolaylarÝnda �inli el�i Chang Ch‟ien, imparatoruna sunduğu raporda HunlarÝn zor 

durumda bÝrakÝlmasÝ i�in Vusun‟lara bir �in prensesinin g�nderilerek ittifak yapÝlmasÝnÝ tavsiye etti. 

Bunu kabul eden imparator, Chang Ch‟ien‟i �� y�z adam, her birine iki at sÝğÝr ve koyunlardan on 

binlerce, bir milyondan fazla altÝn, kağÝt, kumaĢ ve baĢka eĢyalarla Vusun‟lara g�ndererek, Hunlara 

saldÝrmaya ikna etti. Ancak, bu sÝrada Vusun �lkesinde karÝĢÝklÝk �ÝktÝğÝ i�in Hunlara karĢÝ harekat 

yapÝlamadÝ. K‟un-mo ihtiyarladÝğÝndan dolayÝ oğullarÝ arasÝndaki taht m�cadelesi �lkeyi sarstÝ. 

Yine bu arada adÝ ge�en �inli el�i ile �in‟e giden Vusun el�ileri, bu �lkenin zenginliğine hayran 

kalmÝĢlar, d�nd�klerinde h�k�mdarlarÝna anlatarak �in‟deki Han hanedanÝna daha �ok �nem 

verilmesini sağlamÝĢlardÝ.16 Hunlar, Vusun‟larÝn �inle iliĢki kurduklarÝnÝ duyunca kÝzdÝlar. Bu y�zden 

�ok korkan Vusun‟lar, �in‟deki Han hanedanÝna ardÝ ardÝna el�iler g�ndererek yardÝm istediler. 

OnlarÝn teklifi Fergana b�lgesinde yetiĢen meĢhur kan terleyen atlardan elde etmeyi hesaplayan 

�inliler tarafÝndan kabul edildi.17 

�in‟e BatÝ T�rkistan‟Ýn kapÝlarÝnÝ a�an meĢhur el�i Chang Ch‟ien M.�. 115 yÝlÝnda tekrar 

Vusun‟larÝ Hunlara karĢÝ savaĢa ikna etmek istedi ise de baĢarÝlÝ olamadÝ. Ancak, Vusun-Han iliĢkileri 

daha da geliĢti. �lkeye �in el�ileri gelmeye devam ediyordu. Hunlar da eski g��lerinde 

olmadÝklarÝndan Vusun‟lara fazla baskÝ yapamadÝlar. Bir prenseslerini g�nderip Vusun h�k�mdarÝ ile 

evlendirdiler. Vusun‟lar bu prensesi doğu kanat prensesi tayin ederek batÝ prensesi tayin edilen �inli 

hatundan �st�n tuttuklarÝnÝ g�sterdiler. Fakat daha sonralarÝ s�rekli g�nderdikleri hediyelerle 

Vusun‟lar �zerinde etkili olunca �inli prensese saray yaptÝlar. �in k�lt�r� Vusun‟lar arasÝnda 

yayÝlmaya baĢladÝ. �inliler devamÝnda bir baĢka prenses dahi yollamÝĢlardÝ. Neticede geliĢen �in-

Vusun ittifakÝna karĢÝ Hunlar M.�. 74 yÝlÝnda Vusun‟lara bir taarruzda bulundu. Yenilen Vusun‟lar 

yardÝm istediklerinde, �inliler iki y�z bin kiĢilik orduyu g�ndermiĢlerdi. Neticede Hunlar �ok ağÝr bir 

bozguna uğradÝlar. M.�. 64 yÝlÝnda Hunlar, Vusun‟lar �zerine yeni bir ordu �ÝkardÝklarÝnda yine Han 
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hanedanÝndan yardÝm talebinde bulundular. Bu arada taht m�cadelesi baĢladÝ. ArkasÝndan batÝ 

y�n�ne doğru ilerleyen Chih-chi �nce Vusun‟larla m�ttefik olmak istemiĢ, ancak onlarÝn bunu reddedip 

�in‟den yardÝm talepleri �zerine, Semerkand krallÝğÝ ile birlikte onlarÝn �zerine y�r�y�p mağlup 

etmiĢti. IssÝk G�l‟�n kenarÝndaki merkezleri Ch‟ih-ku (KÝzÝl Kale)‟ye kadar gitti. HalklarÝnÝn bir kÝsmÝnÝ 

�ld�rd�ğ� gibi hayvanlarÝnÝ ele ge�irdi. M.�. 44‟te Chih-chi, Vusun‟lara bir darbe daha indirim, onlarÝn 

m�ttefiki �inliler hi� bir Ģey yapamamÝĢtÝ. 

B�ylece zayÝflayan Vusun‟lar bir daha asla eski g�nlerine d�nemediler. M.S. 177 yÝlÝna kadar az 

da olsa �inlilerle iliĢkileri dolayÝsÝyla kaynaklarda zikredilirler. Tabga� D�nemi‟nde Juan-juan‟larÝnn 

akÝnlarÝna maruz kalan Vusun‟lara onlarÝn imparatoru Tun Wan el�i g�ndermiĢti. Bundan sonra 

sayÝlarÝ iyice azalan Vusun‟lar hakkÝnda kayÝtlar kaybolmaktadÝr. Sadece 938 yÝlÝnda Liao 

hanedanÝnÝn imparatoru Tai-tsu‟ya el�i yolladÝklarÝ kaydÝ vardÝr.18 

Vusun‟larÝn esas iĢi hayvancÝlÝk ve avcÝlÝk olup tarÝmla uğraĢmazlardÝ. �zellikle at yetiĢtiriciliği 

geliĢmiĢti. Ġnsan baĢÝna d�rt-beĢ bin yÝlkÝ d�Ģerdi. Ke�eden mam�l evlerde oturup, et ve s�t ile 

beslenirlerdi.19 Her ne kadar �in kaynaklarÝ bu bilgileri verse de onlarÝn yaĢadÝğÝ Yedisu, �u, Talas 

ÝrmaklarÝ etrafÝnda yapÝlan arkeolojik kazÝlarda tarÝmla uğraĢtÝklarÝ, yerleĢim yerleri kurduklarÝ a�Ýğa 

�ÝkmÝĢtÝr. Sulama kanallarÝnÝn bulunmasÝ ve sulu ziraat yapÝldÝğÝnÝn ortaya �ÝkmasÝ enteresandÝr.20 

Yine �in kaynağÝ Wei Shu‟da k�lt�rleri ilgin� bir Ģekilde kaydedilmiĢtir. Buna g�re baĢkentleri Ch‟ih-ku 

kalesidir. TopraklarÝ otlu ve d�zl�kt�r, �ok yağmur ve kar yağar, dağlarÝnda �ok �am ağacÝ vardÝr. 

YeĢil g�z ve kÝrmÝzÝ sa�larÝ vardÝr. Al renkte bir �eĢit ĢaraplarÝ olup yağa benzer ve kemiklere g�zel 

koku verirdi.21 Yine �in‟in Chao-su eyaletinde bulunan bir Vusun mezarÝnÝn yanÝnda demir saban ve 

ağa� tabutun dÝĢÝndaki metal izler onlarÝn demir madenini iyi kullandÝklarÝnÝ g�stermektedir.22 

Kao-ch‟elar (KanglÝlar) 

Orta Asya‟da Ting-ling‟lerin tarih sahnesinden �ekilmesinden sonra onlarÝn yerini Kao-ch‟e 

boylarÝ alarak yaklaĢÝk iki asÝrdan fazla varlÝklarÝnÝ s�rd�rd�ler. DağÝnÝk vaziyette doğuda Moğol asÝllÝ 

Juan-juan‟larÝn g�ney doğularÝnda Tabga�larÝn g�ney ve g�ney batÝlarÝnda AkhunlarÝn arasÝnda 

varlÝklarÝnÝ s�rd�rd�ler. Hi� bir zaman bir araya gelip devlet kuramadÝlarsa da bazen bazÝ boylar 

kuvvetlenerek �n plana �ÝktÝlar ve �nemli roller oynadÝlar. VI. asrÝn ortalarÝnda yerlerini T�les adÝna 

bÝrakarak tarih sahnesinden �ekildiler. Daha doğrusu tarihi geliĢim s�recinde Kao-ch‟e adÝ T�les‟e 

d�n�Ģt�. 

Kao-ch‟e adÝnÝn anlamÝ Y�ksek ArabalÝlar demektir. Bunun da bilindiği gibi T�rk�e karĢÝlÝğÝ 

kağnÝlÝ yani eski s�yleniĢiyle KanglÝ (KanklÝ) olup tarihte ve g�n�m�zde yaygÝn Ģekliyle kullanÝmÝ 

vardÝr. Eğer Kao-ch‟e s�z�n�n anlamÝndan hareket edersek XI. asÝrda Aral G�l�‟n�n kuzeyinde 

ortaya �Ýkan KanglÝ (KanklÝ) boyunun s�z konusu Kao-ch‟e‟larÝn devamÝ ya da baĢka bir ifade ile 

onlarÝn kalÝntÝsÝ olduğu sonucuna varmak m�mk�m olabilir. �yleyse �inliler KanglÝ (kanklÝ) kelimesini 

Kao-ch‟e y�ksek arabalÝlar diye terc�me ederek, onlara bu ismi vermiĢlerdi. Genelde olduğu gibi 

T�rk�e isimleri kendi sesleriyle transkripte etmemiĢlerdi. 
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KanglÝlar (Kao-ch‟e‟lar) her ne kadar b�y�k bir devlet kuramasalar da yine de �in kaynaklarÝnda 

�nemli yer tutmuĢlardÝr. MenĢeyleri HunlarÝn atalarÝ d�neminde ge�en en eski kabile gruplarÝndan 

KÝzÝl Ti‟ (Ch‟ih Ti) lere dayandÝrÝlmaktadÝr. AslÝnda onlarÝn k�klerinin �ok eskilere dayandÝrÝlmasÝ 

ilgin�tir. ��nk� herhangi b�y�k bir siyasi kuruluĢ meydana getirememiĢlerdi. Diğer yandan Hunlarla 

aynÝ dili konuĢtuklarÝ bildirilmiĢtir. Yine bazÝ kaynaklarÝn bildirdiğine g�re onlarÝn atasÝ Hun 

h�k�mdarÝnÝn yeğeni idi.23 

B�y�k Hun Ġmparatorluğu‟nun par�alanÝp yÝkÝlmasÝndan sonra III. asrÝn baĢÝnda Moğolistan 

coğrafyasÝnda ortaya �Ýkan Hsien-pi devletine Kao-ch‟e (KanglÝlar) da bağlanmak zorunda kaldÝlar. 

Daha sonra kurulan Juan-juan Devleti V. asrÝn ilk yÝllarÝnda Kao-ch‟e‟larÝn doğu b�lgesini ele ge�irdi. 

Onlara mağlup olan Pei-hu-li, �in‟deki Tabga� (T‟o-pa) Devleti‟ne ka�arak kendisini kurtarabildi. 

AslÝnda Tabga�lar 389 yÝlÝnda onlarÝ ağÝr bir bozguna uğratmÝĢtÝ. Bu esnada onlarÝn kabile 

sayÝsÝ otuz yedi idi. Juan-juan‟larÝn baskÝnÝndan sonra doğudaki Kao-ch‟e siyasi birliği dağÝldÝ. Bu 

y�zden Tabga� h�k�mdarÝ Juan-juan‟lara biri 429‟da olmak �zere �� �nemli sefer tertip etmiĢ, onlarÝ 

yenmiĢti. Neticede Juan-juan‟lar zayÝflayÝnca Kao-ch‟e boylarÝnÝn bir kÝsmÝ Tabga�lara t�bi olurken 

Kuzey Moğolistan‟daki Fu-fu-lo kabilesi ile birlikte bazÝ kabileler batÝya doğru harekete ge�ti. 481‟de 

TanrÝ DağlarÝ‟nÝn g�neydoğu etekleri ve Turfan‟a geldiler. Bundan sonra kuvvetlenen Fu-fu-lo kabilesi 

A-fu-chih-lo idaresinde 485-486 yÝllarÝnda TanrÝ-Altay dağlarÝ arasÝ Tarbagatay-Cungarya havalisinde 

bir devlet kurmayÝ baĢardÝ. Fakat, Akhunlar bu devleti yÝktÝlar. 

B�yle ana hatlarÝyla a�ÝkladÝğÝmÝz Kao-ch‟e tarihiyle ilgili dağÝnÝk bilgileri biraz a�arsak Ģu bilgiler 

g�z�m�ze �arpmaktadÝr. YukarÝda da s�ylediğimiz gibi Kao-ch‟e‟lar �ok sayÝda boydan m�teĢekkil 

idiler. Ancak bazÝ boy adlarÝ �n plana �ÝkÝyordu. Temay�z eden �emli boy adlarÝ Ti, Y�an-ho, Hu-l�, 

Chie-pi, Hu-ku, Ġ-ch‟i-chih idi. Kao-ch‟e boylarÝnÝn toplandÝğÝ ağÝrlÝklÝ b�lge Turfan olup burada 

kuvvetlendikleri i�in Tabga� h�k�mdarÝ T‟ai-wu onlar �zerine sefere �Ýkmak zorunda kalmÝĢtÝr. 

AralarÝnda kuvvetli bir birlik olmadÝğÝ i�in Kao-ch‟e‟lar yenildiler. �in‟e bağlananlarÝn kolayca 

avlanabilmeri i�in bir av sahasÝ tahsis edilmiĢti.24 

�n plana �Ýkan kabileler arasÝnda Hu-l� kabilesi de vardÝ. Reisleri Pei-hu-li, Juan-juan‟larÝn 

Tabga�lar tarafÝndan mağlup edilmesi �zerine devreye girdi ve Juan-juan memleketine girip kolay 

zaferler elde etti. Ancak �abuk rehavete kapÝlmÝĢlardÝ. Yendikleri Juan-juan‟larÝn kÝzlarÝnÝ kadÝnlarÝnÝ 

alarak uykuya daldÝlar. Juan-juan reisi She-lun dağÝlan askerlerini toplayÝp sabah ani bir hucumla 

baskÝn yaptÝğÝnda Hu-l� boyunun sadece onda ikisi ��� kurtulabilmiĢti. Bunun �zerine reisleri Pei-ho-li 

de gidip Tabga�larÝn hizmetine girdi. �inde �ok meĢhur olan bu ĢahÝs d�r�st karakterli olduğu gibi 

savaĢ atlarÝna bindiğinde �zellikle heybetiyle b�t�n insanlardan farklÝ g�r�nt� �izdiği vurgulanmÝĢtÝr. 

Bundan sonra Y�an Ho adlÝ kabile �n plana �ÝkmaktadÝr. AdÝ ge�en boyun UygurlarÝn V. 

asÝrdaki atalarÝ olduğu iddia edilmiĢtir.25 413 yÝlÝnda Ch‟ih-lo-hou adlÝ bir Kao-ch‟e beyi Juan-juan‟lara 

sÝğÝnmÝĢ, hatta onlarÝn h�k�mdarÝna rehberlik ederek kendi halkÝ Kao-ch‟e‟lara saldÝrtmÝĢtÝr. Kendi 

halkÝna bu ihanetine rağmen Ch‟ih-lo-hou, Juan-juan‟lar tarafÝndan desteklenmeyip �ld�r�lm�Ģt�r. 
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424‟l� yÝllarda Tabga�-Juan-juan savaĢlarÝ hÝzla devam ediyordu. Neticede Tabga�lar galip 

geldi ve �lkelerine geri d�nerken Kao-ch‟e boylarÝnÝ teslim aldÝ. �in tabiyetine giren Kao-ch‟e‟larÝn 

y�zbinlercesi Gobi ��l�n�n g�neyine yerleĢtirildi. Ekin ekmeyi yani tarÝmla uğraĢmayÝ �ğrendikleri gibi 

hayvanlarÝnÝn sayÝsÝ �ok artmÝĢtÝ. Bundan sonra Juan-juan‟larla meydana gelen savaĢlarÝnda (430‟lu 

yÝllar) Tabga�lar, bu Kao-ch‟e‟larÝ kullanmÝĢlardÝr. Ancak, onlarÝn daha da ileri giderek g�ney 

y�n�ndeki seferlerine katÝlmak istediklerinde kabul etmeyen Kao-ch‟e‟lar kendi i�lerinde Y�an-ho 

ailesinden Shu-che‟yÝ reis se�erek kuzeye �ekildiler. Ancak baĢarÝsÝz olup �in‟e geri d�nd�ler. 

471‟den sonra Fu-fu-lo kabilesi y�kselmeye baĢladÝ. �nce Juan-juan‟lara vassal olan bu boy 

ikiye b�l�nerek halklarÝnÝ idare ediyorlardÝ. A-fu-chih-lo ve onun amcasÝnÝn oğlu Ch‟iung-ch‟i‟nin 

�nderliklerinde y�z bin kiĢi Tabga�lara sÝğÝndÝlar. Kendilerine saldÝran Juan-juan‟larÝ yendiler. 

Akabinde 487‟den sonra A-fu-chih-lo kendine bağlÝ olanlarla birlikte batÝya giderek bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan 

etti. ArtÝk Kao-ch‟e‟larÝn bu grubu ekonomik a�Ýdan kalkÝnmaya da baĢlamÝĢtÝ. Bunda ipek yolu 

�zerinde hakim olmanÝn ve Turfan civarÝnda ekinciliğe baĢlamanÝn rol� vardÝr. Hatta daha da ileri 

giderek Tabga�larla birlikte Juan-juan‟lara saldÝrma teklifinde bulundular. Ancak, onlarÝn 

kuvvetlenmeleri BatÝ T�rkistan‟daki AkhunlarÝn menfaatine dokunmuĢtu. Bu sebepten onlar Kao-

ch‟e‟larÝn g�ney kanadÝnÝn idarecisi Ch‟iung-chi‟ye h�cum edip �ld�rd�ler. Oğlu esir d�Ģt�ğ� gibi 

dağÝlan boylarÝn bir kÝsmÝ da Juan-juan‟lara sÝğÝndÝ (491-500). 

Kuzeydeki A-fu-chih-lo idaresi ise kendi i�inde karÝĢtÝ. ĠsyanlarÝn birinde �ld�r�l�p yerine baĢka 

biri ge�irildi. Fakat, yine de Kao-ch‟e �lkesinde huzur sağlanamayÝnca, bu sefer yerine A-fu-chih-

lo‟nun oğlu Mi-wu-t‟u reis se�ildi. Bu h�k�mdar Juan-juan‟larÝ yenmeyi baĢardÝ. 516 yÝlÝna gelindiğinde 

Juan-juan‟lar Mi-wu-t‟u‟nun ordusunu yenerek, kendisini feci bir Ģekilde �ld�rd�ler. Onun �l�m� 

�zerine Kao-ch‟e‟larÝn hepsi ka�arak Akhunlara sÝğÝndÝlar. Mi-wu-t‟u‟nun k���k kardeĢi Ġ-fu yeniden 

h�k�mdar oldu. Ġ-fu, d�ĢmanlarÝ Juan-juan‟larÝ yeniden bozguna uğrattÝ ve 552‟de �in‟e el�i g�nderdi. 

Ancak Juan-juan‟larla yapÝlan ikinci savaĢÝ kaybeden Ġ-fu, geri d�nd�ğ�nde kendi k���k kardeĢi Y�e-

ch� tarafÝndan �ld�r�lm�Ģt�r. Fakat oğlu intikamÝnÝ alarak baĢa ge�ti. 536 yÝlÝnda Juan-juan‟lar onlarÝ 

tekrar yenerek tamamen ortadan kaldÝrdÝlar. Bu tarih Kao-ch‟e adÝnÝn tarih sahnesinde g�r�nd�ğ� son 

yÝldÝr. YukarÝda da s�ylediğimiz gibi artÝk onlar T�les adÝyla anÝlacaklardÝr.26 

�in kaynaklarÝnda Kao-ch‟e‟lar hakkÝnda enteresan kayÝtlar tutulmuĢtur. Belirli bir 

h�k�mdarlarÝnÝn olmadÝğÝ vurgulandÝktan sonra at ve koyun, sÝğÝr gibi hayvanlarÝn vergi veya d�ğ�n 

hediyesi olarak verildiği, �l�lerin silahlarÝ ile mezara konulduğu, d�ğ�nlerinde �iğ et yenilip, kÝsrak 

s�t� i�ildiği, arabalarÝnÝn tekerleklerinin b�y�k olduğu, �adÝrlarda oturup at besiciliğiyle uğraĢtÝklarÝ, 

kurttan t�reme gibi mitolojiye sahip bulunduklarÝ anlatÝlmÝĢtÝr. Bu arada 429‟dan sonra bir �ok Kao-

ch‟e boyunun g��ebeliği terkedip ziraate ge�tiği, 450 yÝlÝndaki b�y�k t�rende beĢ b�y�k boylarÝnÝn 

g�ğe kurban sunduklarÝ kaydÝ ge�ilmiĢtir.27 

T�les BoylarÝ 
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627 yÝlÝna kadar Baykal G�l�‟n�n doğusundan Karadeniz‟in kuzeyine kadar ulaĢan geniĢ 

sahada yaĢayan diğer T�rk boylarÝnÝn genel adÝ T�les olarak ortaya �ÝkmaktadÝr. DolayÝsÝyla Orta 

Asya‟da �ok geniĢ bir coğrafyaya dağÝlmÝĢ vaziyette yaĢayan T�lesler, �in‟in diğer komĢularÝna g�re 

en fazla boy sayÝsÝna sahip idiler. T�leslerin IV. ve V. y�zyÝllarda yaĢayan boylarÝn genel ismi olan 

Kao-ch‟e‟larla aynÝ olduklarÝ bilinmektedir.28 

Orta Asya T�rk tarihi hakkÝnda bilgi veren �in kaynaklarÝ, �ncelikle �ok fazla m�nasebet tesis 

ettikleri b�y�k devletlerden veya devlet haline gelememiĢ olmasÝna rağmen belirli bir siyasi g�ce 

sahip olan topluluklardan bahsetmektedir. Bunun yanÝnda daima m�mk�n olduğu kadar, o zamanki 

b�y�k g�ce bağlÝ k���k kavimlere hasredilmiĢ epey teferruatlÝ bilgiler de bulunmaktadÝr. 

�in kaynaklarÝ dikkatlice incelendiğinde B�y�k Hun Ġmparatorluğu‟nun kuruluĢundan itibaren I. 

G�kt�rk Devleti yÝkÝlana (630) kadar bilinen kesin tarihi devrede Orta Asya‟da hakim olan devletin 

yanÝnda ona bağlÝ boylarÝn da kendilerine ait b�l�mleri olduğu g�r�lmektedir. Ancak �nemli olan 

husus yÝllÝklarda devlete bağlÝ olan boylarÝn �nce genel bir ad altÝnda toplanmasÝ sonra buna dahil 

k���k boylarÝn isimlerinin verilmiĢ olmasÝdÝr. Diğer �nemli bir nokta da s�z konusu bu boylarÝn, daha 

�ok devletin batÝ tarafÝnda belirli coğrafi b�lgelere ayrÝlarak yaĢamÝĢ bulunmalarÝdÝr. 

630 yÝlÝnda Doğu ve BatÝ G�kt�rklerinin �in hakimiyetine girmeleriyle beraber bu boylarÝn 

durumu �ok değiĢik bir manzara arz etmeye baĢlayacaktÝr. �zellikle 627 yÝlÝnda baĢlayan ve �in 

kaynaklarÝnÝn T�les diye adlandÝrdÝğÝ T�rk boylarÝnÝn isyanÝna kadar olan d�nem burada 

değerlendirilecektir.29 

T�les boylarÝ �nemli bir Ģekilde ilk defa kaynaklarda Juan-juan‟lara saldÝracak iken G�kt�rklerin, 

onlarÝ yenerek 50 bin ailesini kendilerine bağlamalarÝ dolayÝsÝyla ge�mektedirler. T�les‟lerin 

katÝlmasÝyla sayÝlarÝnÝn artmasÝ �zerine kendilerini Juan-juan‟larla aynÝ seviyede g�rmeye 

baĢlamÝĢlardÝ. Bunun neticesinde Juan-juan‟lara evlilik teklifinde bulundular. Teklifin reddedilmesi ve 

kendilerine hakaret edilmesi neticesinde onlara h�cum edip, b�y�k bir bozguna uğratarak, bu Moğol 

devletini ortadan kaldÝrmÝĢladÝr.30 552 yÝlÝnda meydana gelen bu hadiseden sonra G�kt�rkler 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ ilan edip devletlerinin kurmuĢlardÝ. G�r�ld�ğ� gibi T�leslerin, G�kt�rklerin devletinin 

kurulmasÝyla �ok sÝkÝ bir m�nasebeti vardÝr.31 

Hen�z devletin kuruluĢ safhasÝnda bile �nemli rol oynayan G�kt�rklerin yaklaĢÝk iki y�z yÝl s�ren 

tarihleri boyunca, T�les boylarÝnÝn faaliyetleri �ok sÝk ve farklÝ durumlarda ortaya �ÝkacaktÝr. G�kt�rk 

tarihi boyunca T�les adÝyla zikredilen bu T�rk boylarÝ hakkÝnda Orhun Abideleri32 ve �in 

kaynaklarÝnda epey bilgi vardÝr. AslÝnda I. G�kt�rk Devleti d�neminde T�les boylarÝ hakkÝnda verilen 

malumatÝn, ikincisine devreye (630-744) g�re daha az olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kaynaklar 

i�erisinde Suei Shu, Pei Shih ve Chiou T‟ang Shu‟da33 m�stakil T�les b�l�mleri vardÝr. 

Kaynak metinlerinde de g�r�ld�ğ� �zere T�les (T‟ie-lo) diye adlandÝrÝlan T�rk boylarÝ grubu, 

HunlarÝn neslinden geliyordu. AslÝnda HunlarÝn neslinden geliyordu ifadesi �ok geniĢ a�Ýklamaya 

muhta�tÝr. ��nk�, �in‟in kuzeyinde b�y�k bir imparatorluk kuran Hunlar, b�nyelerinde Orta Asya‟daki 
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hemen b�t�n kavimleri toplamÝĢtÝr. Bu daha sonra �inlilerin hafÝzasÝnda derin yer edinmelerine sebep 

olmuĢ ve y�zyÝllar sonra dahi kurulan devletleri ve boylarÝ Hunlara bağlamÝĢlardÝr. 

T�lesler kendi b�l�mlerinde de belirtildiği gibi, G�kt�rklere benzer Ģekilde yaĢÝyorlardÝ. Belirli bir 

yerde ikamet etmediklerinin yanÝnda, dağlarÝ vadileri takip ederek yaĢadÝklarÝ bildirilmiĢtir. Diğer 

taraftan bu serbest hayat tarzlarÝ neticesinde ağÝr ve vahĢi hayat ĢartlarÝna karĢÝ dayanÝklÝ olduklarÝ 

vurgulanmÝĢtÝr. Yine Orta Asya‟da yaĢamÝĢ b�t�n T�rk topluluklarÝnÝn ortak �zelliği olan atÝn �st�nde 

ok atmada usta olduklarÝnÝn s�ylenmesi dikkat �ekici bir noktadÝr. 

�ok kÝsa a�ÝklanmÝĢ olmasÝna rağmen �in‟in batÝ sÝnÝrlarÝna yakÝn yerlerde, yani Turfan 

civarÝnda yaĢayan T�les gruplarÝnÝn bitki yetiĢtirme, tarÝm yapma gibi iĢlerle uğraĢmalarÝ da T�rklerin 

Ġsl�miyeti kabullerinden �nce Orta Asya‟da tarÝm yaptÝklarÝnÝ, bitki yetiĢtirdiklerini g�stermesi 

a�ÝsÝndan hayli enteresandÝr. TarÝmla ve bah�ecilikle uğraĢmalarÝ sonucu daha �ok sÝğÝr 

yetiĢtiriyorlardÝ, dolayÝsÝyla ata ihtiya�larÝ azdÝ. 

T�lesler‟in G�kt�rk tarihi i�inde oynadÝğÝ rol hen�z kuruluĢunda bildirilmiĢti. Daha sonra G�kt�rk 

Devleti hÝzla y�kselip Orta Asya‟yÝ tamamen hakimiyeti altÝna aldÝğÝnda yine kaynağÝn ifadesine g�re 

topluca doğu ve batÝ kÝsÝmlarÝna b�l�nerek bağlandÝlar. Bu T�les kitlelerin doğudan batÝya b�t�n 

G�kt�rk Devleti i�inde yerlerini almÝĢ olduklarÝnÝ g�stermektedir. 

Bunu G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢunda tamamen devletin i�inde yer almalarÝna ve en �nemli 

unsurlarÝndan biri olmalarÝna bağlÝyoruz. BumÝn Kağan‟Ýn T�lesleri 551 yÝlÝndan �nce mağlup edip 

devlete bağlayÝĢÝndan 600‟l� yÝllarÝn baĢlangÝcÝna kadar �in kaynaklarÝnÝn T�lesler hakkÝnda herhangi 

bir malumat verdiğine rastlamÝyoruz. 

603 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rklerinin kağanÝ Tardu‟nun yenilgiye uğratÝlmasÝ sonucunda T�les 

boylarÝnÝn dağÝlmasÝ kaydÝ, bunlarÝn �oğunun �zellikle AltaylarÝn batÝsÝnda TanrÝ DağlarÝ havalisinde 

yaĢayanlarÝn BatÝ G�kt�rklerine bağlÝ olduğu fikrini ortaya �ÝkarmaktadÝr. Zaten bu tarihten sonra 

T�les boylarÝnÝn tarihleri b�y�k �oklukla BatÝ G�kt�rkleri i�inde geliĢecektir. Ancak, Sir TarduĢ, 

BayÝrku ve benzeri boylarÝn bunlara dahil olmadÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Doğuda kalanlarÝn hepsinin 627 

ve takip eden yÝllarda birer m�stakil siyasi g�� olarak ortaya �ÝktÝklarÝ, Chiou T‟ang Shu‟daki T�les 

b�l�m�nden anlaĢÝlmaktadÝr.34 S�z konusu boylar aĢağÝda ayrÝ baĢlÝklar altÝnda incelenecek 

olduğundan burada sadece coğrafi dağÝlÝmlarÝna yer veriyoruz. Bir baĢka dikkat �ekici husus bazÝ 

T�les boylarÝnÝn ise �ok k���k hatta urug35 seviyesinde olduğunun g�r�lmesidir. 

T�les boylarÝnÝn coğrafi dağÝlÝmÝna gelince: Genel olarak baktÝğÝmÝzda beĢ ayrÝ b�lgeye 

ayrÝldÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr.36 DolayÝsÝyla beĢ farklÝ b�lgede m�talaa etmek gerekmektedir. 

Birinci b�lge olarak Tola IrmağÝ‟nÝn kuzeyine iĢaret edilmekte ve burada P‟u-ku (Bugut)37 T‟ung-

lo (Tongra), Wei-ho,38 BayÝrku (Pa-ye-ku),39 Fu-lo boylarÝnÝn bulunduğu bildirilmektedir. Bu beĢ boy 

bir erkinde40 birleĢmiĢlerdi. 648‟i takiben her biri g��lenmeye baĢlayacaklar ve her biri m�stakil 

erkinliklere sahip olacaklardÝ. Diğer taraftan bu b�lge Meng-ch‟en, T‟u-jo-ho, Ssu-chie (Ġzgil)41, Hun, 
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Hu-hsie gibi k���k kabileler (urug) de bu b�lgede yaĢÝyorlardÝ ve toplam yirmi bin yetiĢmiĢ askere 

sahiptiler. 

Metinde ikinci b�lge olarak Hami (Ġ-wu)‟nin batÝsÝ, KaraĢar (Yen-ch‟i)‟Ýn kuzeyi, Pai-shan (Ak 

dağ)‟Ýn etekleri42 g�sterilmektedir. Burada Ch‟i-pi, P‟u-lo-chih, Ġ-shih, Su-p‟o, Na-ho, Wu-kuan, Ye-

shih, Y�-hi-huan ve diğer k���k kabileler oturuyorlardÝ ve yirmi iyi yetiĢmiĢ askere sahiptiler. BunlarÝn 

603 yÝlÝna kadar BatÝ G�kt�rklerine bağlÝ olduklarÝnÝ tahmin ediyoruz. TarÝmla ve ağa� yetiĢtirmekle 

uğraĢan T�les boylarÝnÝn bunlar olmasÝ da kuvvetle muhtemeldir. Coğrafi dağÝlÝmlarÝna bakÝldÝğÝnda 

bu grubun �in‟in batÝ sÝnÝrlarÝna en yakÝn olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. 

���nc� b�lge biraz daha kuzeyde Altay DağlarÝ‟nÝn g�ney batÝsÝnda idi. Sir TarduĢ (Hsie-yen-

t‟uo), Shih-p‟an, Ta-ch‟i ve diğerlerinin on binden fazla askerleri vardÝ. 

D�rd�nc� b�lge olarak Semerkand‟Ýn kuzeyi SÝr Derya (A-te Suyu-ArÝs ÝrmağÝ)‟nÝn yanÝnda, Ho-

shih, Ho-chie, Po-hu, Pi-kan, Ch�-hai, Ho-pi-hsi, Ho-ts‟o-su, Pa-ye-wei ve Ho-ta gibi kabileler 

yaĢÝyordu. BunlarÝnda otuz bin asker �Ýkarabilecek g��leri vardÝ. 

BeĢinci grup T�les boylarÝ kitlesi, Hazar Denizi (Te-i Hai)‟nin doğusunda yaĢÝyordu. San-suo-

yen, Mie-ts‟u, Lung-hu gibi kabileler bulunuyor ise de bunlarÝn hepsini T�les olarak saymanÝn doğru 

olmadÝğÝ kanaatindeyiz. AynÝ devrelerde Karadeniz‟in ve Hazar Denizi‟nin kuzeyinde T�rklerin batÝ 

gruplarÝna dahil Ogur boylarÝ yaĢÝyordu.43 

AltÝncÝ grup T�les boylarÝ, Bizans (Fu-lin)‟Ýn doğusunda En-ch�, A-lan, Pei-ju, Chiou-li, Fu-wen-

hun ve diğerleri bulunmaktaydÝ. BunlarÝn sayÝsÝ yirmi bine yakÝndÝr. Hepsinin T�rk olduğu 

s�ylenememekle birlikte (mesela Ġran asÝllÝ Alanlar gibi) b�y�k �oğunluğunun T�rk olduğu ifade 

edilebilir. ��nk� Orhun Abidelerinde belirtildiği �zere Fu-lin (Aparum-Apa rum)44, Bizans‟Ýn adÝdÝr. 

AynÝ tarihlerde Bizans‟Ýn doğusunda Sabar T�rkleri yaĢÝyorlardÝ. Bu devlet 576 yÝlÝna kadar siyasi 

varlÝğÝnÝ devam ettirebilmiĢti.45 Bilindiği gibi bu b�lgede daha sonra onlarÝn yerini Hazarlar alarak �ok 

uzun s�re varlÝklarÝnÝ s�rd�rm�Ģlerdi. 

Ch‟u-lo‟nun g��ten d�Ģ�p T�les boylarÝnÝn temay�z etmelerine �in karĢÝ �ÝkmÝĢ ve P‟ei Ch� adlÝ 

devlet adamÝ vasÝtasÝyla duruma m�dahale etmiĢtir.46 T�lesler, G�kt�rk Devleti‟nin zayÝflamasÝ ve 

Tardu‟nun istiklal m�cadelesini kaybediĢi (603) �zerine tekrar siyasi sahnede rol oynamaya 

baĢladÝlar. Tardu‟nun mağlubiyeti ile bir ara dağÝlan T�les boylarÝnÝn orta grubu, yani Altay DağlarÝnÝn 

g�ney-batÝsÝ ile TanrÝ DağlarÝnÝn kuzeyinde yaĢayanlarÝnÝn, BatÝ G�kt�rk kağanÝ Ch‟u-lo tarafÝndan 

itaate alÝndÝğÝnÝ s�ylemek m�mk�nd�r. T�leslerin g��lenip kuvvetlenmelerinden endiĢelenen Ch‟u-lo 

Kağan, ağÝr vergilerle onlarÝn mallarÝnÝ topladÝ. ArkasÝndan Sir TarduĢlarÝn kendisine itaatten 

vazge�eceklerini zannederek onlarÝn kabile liderlerinden y�zden fazlasÝnÝ �ld�rtt�. 

Bu ağÝr baskÝlara dayanamayan Ch‟i-pi‟ler, erkinleri Ke-leng liderliğinde bir defasÝnda Ch‟u-lo‟yu 

mağlup etmeyi baĢarabildiler. Bunun �zerine halkÝ tarafÝndan “Ġ-wu-chen Mo-ho (Baga) Kağan” ilan 

edilen Ke-leng, T‟an-han DağÝnda (TanrÝ DağlarÝnÝn doğu ucu) oturmaya baĢladÝ. Sir TarduĢlar da Ġ� 
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erkinleri Ye-shih‟yÝ “K���k Kağan unvanÝyla” tahta ge�irdiler. Diğer taraftan Ch‟u-lo‟yu mağlup ettikten 

sonra b�y�meye baĢlayan Baga cesarette eĢsiz olduğu i�in halkÝnÝn kalbini aĢÝrÝ derecede 

kazanmÝĢtÝ. 

Neticede onun g�c�nden korkuya kapÝlan Hami, Ko�o, KaraĢar gibi k���k devlet�ikler de ona 

bağlandÝ. Bu erkinin asÝl ismi Ġ-shih-chin idi. Sonra Yen-mo dağÝnda oturmaya baĢladÝ. 

Aniden bağÝmsÝz kalan iki T�les boyu bunu uzun s�re devam ettiremedi. Ch‟u-lo‟nun �in‟e gidip 

kağanlÝğÝ terk etmesinden sonra BatÝ G�kt�rklerden kağanlÝğÝnÝ ilan eden Tardu‟nun torunu She-kuei, 

g�c�n� iyice artÝrÝnca Baga ve Ye-shih, kağanlÝktan vazge�erek ona bağlandÝlar. UygurlarÝn da 

aralarÝnda bulunduğu altÝ boy ise Hsien-shu DağÝ‟nda oturarak Doğu G�kt�rk kağanÝ Shih-pi‟ye itaat 

ettiler. Altay DağlarÝnda bulunan b�t�n boylar ise bunlarÝn arasÝnda daha �nce kağanlÝğÝnÝ ilan eden Ġ-

shih-po da vardÝ. En sonunda hepsi T„ung Yabgu‟nun hakimiyeti altÝna girdiler (621‟den sonra). 

Genel olarak G�kt�rk Devleti‟nin tekrar Shih-pi Kağan sayesinde eski kuvvetine kavuĢmasÝyla 

pasifize olup Doğu G�kt�rk Devleti‟ne bağlanan T�les boylarÝnÝn Tola, Kerulen ÝrmaklarÝ civarÝnda 

oturanlarÝ, 627 yÝlÝndan sonra �in desteği ile47 isyan ettiler. Doğu G�kt�rk Devleti, bu isyan 

neticesinde iyice zayÝfladÝ ve arkasÝndan da kÝtlÝk �ÝkÝnca tamamen dağÝldÝ.48 

Doğu ve BatÝ G�kt�rk Devletlerinin �in esaretine girmesi �zerine baĢÝboĢ kalan T�les boylarÝnÝn 

�oğu �in ile m�nasebet tesis ederek bağÝmsÝz denebilecek bir Ģekilde yaĢamaya devam ettiler. En 

kuvvetlileri Sir TarduĢlar, BayÝrku‟lar, Uygurlar idi. Fakat, onlarÝn g��lenip tekrar �in‟e rakip olmalarÝ, 

s�z konusu boylarÝn hareketlerini yakÝndan dikkatlice takip eden T‟ang hanedanÝ imparatoru T‟ai-

tsung tarafÝndan �nlenmiĢtir. 

II. G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢuna katÝlÝlÝp bağlananlar arasÝnda da T�les adÝ ge�mektedir. Buna 

g�re T�lesler o zamanki merkezin doğusunda idiler.49 Burada T�les adÝ yukarÝda iĢaret edildiği gibi 

genel bir ad değil belirli bir kabilenin adÝ olarak d�Ģ�n�lmelidir. Bu y�zden ayrÝ baĢlÝk altÝna aldÝk. 

Bilge Kağan‟Ýn idaresine g�re II. G�kt�rk Devleti tam anlamÝyla teĢekk�l ettikten sonra T�les ve 

TarduĢ halklarÝ d�zenlenmiĢ, yabgular onlarÝn �zerine idareci olarak g�nderilmiĢtir.50 

Uygur Devleti‟nin her alanda ger�ek y�kselticisi olan Bayan �or, ġine Usu YazÝtÝ‟nda kendi 

ağzÝndan hakim olduğu boylarÝ sayarken T�leslerden baĢlamaktadÝr51 

MoğollarÝn Gizli Tarihi‟nde Adargin boyu zikredilirken Baykal G�l�‟n�n batÝsÝnda yaĢayan Tooles 

adlÝ kabilenin T�les isminin devamÝ olduğu zannedilmektedir52 

VI-X. AsÝrlar ArasÝnda Orta Asya‟da YaĢayan Boylar Apar (Avar)lar 

Apar boyu, Orhun YazÝtlarÝnda sadece bir yerde ge�mektedir. Onda da 572 yÝlÝnda Mukan 

Kağan �ld�ğ�nde cenazesine katÝlan kavimler arasÝnda adlarÝ bildirilmektedir.53 BunlarÝ Juan-

juan‟lardan farklÝ bir kavim olduklarÝ ve Avrupa‟da yaklaĢÝk �� y�z yÝl h�k�m s�ren Avar 
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Ġmparatorluğu‟nun kaydedildiği anlaĢÝlmaktadÝr. Bu boy aslÝnda War ve Gun adlÝ iki Hun kabilesinden 

oluĢuyordu.54 

War-GunlarÝn (Uar-Hun) tarih sahnesine �ÝkÝĢlarÝ M.S. 350 dolaylarÝndadÝr. Juan-juan Devleti V. 

asrÝn ortalarÝna doğru kuvvetlenip TanrÝ DağlarÝ b�lgesini tehdit eder hale gelmiĢti. OnlarÝn �n�nden 

�ekilen Uar-Hunlar, Toharistan ve KuĢan b�lgesini, Sogdiya‟yÝ ele ge�irdiler. Hatta buradan �in‟e dahi 

el�i g�nderdiler.55 Onlara ait sikkeler de bulunmuĢtur. Akhun Devleti‟nin kuruluĢu 358‟den sonra 

olmalÝdÝr. 

Uar-Hunlara �inliler, Hua (Uar) diyorlardÝ. KurduklarÝ devlet Akhun, Eftalit (Heftalit) gibi isimler 

taĢÝyordu. C�rcan‟daki �ol (��l) boyu ve BatÝ G�kt�rkleri zamanÝndaki Askiller, Akhun Devleti 

boylarÝndan idi. Bir baĢka Akhun grubu KÝzÝl Hun (Karmir Hyon, Kermichion, Hermichion) adÝyla 

anÝlmÝĢtÝr. OnlarÝn Zavul adlÝ bir boyu orta ve g�ney Afganistan‟da ayrÝ bir yerde beylik kurmuĢtur. Bu 

boy ya da boylar grubu daha sonra Kuzey Hindistan‟Ýn ele ge�irilmesinde �nemli rol oynamÝĢtÝr. Hint 

kaynaklarÝ onlarÝ Huna diye kaydetmiĢtir.56 

Neticede Akhun Devleti ağÝlÝk merkezi Soğdiya, Baktriya ve Toharistan olmak �zere 558 yÝlÝna 

kadar varlÝğÝnÝ s�rd�rm�Ģt�r. Bu yÝlda I. G�kt�rk Devleti‟nin batÝ kanadÝnÝn idarecisi Ġstemi Yabgu ile 

Sasan� h�k�mdarÝ AnuĢirvan‟Ýn ortak hareketi neticesinde yÝkÝlmÝĢtÝr.57 

Uar-Hun (War-Gun)‟lardan bir kol ayrÝlÝp �nce Kafkaslara sonra Karadenizin kuzeyinden Orta 

Avrupa‟ya gimiĢler ve orada 805 yÝlÝna kadar varlÝğÝnÝ s�rd�recek olan bir devlet kurmuĢlardÝr. Bu 

devletin adÝ Bizans kaynaklarÝnda a�Ýk�a yazÝldÝğÝ gibi Avar idi. 

Aramutlar 

HaklarÝnda fazla bilgi bulunmayan Aramutlar da Uygurlara yakÝn bir topluluk olarak 

g�sterilmektedir.58 

A-tie (Ediz)ler 

Ediz boyunun �in kaynaklarÝndaki yazÝlÝĢÝ A-tie Ģeklindedir. AdÝ ge�en boy ilk �nce T�les 

boylarÝnÝn arasÝnda zikredilmez. Ancak, sadece bir kaynakta Semerkand‟Ýn kuzeyinde belirtilen He-

shih boyu ile A-tie‟ler aynileĢtirilmektedir.59 Bu metinde Pei Shih ve Suei Shu vesair yerlerde 

g�sterilen T�les BoylarÝ listesinde kaydedilmeyen bir bilgi ile He-shih A-tie bağlantÝsÝ ortaya 

konulmaktadÝr. Bu bilgiden hareketle 603 yÝlÝndan �nce Ediz (A-tie) boyunun Sir Derya ÝrmağÝnÝn 

kuzeyinde yaĢadÝğÝ sonucuna varÝlabilinir. DolayÝsÝyla BatÝ G�kt�rk �lkesi sÝnÝrlarÝ i�inde yaĢÝyorlardÝ. 

Fakat, bu durum olduk�a enteresandÝr. ��nk� daha sonra Baykal G�l�‟n�n g�neydoğusunda Tola 

ÝrmağÝnÝn civarÝnda yaĢayan boylar arasÝnda g�sterilirler.60 Bu esnada yani 626 yÝlÝndan �nce 

yetiĢmiĢ asker sayÝlarÝ 1700 idi.61 627 yÝlÝnda aynÝ b�lgede beraber yaĢadÝklarÝ BayÝrku‟lar �in ile 

temasa ge�tiklerinde onlar da �in‟e bağlÝlÝklarÝnÝ bildirdiler. 648‟den sonra onlarÝn topraklarÝnÝn adÝ 

�inliler tarafÝndan değiĢtirilerek “Chi-t‟ien eyaleti (chou)” oldu.62 
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711 yÝlÝndan sonra reisleri Chia-t‟ie-ssu-t‟ai idaresinde t�bi olduğu II. G�kt�rk Devleti h�k�mdarÝ 

Kapgan (Mo-ch‟o)‟dan ka�arak �in‟deki T‟ang imparatorluğuna sÝğÝndÝlar.63 Muhtemelen onun 

oğullarÝ olan Kuang-yen ve Kuang-chin �in imparatoru adÝna baĢarÝlÝ savaĢlarda bulundu. Bu 

sebepten �in imparatoru onlarÝ y�ksek makamlara getirdiği gibi kendi tabiiyetine aldÝ.64 T‟ang 

hanedanÝ adÝna baĢarÝlÝ hizmetler g�rd�kleri i�in �l�mlerinden sonra onlar adÝna �in tarihlerinde 

biyografiler yazÝlmÝĢtÝr.65 

K�l Tegin, Oğuzlarla Togu BalÝk Ģehrinde savaĢtÝktan sonra KoĢulgak‟ta Ediz boyu ile 

�arpÝĢmÝĢtÝr. K�l Tegin bu savaĢta az yağÝz atÝna binerek sabÝrsÝzca h�cum etmiĢ ve bir eri 

mÝzraklayÝp, dokuz eri de kuĢatarak d�vm�Ģt�r. Neticede Ediz boyu halkÝnÝn KoĢulgak SavaĢÝ‟nda 

�ld�ğ� bildirilmektedir.66 Ancak, her halde arta kalanlar olmuĢtur ki, 716‟da Bilge kağanlÝk tahtÝna 

oturduğunda hakim olduğu boylarÝn adlarÝnÝ sayarken onlarÝn da adlarÝnÝ zikretmektedir.67 Kem�ik 

ÝrmağÝnÝn Cirgak mevkiinde bulunmuĢ olan yazÝtta da Ediz boyunun adÝ ge�mektedir. YazÝtta s�z 

konusu bey, Ediz urugunu, Kabay boyunu hazineci olarak almÝĢtÝr.68 

Azlar 

697 yÝlÝnda �inliler, T�rgiĢler ve KÝrgÝzlar kendi aralarÝnda II. G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ h�cuma 

ge�mek �zere anlaĢtÝklarÝ zaman KÝrgÝzlar �zerine sefer tertiplenmiĢti. Bu seferden �nce Tonyukuk, o 

topraklarÝ daha iyi tanÝyan bir rehber aramÝĢ ve Az boyundan birini bulmuĢtur. KÝlavuzdan Az �lkesinin 

yolunun AnÝ ÝrmağÝ kenarÝnda olduğunu �ğrendi. Ancak yolu bir atÝn ge�ebileceği kadar dar idi. 

Kendisi o yoldan bir kez ge�tiğini s�yleyince Tonyukuk “bir atlÝ gitmiĢ olduğuna g�re o yoldan 

y�r�yebiliriz” dedi. G�kt�rk ordusu y�r�d� ve Ak Termel ÝrmağÝnÝ ge�erek zaman kazandÝ. 

ArkasÝndan son derece zorlu bir yolculuktan sonra KÝrgÝzlarÝ uykuda bastÝlar. Bu arada kÝlavuz 

yanÝldÝğÝ ya da yanlÝĢ bilgi verdiği i�in boğazlanarak �ld�r�lm�Ģt�r.69 

711 yÝlÝnda T�rgiĢler mağlup edildikten sonra Az halkÝ da d�zene sokulmuĢtu. OnlarÝn ve 

T�rgiĢlerin kağanÝ tayin edilen Bars Bey, Bilge ve K�l Tegin‟in kÝz kardeĢleriyle evlenmesine rağmen 

isyan edince �zerine ordu g�nderilmiĢ ve h�k�mdarlarÝ �ld�r�lm�Ģt�r. K�gmen �lkesi sahipsiz 

kalmasÝn diye Az ve KÝrgÝz boylarÝ yeniden teĢkilatlandÝrÝlmÝĢtÝ.70 AzlarÝn T�rgiĢlerin kuzeyinde, 

KÝrgÝzlarÝn aralarÝnda olduğunu tahmin ediyoruz. Bol�u SavaĢÝ‟ndan sonra T�rgiĢlerin i�inde Az valisi 

ki, o esnada T�rgiĢ kağanÝnÝn kumandanlÝğÝnÝ yapÝyordu ve K�l Tegin tarafÝndan yakalanmÝĢtÝ 

(711).71 

715 yÝlÝnda Azlar, II. G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ isyan etmiĢlerdi, K�l Tegin otuz bir yaĢÝnda olduğu 

sÝrada cereyan eden savaĢlarda KarluklarÝ mağlup ettikten sonra Az boyunun �zerine y�r�d�. Kara 

G�l‟de yapÝlan savaĢta Alp ġal�Ý KÝr atÝna binen K�l Tegin, hÝzla Azlara saldÝrmÝĢ ve onlarÝn reisi 

Ġlteber‟i yakaladÝğÝ halkÝnÝ da mahvetmiĢti.72 

BayÝrkular 

BayÝrkular tarih sahnesinde ilk g�r�ld�klerinde Tola ÝrmağÝnÝn kuzeyinde yaĢÝyorlardÝ.73 
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(P‟u-ku) Bugu boyunun doğu sÝnÝrlarÝnda bulunan BayÝrkular, aynÝ zamanda Mo-ho‟larÝn batÝ 

komĢusu olarak, Gobi ��l�n�n kuzeyinde yeĢil bozkÝrlarda ikamet ediyorlardÝ.74 

Doğu G�kt�rk Devleti‟nin 625 yÝlÝndan sonra zayÝflamaya y�z tutmasÝ �zerine baĢÝboĢ kalan 

BayÝrkular, P‟u-ku, T‟ung-lo, Hsi ve K‟u-mo-hsi gibi boylarla birlikte 629 yÝlÝnda �in sarayÝna gelip 

bağlÝlÝklarÝnÝ bildirdiler.75 Ancak, bundan sonra 647 yÝlÝna kadar yaklaĢÝk on sekiz yÝl adlarÝndan 

bahsedilmemektedir. Bu esnada Doğu G�kt�rk hakimiyeti ellerinde tutan Sir TarduĢlara bağlanmÝĢ 

olmalÝlardÝ. 

Bu yÝlda yani 647‟de reisleri Ch‟�-li-shih Ġlteber b�t�n boy halkÝyla birlikte T‟ang imparatoruna 

itaat etti.76 Bunun �zerine imparator onun boyunu You-ling askeri valiliği ilan etti.77 B�ylece Ġzgil, 

Bugu, Tongra gibi boylarla �in hakimiyetine girmiĢlerdi. Ancak, adÝ ge�en boylarÝn halklarÝ 656 yÝlÝnÝ 

takiben �in idaresine karĢÝ isyan etmiĢlerdi. Bunun �zerine �in‟deki T‟ang imparatoru, Chang Jen-t‟ai 

adlÝ generali onlarÝn yaĢadÝklarÝ yere g�ndermiĢ ve reislerinin baĢÝnÝ kesip �ld�rm�Ģ, neticede kanlÝ bir 

Ģekilde bu ayaklanmayÝ bastÝrmÝĢtÝ.78 

682 yÝlÝnda ĠlteriĢ Kutlug liderliğinde bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanan G�kt�rkler, devletlerini 

kurduklarÝnda BayÝrku gibi �ok sayÝda boy da onlara t�bi oldu.79 700‟l� yÝllarÝn baĢÝna gelindiğinde 

iktidarda bulunan Kapgan‟Ýn sert ve acÝmasÝz idaresi y�z�nden diğer T�rk boylarÝ sÝk sÝk 

ayaklanÝyordu. 711‟den sonra �Ýkan isyanlarda BayÝrkular da g�r�lmektedir. 710 yÝlÝnda T�rgi Yargun 

G�l‟de BayÝrku‟lar ile Bilge ve K�l Tegin kardeĢler savaĢtÝlar. Ġsyan eden diğer boylar gibi BayÝrku‟lar 

da Kapgan‟Ýn zalimce idaresine karĢÝ baĢkaldÝrmÝĢlardÝ. Reisleri Ulug Erkin mağlup olunca yanÝndaki 

az sayÝdaki askerle ka�Ýp gitmiĢti.80 716 yÝlÝnda Kapgan Kağan, bastÝrdÝğÝ bir BayÝrku 

ayaklanmasÝndan geri d�nerken s�ğ�t ormanÝnda onlar tarafÝndan kurulan bir pusuya d�Ģt� ve 

�ld�r�ld�.81 OnlarÝn yanÝnda bulunan bir �inli devlet adamÝ (ajan) Ho Ling-ch‟�an, Kapgan‟n kesik 

baĢÝnÝ �in baĢkentine getirmiĢti.82 

716 yÝlÝnda Bilge Kağan, kuzeyde Yir BayÝrku �lkesine kadar sefer tertiplediğini bildirmektedir.83 

B�t�n bu faaliyetlerine rağmen BayÝrkular her hangi bir siyasi kuruluĢ oluĢturacak g�� 

bulamadÝlar. Ancak, 742 yÝlÝnda II. G�kt�rk Devleti‟nin zayÝflamasÝ �zerine bağÝmsÝz kalÝp tekrar �in‟le 

temas kurabildiler.84 

BayÝrkularÝn yaĢadÝğÝ yerler g�zel otlarla kaplÝ �ayÝrlÝklar idi. Asker sayÝlarÝnÝn on binden fazla 

olduğu bildirilen bu boyun insan sayÝsÝ altmÝĢ bin �adÝr ile ifade edilmiĢtir.85 Bunun yanÝnda iyi atlar 

yetiĢtirdikleri ve kaliteli cins demir madeni �ÝkardÝklarÝ belirtilmiĢtir. BayÝrkularÝn yaĢadÝğÝ yerden 

K‟ang-kan deresi (ÝrmağÝ) ge�iyordu. Onlar �am ağacÝnÝ keserek adÝ ge�en Ýrmağa atarlar �� sene86 

beklettikten sonra ağa� taĢlaĢÝp yeĢilimsi bir renk alÝr ve bunun bulunduklarÝ yere dikerlerdi. AtalarÝ 

buna ÝrmağÝn adÝndan dolayÝ K‟ang-kan taĢÝ derlerdi. BazÝ devlet adamlarÝ taĢÝn yakÝnÝnda ikamet 

ederler, �am taĢlaĢtÝktan sonra onlar i�in abide olurdu. ĠnsanlarÝ ağa� ayak (kabÝ) takarlar ve buz 

�zerine koyarak geyik avlarlar. Ekin ekme iĢine az oranda yapan BayÝrkularÝn gelenekleri b�y�k 

oranda T�les boylarÝ ile aynÝ idi. Ancak, dillerinde �ok az farklÝlÝklar bulunuyordu.87 
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BasmÝllar 

BasmÝllarÝn �ince transkripsiyonu Pa-hsi-mi‟dir. YaĢadÝklarÝ topraklarÝn bir diğer adÝ Pi-la �lkesi 

idi. 603 yÝlÝ dolaylarÝnda bildirilen T�les boylarÝ arasÝnda g�sterilmezler.88 Buna rağmen yine de Suei 

hanedanÝ devrinde (581-617) Turfan‟Ýn kuzeyi, Baykal G�l�‟n�n g�neyi KÝrgÝzlarÝn g�neydoğusunda 

dağÝnÝk halde yaĢadÝklarÝ ifade edilmiĢti. Tun-huang‟a 9 bin li (yaklaĢÝk 4500 km) mesafede olduklarÝ 

da vurgulanmÝĢtÝr. O sÝralarda hane sayÝlarÝ iki binden fazla idi.89 

�in ile ancak 649 yÝlÝnda ilk siyasi temaslarÝnÝ kurabildiler. Herhalde bundan �nce Sir TarduĢlara 

bağlÝ idiler. BulunduklarÝ yere g�re bu karara varabiliyoruz. Bu esnada baĢlarÝnda Tou-mao Tarkan 

Fei-lo-ch‟a bulunuyordu.90 Ondan da �nce G�kt�rk kağanlÝğÝna t�bi olarak yaĢÝyorlardÝ. Bilge Kağan 

yirmi yaĢÝnda iken yani 703 yÝlÝnda BasmÝllarÝn �zerine bir sefer d�zenlediğini bildirmektedir. 

BasmÝllarÝn reisi Iduk Kut, vergisini �dememiĢ, bunun �zerine Bilge onlarÝ yenip yeniden devlete olan 

y�k�ml�l�klerini yerine getirmelerini sağlamÝĢtÝ.91 

Enteresan olan bir baĢka nokta �in kaynaklarÝnÝn 742 yÝlÝna kadar bir daha adlarÝndan 

bahsetmemeleridir. Bu durum fazla askeri g�ce sahip olmadÝklarÝ ve �in‟e nazaran uzakta 

bulunduklarÝ sonucunu ortaya �ÝkarmaktadÝr. S�z konusu yÝlda iyice kuvvetlenmiĢlerdi ki, bu y�zden 

Uygurlar ile ittifak yaparak G�kt�rk kağanÝ OzmÝĢ‟Ý �ld�rd�ler.92 Bundan sonra onlarÝn reisi A-shih-na 

Ho-la Bilge Kağan oldu.93 YardÝm talebinde bulunmak i�in �in‟e el�i g�nderip teĢekk�r etti. 

KarĢÝlÝğÝnda �in imparatoru Hs�an-tsung ona mor sivil elbise, altÝn s�slerle iĢlemeli kemer ve balÝk 

heybesi sundu. Ancak, aradan �� sene ge�meden Karluklar ve Uygurlar tarafÝndan mağlup edildi. 

Yenilgiden sonra Turfan‟a ka�an BasmÝl reisi sonra �in baĢkenti Ch‟ang-an‟a sÝğÝndÝ. T‟ang hanedanÝ 

imparatoru ona sol muhafÝzlarÝ generalliği unvanÝnÝ tevcih etti. Geride kalan insanlarÝ ise Uygur 

KağanlÝğÝ‟na t�bi oldu.94 

BasmÝllarÝn adÝ ġine Usu YazÝtÝ‟nda da beĢ yerde taĢa kazÝnmÝĢtÝr. 747‟de UygurlarÝn kağanÝ 

olan Bayan �or (Mo-yen Ch‟o), diğer unvanÝ Tengride BolmÝĢ Ġl-etmiĢ Bilge Kağan kuzeydeki ve 

batÝdaki kavimlerle savaĢÝrken, BasmÝllar d�Ģman olup onun merkezine doğru hareket etmiĢler, kağan 

onlarÝ ilk etapta durduramamÝĢtÝ.95 

��nk�, o sÝrada Karluk ve T�rgiĢlerle savaĢÝyordu.96 Daha sonra muhtemelen 9. ayda mağlup 

etmiĢtir.97 Bundan sonra ikinci kez onlarla savaĢan Bayan �or, g��lerini tamamen azaltmÝĢtÝr.98 

BasmÝllarÝn adÝ XI. y�zyÝlda yeniden tarih sahnesinde g�r�lmektedir. �zellikle Doğu KarahanlÝlar 

zamanÝnda iki defa adlarÝndan bahsedilir. AdÝ a�Ýklanmayan Doğu KarahanlÝ h�k�mdarÝ BasmÝl ve 

�omullar �zerine sefer d�zenleyip onlarÝ mağlup etmiĢtir.99 

Yine KaĢgarlÝnÝn zikrettiği ikinci BasmÝl seferi yine aynÝ asrÝn ikinci yarÝsÝnda M�sl�manlarÝn 

yardÝm �ağrÝsÝ �zerine KarahanlÝ ileri gelenlerinden Arslan Tegin tarafÝndan kÝrk bin kiĢilik ordu ile 

�nce Ġli ÝrmağÝnÝ arkasÝndan Yamar (Emil) ÝrmağÝnÝ ge�erek Yabaku reislerinden B�ge Budra� 

kumandasÝndaki yedi y�zbin gayrim�slim askere karĢÝ tertiplenmiĢtir. Yedi y�zbin sayÝsÝ abartÝlÝ 
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olmalÝdÝr. Fakat, neticede Arslan Tegin, Yabaku ve BasmÝllara karĢÝ b�y�k bir zafer kazanmÝĢtÝr.100 

Yine aynÝ asÝrda �in‟in kuzey batÝsÝndaki Ordos-AlaĢan b�lgesinde BasmÝl boyunun adÝ 

ge�mektedir.101 

BasmÝllar sağlam yapÝlÝ sağlÝklÝ enerjik insanlar idi. AyrÝca cesur olduklarÝ vurgulanmÝĢtÝr. AvcÝlÝk 

ve niĢancÝlÝkta �ok usta idiler. �lkeleri �ok karlÝ olduğu i�in tahtadan at yaparlar, karlarÝn �zerinde 

hÝzla kayarak geyikleri takip ederlerdi. Onun elbisesi zÝrha (kalkan) benzer ve baĢÝ y�ksektir; altÝna at 

derisinden kÝl elbise (par�a) koyarlar (yapÝĢtÝrÝrlar); karÝn �zerine koyarlar. ağa� ayakkabÝ gibi 

ayaklarÝnÝn altÝna bağlarlardÝ. 

Eğer bayÝr aĢağÝ ise �zerinde ilerleyerek geyikleri takip ederler, Ģayet d�z arazide ise geyiğe 

doğru sopalarÝn yardÝmÝyla ilerlerler; aynÝ kayÝk gibi, yokuĢ yukarÝ ise elleri ile tÝrmanÝrlardÝ. Her avda 

yakalanan geyikler eve g�t�r�l�p yenilir. Sonra yerlerini değiĢtirirler. BaĢka bir yere g�� ederler. HuĢ 

(kayÝn) ağacÝnÝn kabuklarÝndan yapÝlmÝĢ evlerde otururlar. Kocalar sa�larÝnÝ keserler ve kayÝn ağacÝ 

kabuğundan Ģapka yaparlardÝ.102 

Bulaklar 

Kaynaklarda BulaklarÝn menĢei konusunda farklÝ kayÝtlar bulunmaktadÝr. Yağmalardan bir kol 

olup sonradan Dokuz Oğuzlarla karÝĢtÝklarÝ bildirilirken103 diğer taraftan Mervez�‟de KarluklarÝn bir 

boyu olduğuna iĢaret edilmiĢtir.104 Divan-u Lugat-it T�rk‟te de Bulaklar hakkÝnda bilgi bulunmaktadÝr. 

Bu eserde verilen bilgiye g�re onlarÝn bir baĢka adÝ Elke Bulak‟tÝr. KÝp�aklar tarafÝndan esir alÝndÝlarsa 

da Ulu TanrÝ onlarÝ KÝp�aklardan kurtarmÝĢtÝr.105 BulaklarÝn menĢeyini tayin etmek zor ise XI yy. 

ortalarÝndan YukarÝ �u boylarÝnda ve BalkaĢ‟Ýn batÝsÝnda yaĢadÝklarÝ tahmin edilebilir.106 

�aruklar 

KaĢgarlÝ Mahmud‟a g�re bu boy KaĢgar‟Ýn doğusundaki Uygur sÝnÝrÝnda oturuyordu. OturduklarÝ 

yerin adÝ Bar�uk (Maral BaĢÝ) idi.107 

Diğer taraftan �aruklug adlÝ bir kabilenin de mevcut olup bunun Oğuzlara mensup olduğu 

bildirilmektedir108 

Ch‟i-piler 

Bu boy ilk defa 603 yÝlÝ dolaylarÝnda tarih sahnesinde belirmektedir. S�z konusu Ch‟i-pi boyu o 

esnada Hami‟nin g�neybatÝsÝnda, KaraĢar‟Ýn kuzeyinde TanrÝ DağlarÝnÝn Aktag denen b�lgesindeki 

eteklere yakÝn yerde oturuyorlardÝ. AynÝ b�lgelerde P‟u-lo-chih, Ġ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ye-shih 

ve Y�-ni-hu gibi boylar da vardÝ. Hepsi birlikte yirmi bin asker �Ýkarabilecek g�ce sahiptiler.109 

598 yÝlÝndan sonra geliĢen olaylar ve G�kt�rk-�in savaĢlarÝnÝn uzun s�rmesi, Doğu G�kt�rk 

Devleti idarecilerinin eski kuvvetlerini toplama y�n�nde �nemli adÝmlar atmalarÝ, Suei 

Ġmparatorluğu‟nu T�les boylarÝnÝ isyana teĢvike sevk etmiĢti. Neticede Doğu ve BatÝ G�kt�rk 
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Devletleri zayÝflayarak h�k�mdarlarÝnÝ kaybettiler. BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin baĢÝnda Ch‟u-lo, kağan 

olarak g�r�nd�.110 AdÝ ge�en kağanÝn zalimce idaresi ağÝr vergiler toplamasÝ sakinleĢen T�les 

boylarÝnÝn baĢ kaldÝrmasÝna yol a�tÝ. �zellikle boy reislerinin birka� y�z�n�n sebepsiz yere 

�ld�r�lmesi isyanÝn patlak vermesine sebep oldu (604). ĠĢte s�z konusu bu boylar arasÝnda Ch‟i-pi‟ler 

�nde geliyordu. Ġlteber unvanlÝ onlarÝn reisi Ko-leng, Ch‟u-lo‟yu mağlup edip T‟an-han (Tafgan) 

dağÝnda Baga Kağan unvanÝyla ikamete baĢladÝ. AdÝ ge�en kağan cesarette emsalsiz olduğu i�in 

halkÝnÝn kalbini fevkalade kazanmÝĢtÝ. �stelik KaraĢar, Hami, Turfan gibi Ģehir devlet�iklerinin hepsi 

ona itaat etti.111 

O �l�nce yerine oğlu He-li saltanatÝ devam ettirdi. 632 yÝlÝnda Doğu G�kt�rk Devleti yÝkÝlÝp BatÝ 

G�kt�rkleri de i� karÝĢÝklÝklarÝna s�r�klenince ortaya �Ýkan boĢluktan istifade eden Ch‟i-pi‟ler, �in ile 

temas siyasi kurdular. T‟ang hanedanÝ imparatoru onlarÝ Kansu‟daki Kan ile Liang arasÝnda bir 

b�lgeye yerleĢtirdi ve topraklarÝna Y�-hsi eyaleti adÝ verildi. 

653 yÝlÝnda �inliler, onlarÝ siyasi olarak kendi imparatorluk sÝnÝrlarÝndan dÝĢarÝ tutarak, Doğu 

G�kt�rk �lkesinde kurulan Yen-jan, b�y�k genel asker� valiliğine dahil edip, Ho-lan askeri valiliği 

yaptÝlar. Reisleri Ho-li, �in adÝna bir �ok savaĢta baĢarÝ kazandÝ. Onun soyunun oturduğu yerlere 701 

yÝlÝnda Chen-wu b�lgesi de ilave edilmiĢtir.112 Geyiğin derisinden elbise yaparlar. TopraklarÝndaki 

yosunlarÝ yerlerdi. Ağa�lardan ev yaparlar, asil olan olmayan hepsi bu evlerin i�inde otururdu.113 

�igiller 

X. asÝrdan �nce KarluklarÝn bir boyu iken bu asÝrda m�stakil bir boy olarak g�r�len �igiller, IssÝk 

G�l‟�n kuzeyinde yaĢÝyorlardÝ. Bir kÝsmÝ da Taraz‟a bir bağÝrÝm mesafede �igil adlÝ Ģehirde yaĢÝyordu. 

AslÝnda onlarÝn Ģehri hakkÝnda Karluk-�igil arasÝnda olduğu, mamur ve zengin, Ġslam sÝnÝrÝna yakÝn 

tacirlerinin de bulunduğu Ģeklinde kayÝt bulunmaktadÝr. 

BazÝlarÝnÝn g�neĢe ve yÝldÝzlara taptÝğÝna iĢaret edilmiĢtir.114 985‟te yazÝlan Mukaddes�‟nin 

eserine g�re ise �igil surlarÝ olan k���k bir Ģehirdi ayrÝca camisi ve de �arĢÝsÝ mevcuttur.115 

Daha sonralarÝ �iğiller �� kola ayrÝlmÝĢlardÝ. Eski hayat tarzÝnÝ devam ettirenler, KuyaĢ‟ta, bir 

kolu Toroz (Tolos) yakÝnÝndaki kasabada yaĢarken, diğer bir grup da Ġli civarÝnda oturuyordu.116 

Oğuzlarla �iğiller s�rekli savaĢÝrlardÝ. 

XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda da Mavera�nnehir‟de yaĢayan �iğiller vardÝ. Bu �iğiller KarahanlÝ 

ordusunun esas n�vesini teĢkil ediyordu. 

Daha sonra onlarÝn reisi Aynud-devle Sel�uklu tabiyetine girmiĢ ise de umduğunu bulamadÝğÝ 

i�in ayrÝlmÝĢ, aynÝ yÝlda Semerkand‟a �ağÝrdÝğÝ KarahanlÝ prensi Yakub tarafÝndan �ld�r�lm�Ģt�r.117 

Kaynaklarda kalabalÝk ve varlÝklÝ bir boy olarak g�sterilen �iğillerin iyi huylu, cana yakÝn, iyilik 

seven insanlar olduklarÝ anlatÝlmÝĢtÝr. Hatta Ġran edebiyatÝnda dahi bu meziyetleri ile tanÝnmÝĢlardÝ.118 

DLT‟de Oğuzlar ile �iğiller arasÝnda s�rekli bir d�ĢmanlÝktan bahis vardÝr.119 
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Diğer taraftan ġine Usu YazÝtÝ‟nÝn g�ney cephesinin 11. satÝrÝnda �iğil Tutuk adlÝ bir devlet 

adamÝnÝn adÝ ge�mektedir.120 

�ikler 

Kitabelerde 709 yÝlÝnda ilk defa adlarÝndan bahsedilen �ikler, KÝrgÝzlarla yakÝn b�lgede Yenisey 

civarÝnda yaĢÝyorlardÝ. Bilge Kağan, onlar �zerine sefer tertiplemiĢ ve �rpen adlÝ mevkide savaĢmÝĢtÝ. 

Neticede devlete bağlanmÝĢlardÝr.121 

II. G�kt�rk Devleti‟nin yerine kurulan Uygur KaganlÝğÝnÝn da h�k�mdarÝ olan Bayan �or (Mo-yen 

�or) 750 yÝlÝnda �iklerin �zerine y�r�d�. Ġkinci ayÝn on d�rd�nde Kem IrmağÝ‟nÝn kenarÝnda onlarla 

savaĢmÝĢtÝr.122 751 ve takip eden zaman s�recinde bu sefer bir tutuku kumandasÝnda bir ordu 

g�nderdi.123 Neticede �iklerin �lkesinde ileri karakollar kuran Bayan �or, bu b�lgeyi tamamen 

kendine bağlamayÝ baĢarmÝĢtÝr. Hatta onlarÝn �zerine tutuk, ÝĢbara, tarkanlar tayin etmiĢtir.124 Diğer 

yandan X. asÝrda ortaya �Ýkan ĠrtiĢ IrmağÝ civarÝndaki Kimeklerin, �iklerin devamÝ olduğu 

d�Ģ�n�lm�Ģt�r125 

EzgiĢler 

On Oklara mensup olan topluluklardan g�sterilen bu boy Fergana b�lgesinde yaĢÝyordu. X. 

y�zyÝlda Balasagun‟un batÝsÝndaki ordu-kasaba ve y�resinde yaĢayan T�rkmenler, IssÝk G�l‟�n 

g�neybatÝsÝnda oturan Barsganlar ve Fergana ile �zkend‟de yerleĢmiĢ bulunan EzgiĢlerin de On 

Oklardan olduğu d�Ģ�n�lebilir.126 Ancak, haklarÝnda fazla bilgi yoktur. 

Hala�lar 

Hala� adÝ tarih sahnesinde 886 yÝlÝndan �nce �ÝkmÝĢtÝr. Daha doğrusu bu onlarÝn ilk 

g�r�n�Ģleridir. Taraz‟dan YukarÝ Barshan‟a giden yolun �zerindeki konaklar hakkÝnda bilgi verilirken 

Cermiyye (KeĢra Bas) denilen yerde KarluklarÝn kÝĢladÝklarÝnÝ, Hala�larÝn da KarluklarÝn yakÝnÝnda 

bulunduğu Ġbn Hurdadbih tarafÝndan bildirilmiĢtir. Daha sonra yine T�rk illerinden s�z edilirken artÝk 

Hala�larÝn Ceyhun ÝrmağÝnÝn Horasan tarafÝnda olduklarÝndan bahsedilir.127 Demek ki, bir kÝsÝm 

Hala�, Taraz‟da kalÝrken �nemli bir kitle Horasan‟a ge�miĢtir. Horasan‟dan g�neye doğru ilerleyen 

Hala�lar, Sistan‟a inerek orada yurt tuttular. Gazneliler ve GorlularÝn tabiyetine girdikten sonra T�rk 

Delhi SultanlÝğÝ devrinde de m�him roller oynadÝlar. 1290 yÝlÝnda bu devletin 1320 yÝlÝna kadar parlak 

bir devir yaĢamasÝna sebep oldular.128 

Hu-hsieler 

Hun‟lar gibi doğudaki T�les boylarÝ grubu i�inde yer alan Hu-hsie‟ler, yirmi bin asker �Ýkaran 

birliğin i�inde yer alÝyordu.129 627‟den sonra Hu-hsie‟ler ise Tongra boyunun kuzeyinde bulunup on 

bin yetiĢmiĢ askerleri mevcut olduğu bildirilmiĢtir.130 Halbuki iki kabileden m�teĢekkil olup birlikte 

oturduklarÝ ve yetiĢmiĢ asker sayÝlarÝnÝn yedi bin olduğu ifade edilmiĢtir.131 
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Hunlar 

En doğudaki T�les boylarÝnÝn k���kleri olan Hunlar, 603 yÝlÝ dolaylarÝnda Tola ÝrmağÝ civarÝnda 

bulunuyorlardÝ. YanlarÝnda Meng-ch‟en, T‟u-ju-ho, Ġzgil (Ssu-chie), Hu-hsie gibi yine k���k boylar 

yaĢÝyorlardÝ.132 T�les boylarÝnÝn en g�neyinde olanÝ Hunlar idi. Bunlar 630 yÝlÝnda reisleri ilteber 

unvanlÝ A-t‟an-chih liderliğinde �in Ġmparatoruna bağlÝlÝğÝnÝ sundu. 647‟de Sir TarduĢlar tamamen 

�in‟e itaat etti. OnlarÝn topraklarÝ Kao-lan asker� valiliği adÝnÝ aldÝ. Daha sonra doğu ve batÝ olmak 

�zere ikiye ayrÝldÝ.133 

KanglÝlar 

KanglÝlarÝn adÝ 1200‟l� yÝllarda a�Ýk�a tarih sahnesinde g�r�lmektedir. AnlaĢÝldÝğÝna g�re bunlar 

KÝp�aklarÝn bir kolu idi. Kao-ch‟e bahsinde konuyu detayÝ ile ele almÝĢtÝk Aral G�l�‟n�n kuzeyinde 

yaĢÝyorlardÝ.134 KaĢgarlÝ Mahmud, KanglÝ adlÝ bir KÝp�ak baĢbuğundan bahsetmektedir135 

Karluklar 

Tarih sahnesinde ilk g�r�nd�kleri sÝrada KarluklarÝn, Altay DağlarÝnÝn batÝsÝnda Pu-ku-chen 

suyu kenarÝnda bulunduklar g�sterilmektedir.136 BurasÝ onlarÝn ilk yurtlarÝ olmayabilir. Ancak, 630 

yÝlÝndan �nce KarluklarÝn yaĢadÝğÝ b�lge konusunda bize fikir vermektedir. 

Bilindiği gibi 627 yÝlÝnÝ takiben Doğu G�kt�rk �lkesinde b�y�k bir boylar kalkÝĢmasÝ hareketi 

oldu. O sÝrada BatÝ G�kt�rk �lkesi h�k�mdarÝ T‟ung Yabgu‟ya bağlÝ olan Sir TarduĢlar en kuvvetli boy 

idi. T‟ung Yabgu ile anlaĢamayan Sir TarduĢlar, Doğu G�kt�rk �lkesine g�� ederek Ġl Kagan‟a t�bi 

olunca,137 TanrÝ DağlarÝnÝn kuzeyi boĢaldÝ. Belki de bu y�zden daha kuzeyde AltaylarÝn g�ney 

eteklerinde yaĢayan Karluklar, ortaya �Ýkan fÝrsatÝ değerlendirip kuvvetlendiler. 

Karluklar i�in bir dikkat �ekici �zellik, 605 yÝlÝ dolaylarÝna ait T�les boylarÝ listesinde adlarÝndan 

bahsedilmemesidir. Yani Karluklar, T�les grubuna dahil edilmemiĢ olup, G�kt�rk hanedanÝna yakÝn 

boylardan biri Ģeklinde g�sterilmiĢtir. Altay DağlarÝnÝn g�ney etekleri G�kt�rklerin tarih sahnesine 

kesin olarak ilk �ÝktÝklarÝ yerdir. KarluklarÝn da ilk zikredildikleri b�lge orasÝdÝr. DolayÝsÝyla Karluklar, 

G�kt�rklere yakÝn, en azÝndan akraba bir boydur. �stelik, Karluklar, T�les boylarÝ arasÝnda değil, 

T�rgiĢler gibi G�kt�rk hanedanÝndan g�sterilirler.138 Neticede KarluklarÝn G�kt�rklerin bir kolu 

olduğunu s�ylemek de m�mk�nd�r. 

Bu sÝrada �� kabileye ayrÝlÝyorlardÝ: Mou-ts‟e (Mou-luo), ikincisi Ch‟ih-ssu (P‟o-fu), ���nc�s� 

T‟a-shih-li idi. YukarÝda belirttiğimiz gibi AltaylarÝn batÝsÝ BeĢbalÝk‟Ýn kuzeybatÝsÝ, Pu-ku-chen Suyu‟nun 

kenarÝnda To-ta-ling‟de yaĢÝyorlardÝ.139 

Karluklar, 627 yÝlÝndan sonra bağlÝ olduklarÝ BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin h�k�mdarÝ T‟ung Yabgu‟ya 

isyan ettiler.140 Bu esnada BatÝ G�kt�rklerinin �nemli boylarÝndan biri olduğuna iĢaret edilen 

KarluklarÝn baĢ kaldÝrmasÝ �ok kuvvetli bir durumda olan T‟ung Yabgu‟nun g�c�n� sarstÝğÝ 

zayÝflamasÝna yol a�tÝğÝ sonucunu ortaya �ÝkarmaktadÝr.141 
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Kaynaklarda Karluk adÝna bundan sonra 648 yÝlÝna kadar rastlanmaz. Doğu G�kt�rk �lkesine 

Sir TarduĢlarÝn 646‟ya kadar hakim olmalarÝ, BatÝ G�kt�rk �lkesinde hanedandan gelen beylerin 

birbirleriyle taht i�in m�cadele etmeleri, KarluklarÝ �in‟in dikkatinden ka�ÝrmÝĢtÝr. 648 yÝlÝndan sonra 

G�kt�rk hanedanÝndan gelen Ch‟e-pi sÝğÝndÝğÝ Altay dağlarÝnÝn kuzeyinden kuvvetlenerek �ÝkmÝĢ ve 

etrafÝndaki boylarÝ kendine bağlamaya baĢlamÝĢtÝ. Daha sonra �inliler Orta Asya‟da hi�bir g�c�n 

b�y�y�p, kendilerine rakip olmalarÝna izin vermek istemediklerinden harekete ge�tiler. Ch‟e-pi‟nin 

kendilerine bağlanmasÝnÝ reddedince g�nderdikleri el�ilerden Han Hua, KarluklarÝ kendi tarafÝna 

�ekerek onu ortadan kaldÝrmak istedi. ArkasÝndan KarluklarÝn reisi Ni-shu K�l Ġlteber ve Ch‟u-mu-

k‟un‟larÝn erkini Bagatur da Ch‟e-pi‟yi terkedip, �in ordusunun tarafÝna ge�tiler. �in, Uygur, Bugu, 

Karluk ve Ch‟u-mu-k‟un‟lardan m�teĢekkil ordu A-hsi DağÝna ulaĢtÝ. Rakiplerinden korkmayan Ch‟e-pi, 

kendisine bağlÝ olan b�t�n halkÝ savaĢa davet etti. Ancak, hi� kimse savaĢmak istemeyince yanÝna 

hatununu ve birka� y�z s�vari alarak Altay DağlarÝna ka�tÝ. Fakat, �inliler onu takip ederek 

yakaladÝlar. BaĢkent Ch‟ang-an‟a getirerek imparatora sundular; ancak �ld�r�lmeyip hayatÝ 

bağÝĢlandÝ.142 

ArkasÝndan �in bu �lke coğrafyasÝnda yaĢayan b�t�n boylarla doğrudan temasa ge�ti. Boy 

idarecilerine �ince unvanlar verildiğinde boylarÝn yaĢadÝğÝ yerlerde de asker� valilikler 

kurulduğunda143 Karluklar da teĢekk�l halinde bulunduklarÝ �� boy ile �in‟deki T‟ang Ġmparatoruna 

bağlandÝlar. Akabinde 657 yÝlÝnda �inliler Mou-luo kabilesine Yin-shan asker� valiliği, Ch‟i-ssu 

kabilesine ise Hs�an-ch‟ih asker� valiliği adÝ verildi. Sonradan Ch‟ih-ssu boyu b�l�nd� ve Chin-fu 

eyaleti kuruldu. AdÝ ge�en Karluk boylarÝnÝn reisleri ise asker� vali (Tu-tu) tayin edildiler. Daha sonra 

s�z konusu kabilelerin ��� de g�neye doğru hareket etti. VardÝklarÝ yer muhtemelen TanrÝ DağlarÝ 

silsileleri idi. Epey kuvvetli hale gelmiĢ olmalÝlardÝ ki; onlar hakkÝnda “BatÝ G�kt�rk ve diğer k���k 

devletler onlardan korkar hale gelmiĢti” ifadesi vardÝr.144 Bundan sonra “�� Kabile Yabguluğu” 

unvanÝnÝ aldÝlar. Bu unvan onlarÝn siyas� ve asker� bakÝmdan olduk�a kuvvetlendiklerini 

g�stermektedir. 

Her ne kadar Karluklar, Ch‟e-pi ihanet edip �inlilerin tarafÝna ge�tiler ve daha sonra onlardan 

unvanlar aldÝlarsa da bazÝ gruplarÝnÝn ayrÝ hareket ettiği m�Ģahede edilmektedir. ġ�yle ki, 650‟den 

sonra �in‟e karĢÝ isyan eden BatÝ G�kt�rk beyi A-shih-na Ho-lu‟ya bağlÝ boylar arasÝnda KarluklarÝ 

g�rmemiz m�mk�nd�r.145 

Ch‟u-y�e, Ch‟u-mi, Ku-su ve Nu-shih-pi‟ler gibi Karluklar da BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin doğu 

tarafÝnda yer almÝĢlardÝ. A-shih-na Ho-lu, 652‟de Karluk ve benzeri boylarla Turfan‟Ý iĢgal etmiĢti.146 

Bu boylar 654 yÝlÝnda �in ordusu kumandanÝ Liang Chien-fang ve Uygurlar tarafÝndan mağlup 

edildiler.147 Az �nce de belirttiğimiz gibi 657 yÝlÝ KarluklarÝn tam olarak �in‟e itaat ettiği tarihtir. Belki 

de artÝk en az d�rt ayrÝ kola b�l�nd�kten sonra bir daha birleĢemeyip, g��lenmediler.148 

�in Ġmparatoru Kao Tsung, 666 yÝlÝnda kendi �lkesindeki kutsal T‟ai DağÝna ibadet etmeye 

gittiği sÝrada KarluklarÝn reisi Ch‟i-li Tudun ve otuzdan fazla boy reisi de yanÝnda bulunuyordu. 
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Bu boy reislerinin hepsinin t�rene katÝlmasÝ �in imparatoru tarafÝndan memnuniyetle 

karĢÝlanmÝĢ, bundan dolayÝ t�ren yazÝtÝna isimleri yazÝlmÝĢtÝ.149 

Bu tarihten sonra �ok uzun sayÝlabilecek bir s�re KarluklarÝn adÝna �in kaynaklarÝnda 

rastlanmaz. Ancak, 711 yÝlÝnda �in‟e el�i g�ndermelerinden bahsedilir. YaklaĢÝk 46 yÝllÝk devrede 

Karluklar nerede oldu ve ne yaptÝ Ģeklindeki bir soruya herhalde onlarÝn 682‟de kurulan II. G�kt�rk 

Devleti‟ne itaat ettikleri y�n�nde cevap vermek m�mk�nd�r. 

708 yÝlÝndan sonra �inlilerin tahriki ve �zellikle Kapgan Kagan‟Ýn zalimce idaresi y�z�nden �ok 

sayÝda boy bağlÝ olduklarÝ II. G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ isyan etmeye baĢlamÝĢlardÝ. ĠĢte bunlardan 

birinde 711 yÝlÝnda hem Kapgan‟a baĢkaldÝrdÝklarÝ gibi hem de �in ile temas ettiler. 714 yÝlÝnÝn 7. 

ayÝnda bazÝ T�rgiĢ kabileleri (On Ok-On Kabile)150 ile birlikte Karluklar da �in‟e bağlÝlÝklarÝnÝ 

bildirmiĢlerdi. 

Chiou-pi-she She-po-lo baĢkanlÝğÝndaki 12 kiĢilik heyet Liang-chou‟da �in imparatoruna vassal 

olmuĢlardÝ.151 Bu olaya kÝzan Kapgan Kagan, onlarÝn yaĢadÝğÝ b�lgeleri yağmaladÝ.152 715 yÝlÝnÝn 1. 

ayÝnda Karluklar, Pei Ta-kan (Tarkan) adlÝ �nemli bir devlet adamlarÝnÝ g�ndermiĢlerdi. KarĢÝlÝğÝnda 

�in imparatoru da ona “ger�ekten cesur ve Ko b�lgesi prensliği” gibi unvanlar verdikten sonra sarÝ ve 

mor renkteki balÝk Ģeklinde bir para �antasÝnÝ hediye olarak verdi. B�t�n dost�a geliĢen Karluk-�in 

m�nasebetlerinin neticesinde �� ay sonra �� Karluk boyunun bir grubu b�t�n ahalisiyle T‟ang 

imparatoruna iltica etti.153 Tabii ki, �inliler kendilerine sÝğÝnanlarÝ menfaatleri doğrultusunda 

kullanacaktÝ. KarluklarÝ A-shih-na Hsien isimli bir G�kt�rk beyi kumandasÝnda T�rgiĢlerin �zerine 

g�nderdiler. Ancak, T�rgiĢler kendilerini baĢarÝ ile savundu (719‟a kadar). Sonra Karluklar, Kapgan 

Kagan‟Ýn AzlarÝn �zerine tertip ettiği sefer sÝrasÝnda Karag�l‟de ona karĢÝ h�cumda bulundular. 715 

yÝlÝnda TamÝg Iduk BaĢ‟ta yine G�kt�rklere saldÝrdÝlar. K�l Tegin‟in �st�n baĢarÝlar g�sterdiği savaĢta 

Karluklar ağÝr bir bozguna uğradÝlar154 ve bu y�zden 4. ayda tekrar gidip �in‟e bağlandÝlar.155 AğÝr 

darbeler alan Karluklara, T‟ang hanedanÝ ve onlara sÝğÝnan G�kt�rk beyi A-shih-na Hsien yardÝm 

etmeye �alÝĢtÝlar.156 KarluklarÝn, II. G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ ayaklanmalarÝ durmak bilmiyordu. 716‟da 

K�l Tegin bir defa daha Karag�l‟de KarluklarÝ mağlup etti. 

Kapgan‟Ýn 716 yÝlÝnda �l�m� �zerine onun idaresi de son bulmasÝna rağmen �inlilerin tahrikleri 

neticesinde isyanlar s�r�yordu. 720‟de yapÝldÝğÝ tahmin edilen savaĢta Karluklarla G�kt�rkler 

arasÝnda �in‟e yakÝn yerlerde �arpÝĢmalar meydana geldiğinde Tudun Yamtar‟Ýn idare ettiği G�kt�rk 

ordusu KarluklarÝ bir kez daha yendi.157 Bu hadiseden 742‟ye kadar G�kt�rklerle Karluklar arasÝnda 

bir �atÝĢma olduğu ifade edilmemektedir. �in hesabÝna baĢka varlÝk g�steremeyen Karluklar‟dan Ġ-

nan-ch‟u Pei, 728 yÝlÝnÝn 9. ayÝnda T�rgiĢlerden y�ksek d�zeyde bir memurla �in sarayÝna gitmiĢlerdi. 

Sarayda KarluklarÝn reisine de generallik unvanÝ verildiği gibi, mor elbiseler ve g�m�Ģ s�sl� kemerler 

hediye edildi.158 

Bilindiği gibi 734‟te Bilge Kagan‟Ýn �l�m�nden sonra II. G�kt�rk Devleti gerilemeye y�z tutmuĢ, 

kÝsa zamanda baĢa ge�en kağanlarÝn yetersizliği sebebiyle devlet idaresi �atÝrdamÝĢtÝ. DolayÝsÝyla 
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sayÝ ve n�fuz bakÝmÝndan kuvvetli olan boylar hareketlenmeye baĢladÝ. Bunlardan biri Karluklar, diğer 

ikisi BasmÝllar ve Uygurlar idi. �� boy devlet adamlarÝnÝn birbiri ile m�cadele ettiği II. G�kt�rk 

Devleti‟ne karĢÝ isyan edip kağan Ku-tuo‟yu �ld�rd�ler. Zafer kazanÝldÝktan sonra ittifakla BasmÝllarÝn 

reisi Hsie-hsie-chih‟yÝ kağanlÝk makamÝna oturttular. Uygurlar, doğu (Sol) kanat yabguluğunu alÝrken, 

Karluklar (Sağ) batÝ yabgusu olmuĢlardÝ. UğradÝklarÝ bozguna rağmen G�kt�rkler tamamen yok 

olmamÝĢlar ve Wu-su-mi-shih‟yÝ kağan se�miĢlerdi. �inliler Wang Chung-ssu‟yÝ g�ndererek, 

G�kt�rklerin arta kalanlarÝnÝ yok etmeye �alÝĢtÝlar. AdÝ ge�en �inli general, Karluklar, Uygurlar ve 

BasmÝllarÝ saldÝrtarak, 744‟te tamamen G�kt�rkleri ortadan kaldÝrttÝ.159 

Bu arada Uygurlar, �inlilerle �zel (gizli) olarak temasa ge�miĢ ve ardÝndan Karluklarla birleĢerek 

BasmÝl Kagan‟Ý Hsie-hsie-chih‟yÝ �ld�rm�Ģlerdi. Neticede Karluklar Sol Yabguluğu yani daha y�ksek 

mertebe olan kesimi teĢkil ettiler.160 �stelik Uygur Devleti‟nin �nc� kuvvetini meydana 

getiriyorlardÝ.161 

Uygur-Karluk dostluğu daha fazla devam etmedi. Altaylarda oturan Karluk grubu, Uygurlara 

saldÝrmaya niyetlenince 746-747 yÝlÝnda mağlup edildiler ve batÝda T�rgiĢlerin b�lgesine ka�tÝlar.162 

751 yÝlÝnda Bol�u‟da bir kere daha UygurlarÝn h�k�mdarÝ Bayan �or‟un baskÝnÝna maruz kaldÝlar.163 

ArkasÝndan BasmÝllarla anlaĢan Karluklar, yine Uygurlara savaĢ a�tÝlarsa da netice alamadÝlar.164 

Daha sonra T�rgiĢler ve Karluklar tekrar h�cuma kalktÝlar. Fakat, Bayan �or Kagan, BasmÝl ve 

KarluklarÝ Yogra YarÝĢ‟ta yenmeyi baĢardÝ.165 Buna rağmen bazÝ kiĢiler ka�Ýp Karluklara 

sÝğÝnÝnca166 bir savaĢ daha olmuĢ, nihayet baĢsÝz kalanlar T�rgiĢlere sÝğÝnmÝĢlardÝ.167 

Bunun sonrasÝnda Uygurlarla Karluklar arasÝnda son bir savaĢ daha cereyan etmiĢ, Karluklar bir 

daha onlarÝn karĢÝsÝna �ÝkamamÝĢlardÝ.168 Bahsettiğimiz son savaĢlarÝn kesin tarihini tesbit etmek 

m�mk�n değil ise de bunlarÝn 751-759 arasÝnda olduğunu s�ylemek imkanÝmÝz vardÝr. ��nk� bilindiği 

gibi ġine Usu YazÝtÝ Bayan �or adÝna 759 yÝlÝnda dikilmiĢtir. 

Her ne kadar Uygur Devleti‟ne itaat etseler de daha baĢlangÝ�ta 746 yÝlÝnÝn 10. ayÝnda Tun-a-

pao-i-chien �or‟u el�i g�ndererek, �in‟le iliĢkilerini s�rd�yordu.169 751 yÝlÝnÝn 3. ve 11. aylarÝnda yine 

el�i g�nderdiler.170 DolayÝsÝyla Karluklar, Uygurlarla m�cadele ederken �inle bağÝmsÝz iliĢkilerini 

koruyorlardÝ. 

Belki T‟ang hanedanÝyla olan dostluklarÝnÝ g�stermek i�in 753 yÝlÝ Tun Bilge, 9. ayda, T‟ang 

imparatoruna karĢÝ isyan edip kendilerine sÝğÝnan G�kt�rk lideri olan A-pu-ssu‟yu yakalayÝp �in 

sarayÝna sundu. KarĢÝlÝğÝnda Ġmparator da onlara bir fermanla y�ksek �in unvanlarÝnÝ takdim etti. AynÝ 

yÝlÝn 12. ayÝnda Karluklar kendi memleketlerinin mahsullerini sunmak i�in el�i g�ndermiĢler, 

karĢÝlÝğÝnda �inliler de 754 yÝlÝnÝn 5. ayÝnda bir mektup yollamÝĢlardÝr.171 

Bundan sonra ancak, 791 yÝlÝnda �in kaynaklarÝnda Karluklara ait bilgi vardÝr. Bu kayda g�re 

Tibetlilerle ittifak yapan Karluklar, birlikte Kagan Stupa (BeĢbalÝk‟Ýn kuzeyi)‟yÝ aldÝlar. Zaten artÝk 

OnlarÝn �inlilerle komĢuluğu kalmamÝĢtÝr.172 11. ve 12. asÝrlarda Kuku Nor civarÝnda g�r�len Karluk 

bakiyelerinin bunlar olduğu sanÝlmaktadÝr.173 
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T�rgiĢlerin, batÝda zayÝflayÝp yÝkÝlÝĢa gitmeleri �zerine onlarÝn bÝraktÝğÝ boĢluğu Karluklar 

doldurmaya baĢladÝ. 712 yÝlÝnda Kapgan, BatÝ G�kt�rk �lkesine doğru yaptÝğÝ seferde SarÝ T�rgiĢ 

siyas� birliğine ağÝr bir darbe vurmuĢtur. AltaylarÝn g�neyindeki Karluklar da yavaĢ yavaĢ g�neye 

doğru kaydÝlar. Bu arada 716‟da Karag�l‟de K�l Tegin‟in h�cumuna maruz kalmÝĢlardÝ. Karluklar, 

buna rağmen Tokmak civarÝna yerleĢtiler ve T�rgiĢlerle iĢbirliğine gittiler. Neticede iki T�rgiĢ devleti 

ortaya �ÝktÝ. Biri Tokmak‟ta diğeri 717‟de Talas‟ta kurulan Kara T�rgiĢ devleti idi.174 

TaĢkent‟te idarecisi BatÝ G�kt�rk hanedanÝndan gelen ve Tudun unvanÝnÝ taĢÝyan devlet 

kuzeyde SÝr Derya kÝyÝsÝndaki Kara T�rgiĢ devletiyle 740‟tan sonra �atÝĢmaya baĢladÝğÝnda doğudaki 

KarluklarÝ kendine m�ttefik yaptÝ ve �st�nl�k sağladÝ. Neticede TaĢkent‟te Ġ-nai-t‟ou-tu-ch‟iu-le 

idaresinde yeni bir siyas� birlik kuruldu. Yeni kurulan devlette Karluklar da g�rev almÝĢlar ve Yabgu 

olmuĢlardÝ. Ancak, �ok ge�meden TaĢkent Ģehir devlet�iği �in‟in vassalÝ olduğunu kabul etti.175 

751 senesinde Orta Asya tarihinin akÝĢÝnÝ değiĢtirecek bir hadise meydana geldi. T‟ang 

imparatoru adÝna Doğu T�rkistan‟Ý idare eden Kao Hsien-ch‟ih, TaĢkent Tudununu hapse attÝ. Tudun 

oğlu batÝdaki diğer devlet�iklere ka�arak durumu anlattÝ. Bunun �zerine Doğu T�rkistan‟Ý �in‟in 

elinden kurtarmak i�in Arap kuvvetlerini ikna ettiler. Akabinde adÝ ge�en �inli vali yaklaĢÝk 350 km.lik 

bir y�r�y�Ģten sonra Talas Ģehrine yaklaĢtÝ. Atlah denilen mevkide Arap ordularÝyla �in ordusu beĢ 

g�n s�ren bir savaĢ yaptÝlar (temmuz 751). ĠĢte bu �arpÝĢmalarÝn Ģiddetli anÝnda IssÝk G�l KarluklarÝ, 

AraplarÝn tarafÝnÝ tutarak �in‟e karĢÝ cephe aldÝlar. Neticede �nden ve arkadan saldÝrÝya maruz kalan 

�in ordusu yenilip geri �ekildi.176 

Bundan sonra serbest kalan TanrÝ DağlarÝnÝn kuzey silsileleri IssÝk G�l taraflarÝ ardÝndan Talas 

Seyhun boylarÝna doğru Karluk gruplarÝ yayÝldÝ. AğÝrlÝk merkezleri artÝk BatÝ T�rkistan idi. Tokmak, 

Evliya-ata ve diğer Ģehirleri ele ge�irdiler. 766‟ya doğru bir Karluk Devleti kuruldu.177 

Bu arada Toharistan‟da 710 yÝlÝndan itibaren Karluk ismi Ġsl�m kaynaklarÝnda g�r�l�r. S�z 

konusu tarihte BedehĢan‟da oturup Kuteybe tarafÝndan �ld�r�len Eftalit Tarkan‟Ý Neyzek‟in emrinde 

bir Karluk yabgusundan s�z edilmektedir. 737‟de de Arap kumandanÝ Esed‟in faaliyetleri dolayÝsÝyla 

bir Karluk yabgusundan bahis vardÝr. Ona mağlup olan T�rgiĢ kağanÝ Su-lu, Toharistan‟a giderek 

Karluk yabgusunun yanÝna sÝğÝndÝ. 809 yÝlÝnda Feyzabad yakÝnÝndaki Vascirt adlÝ yerde KarluklarÝn 

varlÝğÝ bilinmektedir. X. asÝrda Ġbn R�steh, Amu Derya‟nÝn kollarÝndan VahĢab civarÝnda KarluklarÝn 

yaĢadÝğÝnÝ zikretmektedir. Hudud�l-alem‟de ise KarluklarÝn Hilend ve Belh‟e kadar yayÝldÝklarÝ 

bildirilmektedir. XII. asÝrdaki olaylarda Buhara KarluklarÝ, KarahanlÝ Devleti adlarÝ ge�er ve �ağaniyan 

ile Tirmiz, NahĢab, KiĢ‟de Karluklar BatÝ KarahanlÝ h�k�mdalarÝ ile savaĢtÝlar. Celaleddin HarezmĢah, 

Gazne‟ye geldiğinde karĢÝsÝnda yine KarluklarÝ bulmuĢtur. OnlarÝn reisi Seyfeddin Hasan kendisine 

itaat etmiĢti. O Moğollardan ka�arken topraklarÝnÝn bir kÝsmÝnÝ Seyfeddin Hasan‟a bÝraktÝ. AynÝ asrÝn 

sonunda onlarÝn Belh ve Tirmiz‟e kaydÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr.178 

�in‟in TanrÝ DağlarÝ civarÝndan elini �ekmesi, bu havalide ve kuzeyde yaĢayan boylarÝn iĢine 

yaradÝ. Bundan sonra Tokmak (Suyab) ve Talas b�lgesine gelen Karluklar, T�rgiĢlerin Nu-shih-pi 
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boyunun bulunduğu sahalarÝ ve BatÝ G�kt�rklerinin eski merkezlerini ele ge�irmiĢlerdi ve baĢkentleri 

Balasagun idi.179 Tuo-lu ve diğer T�rgiĢ boylarÝ onlara t�bi olurken 766-775 yÝllarÝ arasÝnda KaĢgar‟Ý 

aldÝlar. Fergana‟yÝ da Abbas�lerin elinden alÝp, Oğuzlarla ittifak ederek, Pe�enekleri yendiler. 

Tibetlilerle iĢbirliği yaparak BeĢbalÝk‟Ýn kuzeyindeki Kagan Stupa Ģehrini iĢgal ettiler. KÝsacasÝ 766‟yÝ 

takip eden yÝllarda m�stakil bir Karluk Devleti s�z konusudur180 

Aslan Ġl T�rgig bu esnada onlarÝn h�k�mdarÝ idi ve KaĢgar, Yarkent ve Talas b�lgelerini 

y�netiyordu (780 sÝralarÝ). AdÝ ge�en h�k�mdarÝn bir unvanÝ da Burgu�an idi.181 791 yÝlÝnda 

KarluklarÝn Tibetlilerle iĢbirliği yapÝp Kagan Stupa‟yÝ almasÝndan sonra KarluklarÝn Uygurlarla 

�arpÝĢmasÝ g�r�lmemekle beraber 821 yÝlÝna ait Kara Balasagun YazÝtÝ‟nÝn �ince kÝsmÝnda 791-812 

tarihleri arasÝnda Uygurlara mağlup olduklarÝ bildirilmektedir. Uygurlar, topraklarÝnÝn taciz edilmesine 

karĢÝ 791‟de KarluklarÝ bozguna uğrattÝlar. 812 muhtemel tarihli hadisede ise �lkesine tecav�z eden 

KarluklarÝ, Uygur h�k�mdarÝ Fergana‟ya kadar h�k�mdarlarÝnÝ �lkesini terk etmeye mecbur etmiĢtir. 

Neticede �ok sayÝda esir yakalayan Uygur h�k�mdarÝ ganimetle �lkesine d�nm�Ģt�r. Bundan sonra 

Uygur kağanÝ Chin-chu-chi-huei‟i bir kÝsÝm KarluklarÝn �zerine yabgu tayin etti. 

840 yÝlÝndaki KÝrgÝz baskÝnÝ sonrasÝnda bir kÝsÝm Uygur, Hsi-shih-pang-t‟e-le liderliğinde 

Karluklara sÝğÝndÝ. Diğer yandan IX. asrÝn ikinci yarÝsÝndan sonra TanrÝ DağlarÝnÝn doğu kÝsmÝna gelen 

Uygurlar da KarluklarÝ tehdide baĢladÝ. Hudud‟�l-Alem‟e g�re Ġli ve IssÝk G�l havalisindeki savaĢlarda 

kesin netice elde eden taraf olmadÝ.182 AynÝ devirde KÝrgÝzlar da kuzeyden s� 

rekli KarluklarÝ taciz ettiler. OnlarÝn Bancul kasabasÝ KÝrgÝzlarÝn eline ge�miĢti.183 Tibetlilerle 

791‟de ortak hareket ederek Kagan Stupa‟yÝ ele ge�irmiĢlerdi. 817-836 arasÝnda krallarÝ Ralpa-can 

devrinde bir Karluk el�isi Tibet kralÝnÝ ziyarete gitti. Genelde iliĢkileri dost�a geliĢti.184 

BatÝ y�n�nde Karluklar tabii ki Abbas�lerle m�nasebete giriĢecekti. Fergana‟yÝ ele ge�iren 

Karluklar bir s�re sonra buralarÝnÝ kaybettilerse de 772‟de tekrar iĢgal ettiler. 775‟te Halife Mehdi‟nin 

�st�nl�ğ�n� tanÝyanlar arasÝnda Karluk Yabgusu da vardÝ. AynÝ yabgu 792-793‟te Fergana‟yÝ ele 

ge�irince �zerine gelen Amr b. Cemil‟i yenmeyi baĢarmÝĢ, ancak Yahya el-Bermek�‟yi 

durduramamÝĢtÝ. Daha sonra patlak veren Rafi b. Leys isyanÝna Karluklar da katÝldÝlar. 809‟da 

Karluklar ve diğer T�rk boylarÝ Rafi‟yi terketti. Halife Memun zamanÝnda da bu Ģekilde m�cadeleler 

devam etti. Abbas�ler Karluk yabgusuna arazisi �zerinde m�lkiyet tanÝmak zorunda kaldÝlar (811). 

816‟da Otrar‟da Karluklar, vezir Fadl b. Sahl‟a karĢÝ ağÝr bir hezimet aldÝlar. KarÝsÝ ve �ocuklarÝnÝ esir 

olarak veren Karluk yabgusunun kendisi Kimek �lkesine ka�tÝ. 822‟de Fergana Karluklar tarafÝndan bir 

kez daha iĢgal edildi ise de Horasan valisi tarafÝndan geri alÝndÝ. Karluklar IX. asrÝn ikinci yarÝsÝnda 

zayÝflamaya baĢladÝlar. Kendi i�lerinde karÝĢÝklÝğa s�r�klendikleri gibi doğudan gelen UygurlarÝn 

h�cumlarÝ da onlarÝ sarsmÝĢ, nihayet Saman� Devleti‟nden Ġsmail b. Ahmed‟in 893 yÝlÝnda SÝr 

Derya‟nÝn doğusuna yaptÝğÝ seferde 10 bin Karluk �ld�rerek ağÝr bir darbe vurmuĢtur. Talas Ģehri dahi 

Saman�lerin eline ge�erken Tunguz adlÝ Karluk h�k�mdarÝnÝn hatunu dahil on beĢ bin kiĢi elde 

etti.185 
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893‟ten sonra, Karluklara bir baĢka darbe Oğuzlar tarafÝndan vurulmaya baĢlandÝ. Bu arada 

Oğuz Yabgusunun dahi �ld�ğ� savaĢlar yapÝldÝ. KaĢgar Ģehri tarafÝnda da Yağmalarla savaĢ devam 

etmekte idi. 943‟e doğru KaĢgar‟dan hareket eden KarahanlÝ h�k�mdarlarÝ �u vadisine girerek 

Karluklara son verdiler.186 

Hudud‟�l-alem‟de Karluklara ait on beĢ yer ismi g�sterilmiĢtir. Karluk �lkesinin doğusunda 

Tibet‟in bazÝ kÝsÝmlarÝ, Yağma ve Dokuz Oğuz sÝnÝrlarÝ, g�neyinde YağmalarÝn bazÝ kÝsÝmlarÝ ile 

Mavera�nnehir �lkesi, batÝsÝnda Oğuz sÝnÝrlarÝ ile, kuzeyinde Tuhsi, �igil, Dokuz Oğuz �lkeleri vardÝ. 

BurasÝ mamur, mutedil iklimi olan bir yerdi. KarluklarÝn kendisi hoĢ ahlaklÝ ve medeni insanlardÝ. Eski 

zamanlarda Karluk h�k�mdarlarÝ Cabguy veya Yabgu unvanÝnÝ alÝyorlardÝ. OnlarÝn bir kÝsmÝ avcÝ, bir 

kÝsmÝ �ift�i, bir kÝsmÝ �obandÝ. Zenginlikleri koyun at ve �eĢitli k�rklerdi.187 X. asÝrda �Ýr�Ýk ÝrmağÝnÝn, 

NarÝn IrmağÝnÝn kenarÝnda KarluklarÝn Basham b�lgesi bulunuyordu.188 Yine aynÝ asÝrda Karluk 

h�k�mdarlarÝ Atasagun unvanÝnÝ taĢÝyordu189 

B�y�k Uygur KağanlÝğÝ yÝkÝlÝnca (840) KarluklarÝn siyasi n�fuzu artmÝĢ, neticede bu b�lgede 

kurulan KarahanlÝ Devleti‟nin esas kitlesini meydana getirmiĢlerdir.190 Hatta Pendname‟nin 

bildirdiğine g�re Gazneli Devleti‟nin kurucusu Seb�k Tegin, bir Karluk Ģehri olan Barshan‟dan 

�ÝkmÝĢtÝr.191 Karluklar zamanla KarahanlÝ devletine cephe almÝĢlardÝ. Bu durum doğudan gelen 

KarahÝtaylarÝn iĢini kolaylaĢtÝrmÝĢtÝr.192 �zellikle Katavan (Katvan) savaĢÝnda olumsuz etki yaptÝklarÝ 

ve 1137 yÝlÝndan sonra onlarÝn Horasana kadar sokulmalarÝna sebep olduklarÝ bilinmektedir.193 

KÝp�aklar 

KÝp�ak ismi ilk defa Tobol-ĠĢim ÝrmaklarÝ �evresinde tarih sahnesinde g�r�lmektedir. O sÝrada 

ĠrtiĢ IrmağÝ civarÝnda Kimekler yaĢÝyorlardÝ. Pe�eneklerin de kuzeyinde idiler.194 Kunlar ise �in‟in 

Kansu-Ordos b�lgesinin kuzeyinde bulunuyorlardÝ. Kunlar doğudan gelerek KÝp�aklarla ve Kimeklerle 

karÝĢtÝlar. 300 bin �adÝrlÝk bir halk grubu kuzey batÝ �in‟den �Ýkarak KarahanlÝ �lkesine saldÝrmak 

istemiĢ, ancak KarahanlÝ h�k�mdarÝ Togan tarafÝndan geri p�sk�rt�lm�Ģlerdi (1017/1018).195 

KÝp�aklarÝn T�rklerden bir cins olduğu KaĢgarlÝ Mahmud tarafÝndan bildirilmiĢtir.196 

KÝp�aklar aslÝnda XI. asÝrdan sonra ĠrtiĢ IrmağÝndan Tuna nehrine Orta Avrupaya kadar uzanan 

geniĢ bir sahada �nem kazanmÝĢlardÝ. Bu �nemleri bundan sonra �� kÝtada asÝrlarca devam etmiĢtir. 

Ancak burada konumuzu ilgilendiren kÝsmÝ onlarÝn tarih sahnesine �ÝkÝĢlarÝdÝr. KÝp�aklar kaynaklarda 

bilindiği gibi KÝp�ak (KÝfĢak) (Ġsl�m), Kun (Macar), Khartes (Ermeni), Polvets ve PolovtsÝ (Rus), 

Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi (Alman ve diğer) Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani 

(BizanslÝlar ve Latinler) gibi adlarla anÝlmÝĢlardÝr.197 

Bununla birlikte en yaygÝn kullanÝlan isimleri KÝp�ak ve Kuman‟dÝr. EsasÝnda Kuman-KÝp�ak 

birliği X. asrÝn sonunda Kimek, KÝp�ak ve kuzeybatÝ �in‟den gelen KunlarÝn (SarÝlara) birleĢmesiyle 

meydana gelmiĢtir. Zaten Kuman ismi KunlarÝn, KÝp�aklara dahil olmasÝndan sonra baĢlamaktadÝr 

(1012-1013).198 Diğer taraftan Kuman ismine199 Ermenice, Rus�a ve Almanca kaynaklarda sarÝ, 

aman renginde olan sarÝ sa� anlamlarÝ verilmiĢtir. 
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KÝp�aklar, IX. ve XI. asÝrlarda ĠrtiĢ ÝrmağÝ, BalkaĢ g�l� civarÝndan kuzey Sir Derya ve Orta batÝ 

Kazakistan bozkÝrlarÝnda yaĢÝyorlardÝ.200 XI. asrÝn baĢlarÝnda (1030‟larda) Ġtil ÝrmağÝna geldiler201 

KÝrgÝzlar 

KÝrgÝzlarÝn eski yurdu yani esas anayurtlarÝ K�gmen DağlarÝnÝn kuzeyi, Yenisey Nehri‟nin 

kollarÝndan Kem havzasÝ idi. 

Etimolojik �alÝĢmalarla et�d edilen KÝrgÝz adÝ hakkÝnda202 g�n�m�ze kadar kesin neticelere 

hala varÝlamadÝğÝ g�r�lmektedir. Kelime anlamÝ olarak KÝrgÝz adÝnÝn kÝr-gezmek‟ten veya KÝrk 

Oğuz‟dan geldiği konusunda �nemli fikirler olduğunu s�yleyebiliriz. �ince metinlerde ise KÝrgÝz ismi ilk 

defa Ke-k‟un olarak kaydedilmiĢtir.203 Bu KÝrgÝz isminin tarihte bilinen ilk transkripsiyonudur. Daha 

sonra Chien-k‟un Ģeklinde zikredildiğine rastlÝyoruz.204 G�kt�rklerin ilk zamanlarÝnda (555‟lerde) Ch‟i-

ku205, 648 yÝlÝ dolaylarÝnda Chie-ku206, B�y�k Uygur KaganlÝğÝ d�neminde (744-840) Chie-ku, Hsia-

chia-ssu, Chia-chia-ssu207 ve Ho-ke-ssu208 gibi isimlerle yazÝlmÝĢlardÝr. BunlarÝn hepsi KÝrgÝz 

isminin değiĢik transkripsiyonlarÝdÝr. Fakat, WHTK‟da209 verilen Ho-ke-ssu okununuĢu KÝrgÝz ismine 

en yakÝn olanÝdÝr. 603 yÝlÝ dolaylarÝnda T�les boylarÝ i�in verilen listede ge�en He-ku‟larÝn ki, bunlar 

TanrÝ DağlarÝndaki Pai-shan‟Ýn (Aktağ) kuzey eteklerinde yaĢÝyorlardÝ.210 

KÝrgÝz isminin son transkripsiyonu He-ke-ssu‟ya yakÝnlÝğÝndan dolayÝ s�z konusu tarihte bu adla 

anÝldÝklarÝ sonucunu ortaya koymaktadÝr.211 Bu durum KÝrgÝz ismi konusunda yeni bir fikir verdiği gibi 

aslÝnda aĢağÝda bahsedilen onlarÝn T�rk k�kenli olmadÝklarÝ konusundaki iddialara en iyi cevaptÝr. 

Bunun yanÝnda KÝrgÝz adÝnÝn y�zyÝllar boyu devamlÝlÝğÝnÝ g�stermesi bir baĢka enteresan noktadÝr. 

KÝrgÝzlarÝn aslÝnda T�rk olmayÝp VI. asÝrda T�rkleĢtiklerine dair ileri s�r�len fikirlere kesinlikle 

katÝlmÝyoruz.212 OnlarÝn fikri esasÝnda KÝrgÝzlarÝn “yeĢil g�zl� sarÝĢÝn veya kÝzÝl sa�lÝ olduklarÝna ve 

de kurttan t�reyen kimselerden değildir” Ģeklindeki kayÝtlara dayanmaktadÝr. Bunlardan baĢka diğer 

eski T�rk boylarÝyla k�lt�rel a�Ýdan herhangi farklÝ bir taraflarÝ olduğu konusunda kayÝt yoktur. �stelik 

kurttan t�reme rivayeti ile ilgili bilgiler sadece G�kt�rklere değil, Kao-ch‟e‟lara ve Vusun‟lara aittir. 

G�kt�rk d�neminde kurt yani A-shih-na‟ya bağlananlar yalnÝz hanedandÝr.213 Bunun yanÝnda �ok 

sayÝda diğer T�rk boylarÝnÝn kurt efsanesiyle ilgisi bulunmamaktadÝr (T�les boylarÝ, T�rgiĢler, Sir 

TarduĢlar, BayÝrkular, Oğuzlar, Uygurlar, Karluklar ve benzeri k���k boylarda). DolayÝsÝyla kurttan 

t�reme rivayeti yok diye KÝrgÝzlarÝ T�rk asÝllÝ saymamak kanaatimizce doğru değildir; ayrÝca Eberhard 

“T�rklerden değildir demekle”214 sadece G�kt�rk hanedanlÝğÝnÝn bağlÝ olduğu kabileden gelmediğine 

iĢaret etmiĢtir. Renk a�ÝsÝndan farklÝ olduklarÝnÝn bildirilmesi de KÝrgÝzlarÝn baĢka bir etnik k�kenden 

geldiklerini g�stermez. ��nk� Hazarlar, Bulgarlar, Kuman-KÝp�aklar tarih� kaynaklarda sarÝĢÝn ve 

mavi g�zl� tasvir edilmiĢlerdir. Diğer taraftan T�rk adÝnÝ taĢÝyan I. G�kt�rk Devleti‟nin meĢhur kağanÝ 

Mukan (553-572) dahi �in kaynaklarÝnda “kÝzÝl y�zl�, renkli g�zl� (donuk cam gibi)” ifadesiyle 

anlatÝlmÝĢtÝr.215 Bizim g�r�Ģ�m�z� destekleyen en �nemli delil KÝrgÝzlarÝn ortaya �ÝktÝğÝ b�lgenin 

yapÝlan arkeolojik kazÝlar neticesinde en eski T�rk yurdu olarak belirlenmesidir.216 M.�. 2500-1700 
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arasÝ Afanesyevo sonra 1700-1200 arasÝ Andronovo k�lt�rlerinin temsilcilerinin T�rk soyunun proto-

tipi olduğu anlaĢÝlmÝĢtÝr.217 

KÝrgÝzlar, bilinen tarihte ilk defa B�y�k Hun Ġmparatorluğunun Shan-y�‟s� Mo-tun zamanÝnda 

zikredilmiĢlerdir.218 Buna g�re HunlarÝn kuzeyinde bulunan KÝrgÝzlar, Ting-ling, Ch‟�-she, Hun-y�, 

Hsin-li gibi boylar arasÝnda yaĢÝyorlar ve Ke-k‟un ismiyle adlandÝrÝlÝyorlardÝ. Muhtemelen M.�. 203 yÝlÝ 

dolaylarÝnda adÝnÝ saydÝğÝmÝz diğer kabilelerle bağlanan KÝrgÝzlardan bundan sonra bahis yoktur. Bu 

esnada Altay DağlarÝnÝn kuzeyinde Kem ÝrmağÝ civarÝnda yaĢÝyorlardÝ.219 

M.�. 46 yÝlÝnda Chih-chih Shan-y� tarafÝndan mağlup edilen KÝrgÝzlar, bu h�k�mdara itaat 

etmek zorunda kamÝĢlardÝ. Bu sefer Chien-k‟un adÝyla zikredilen KÝrgÝzlar, Chih-chih tarafÝndan 

yenilince devletin doğusundaki asÝl merkezine 7 bin li (3710 km) mesafede bir yere �ekilmiĢlerdi. 

G�neydeki Kuca (Ch‟�-she)‟ya ise beĢ in li (2650 km) uzaklÝkta idiler.220 S�z konusu b�lge Altay 

dağlarÝnÝn kuzeyine ve Tannu-ola (Sayan) dağlarÝnÝn batÝsÝna d�Ģmektedir. KÝrgÝzlardan haber 

alamadÝğÝmÝz bunun �ncesi devirde Vusun‟larÝn yaĢadÝğÝ IssÝk G�l�‟n�n kuzeyine doğru yayÝldÝklarÝ 

ve Chih-chih Shan-y� tarafÝndan mağlup edilince tekrar eski yerlerine d�nd�kleri anlaĢÝlmaktadÝr. 

M.�. 99‟da iki �inli general Li Ling ve Wei L�, �in‟deki Han hanedanÝndan ka�Ýp Hunlara 

sÝğÝndÝklarÝ zaman, Hunlar, bu generallerden Wei L�‟y� Ting-ling‟ler �zerine, Li Ling‟i ise KÝrgÝzlar 

�zerine idareci tayin ettiler.221 Bunlardan baĢka Hun d�neminde KÝrgÝzlarla ilgili kayÝt yoktur. Hi�bir 

yerde ve olayda adlarÝndan bahsedilmemektedir. 

KÝrgÝzlarÝn, G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢundan itibaren tarih� metinlerde yer almaya baĢladÝğÝ 

g�r�lmektedir. AslÝnda KÝrgÝzlarÝn G�kt�rk Devleti kurulmadan �nce menĢei efsanelerinde adlarÝna 

tesad�f edilmektedir. G�kt�rklerin ikinci menĢei efsanesinde Abakan nehri ile kem nehrinin arasÝnda 

yaĢadÝklarÝndan bahis vardÝr. Buna g�re: “G�kt�rklerin atalarÝndan Ni-shih-tou‟nun oğullarÝndan birisi 

değiĢip, beyaz �rdek olmuĢtur. UnvanlarÝ Ch‟i-ku idi. Ve Abakan (A-fu) suyu ile Kem (Chien) suyu 

arasÝnda yaĢÝyorlardÝ”.222 Efsanev� kayÝt olmasÝ sebebiyle fazla ilmi değeri bulunmayan bu bilgiden 

yine de KÝrgÝzlarÝn 552 yÝlÝndan �nceki d�nemde 

 Kem nehri ile Abakan ÝrmağÝ arasÝnda yaĢadÝklarÝ sonucunu �Ýkarmak m�mk�nd�r. AyrÝca bu 

bilgi KÝrgÝzlarÝn T�rk olmadÝklarÝ ileri s�renlere karĢÝ, G�kt�rklere olan yakÝnlÝğÝnÝ g�stermesi 

a�ÝsÝndan son derece m�himdir. 

552 yÝlÝ dolaylarÝnda G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢu esnasÝnda KÝrgÝzlarÝn adÝ tarihi kayÝtlarda 

ge�memektedir. Ancak, 553 yÝlÝnda G�kt�rk Devleti‟nin baĢÝna ge�en Mukan Kagan, 555 yÝlÝnda 

devletini hÝzla b�y�tmeye baĢlamÝĢtÝ. Bu yÝlda doğudaki Ch‟i-tan (KÝtan) kavminin yenilmesinden 

sonra Mukan‟a kuzeylerindeki KÝrgÝzlar itaat etmiĢlerdi. AynÝ sÝrada KÝrgÝzlar Baykal G�l� civarÝnda 

yaĢÝyorlardÝ. Kaynaklarda KÝrgÝzlar �zerine herhangi bir seferden bahsedilmemesi ve Mukan Kagan‟Ýn 

diğer zaferlerinden farklÝ olarak “itaat altÝna alÝndÝ” ifadesinin kullanÝlmasÝ223 onlarÝn kendiliğinden 

hÝzla y�kselen G�kt�rk Devleti‟ne bağlandÝğÝ fikrini ortaya �ÝkarmaktadÝr. 
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568 yÝlÝnda Bizans el�isi Zemerkhos, BatÝ G�kt�rklerini idare eden Ġstemi Yabgu‟nun yanÝna 

TanrÝ DağlarÝnÝn kuzeyindeki Aktağ‟a gittiğinde kendisine bir KÝrgÝz kÝzÝ sunulmuĢtu.224 

572 yÝlÝnda Mukan Kagan �l�nce onun yas t�renine katÝlan kavimler arasÝnda KÝrgÝzlar da vardÝ. 

�in kaynaklarÝnÝn haber vermediği bu hadiseyi Orhun Abidelerinde bulabiliyoruz.225 

630 yÝlÝnda BatÝ ve Doğu G�kt�rk Devletleri yÝkÝlarak �in‟deki T‟ang hanedanÝna bağlanmÝĢlardÝ. 

Neticede Orta Asya‟da yaĢayan T�rk boylarÝ bağÝmsÝz hareket etmeye baĢladÝlar. Sir TarduĢlar 

bunlarÝn en kuvvetlisi idi. 627 yÝlÝnÝ takip eden zaman s�recinde Sir TarduĢlara bağlandÝğÝ anlaĢÝlan 

KÝrgÝzlar onlar tarafÝndan g�nderilen bir ilteber tarafÝndan idare ediliyorlardÝ. AyrÝca Ch‟i-hsi-pei, Ch�-

sha-p‟o-pei ve A-mi-pei adlarÝnda �� KÝrgÝz idareci de y�netimde s�z sahibi idi. Diğer boylarÝn �oğu 

onlara itaat etmiĢti. Bu arada G�kt�rk hanedanÝndan Ch‟e-pi Tegin, Karluk ve KÝrgÝz (Chie-ku) gibi 

T�rk boylarÝnÝ kendine bağlayarak kuvvetlendi.226 Daha sonra kendini kağan il�n eden s�z konusu 

tegin �in‟deki T‟ang Ġmparatorluğu‟nun entrikalarÝ neticesinde pasifize edilmiĢti. 648 yÝlÝnda cereyan 

eden bu hadiseler neticesine Karluk, Sir TarduĢ, Bugut (P‟u-ku) ve benzeri T�rk boylarÝnÝ el�i 

g�nderip �in imparatoruna hediyeler sunmuĢlardÝ. KÝrgÝzlar da bu esnada el�i g�ndererek �in 

imparatoruna kendi �lkelerinde yetiĢen mallardan hediye verdiler. ArkasÝndan reisleri ilteber unvanlÝ 

Shih-po-ch‟� A-chan adlÝ ĢahÝs T‟ang sarayÝna geldi. Ġmparator T‟ai-tsung onun Ģerefine eğlence tertip 

etti. 650 yÝlÝnÝ takiben G�kt�rk �lkesi asker� valiliklere b�l�nd�ğ� zaman KÝrgÝz (Chien-k‟un) asker� 

valiliği de ihdas edildi. KÝrgÝz reisi ilteber, askeri vali ve sol istihkam (savunma) generali ve de Li-yen-

jan Tu-hu olarak tayin edildi. Bundan sonra imparator Kao-tsung zamanÝnda (650-683) tekrar �in 

sarayÝna el�i g�nderdiler.227 

708 yÝlÝnda KÝrgÝzlar tekrar �in‟e el�i g�ndererek kendi �lke mallarÝndan sundular. ArkasÝndan 

713-755 yÝllarÝ arasÝnda tam d�rt kere daha �in sarayÝna el�iler yollayarak hediye verdiler. 758‟de 

Uygurlar tarafÝndan yenilerek itaat altÝna alÝndÝlar. Bundan sonra B�y�k Uygur KaganlÝğÝna dahil 

olduklarÝndan �in ile resm� temas kuramamÝĢlardÝr. Uygur hakimiyeti altÝnda KÝrgÝzlarÝn adÝ Chia-chia-

ssu Ģeklinde değiĢti. 

AnlamÝ sarÝ-kÝzÝl y�zl� demek idi. Bu esnada KÝrgÝzlar, yine de Karluk, Tibet, Ġran (Ta-shih) gibi 

boy ve devletlerle m�nasebetlerini devam ettirdiler. Uygurlar, onlarÝn reisi A-je‟ya makam ve unvanlar 

vermiĢlerdi. Zamanla Uygurlar kuvvetten d�Ģ�nce A-je kağanlÝğÝnÝ ilan etti. 

Bunun �zerine Uygurlar bazÝ kumandanlarÝnÝ g�ndererek isyanÝ bastÝrmak istedilerse de Uygur 

kumandanlarÝ kuvvetli KÝrgÝz ordularÝyla baĢ edemediler. �stelik Uygur kumandanlarÝndan K�ll�g 

Baga (Ch�-l� Mo-ho), KÝrgÝz kağanÝ A-je‟ya rehberlik ederek Uygur kağanÝnÝn merkezini bastÝrttÝ. 

Yenilen Uygur kağanÝ Ho-sa �ld�r�ld� (840). 

Diğer b�t�n Uygur kumandanlarÝ ve teginleri de mağlup olmuĢtu. UygurlarÝn altÝndan otağÝ ve 

�in asÝllÝ T‟ai-ho prensesleri KÝrgÝzlarÝn eline ge�ti. Daha sonra KÝrgÝz kağanÝ kendi merkezini Uygur 

kağanÝnÝn merkezine on beĢ g�nl�k mesafede olan Lao dağÝnÝn g�neyine nakletti.228 840 yÝlÝnÝn 

Eyl�l ayÝnda KÝrgÝzlarÝn ani h�cumuna maruz kalan UygurlarÝn bir kÝsmÝ g�neye doğru ilerlemiĢ, 60 li 
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geniĢliğindeki bir alana yayÝlan kitleden �in halkÝ �ok korkup, kendi �lkelerinin i�lerine ka�maya 

baĢlamÝĢtÝ. 

Mağlup Uygurlardan �ge, 841 yÝlÝnÝn baharÝnda kağanlÝğÝnÝ ilan ederek ordugahÝnÝ Ts‟o-tzu-

shan‟da kurdu. Bu sÝrada �inli devlet adamÝ Li Te-y� devreye girmiĢ ve UygurlarÝn eskiden �in‟e 

yaptÝğÝ yardÝmlarÝ hatÝrlatarak onlarÝn himaye edilmesini sağlamÝĢtÝ. 

KÝrgÝzlar, elde ettikleri b�y�k zaferden bir yÝl sonra on tarkandan oluĢan bir el�i heyetini �in‟e 

g�nderdiler. Heyetin gayesi KÝrgÝzlarla �in arasÝnda iyi iliĢkiler tesis etmek ve UygurlarÝn elinden 

alÝnan T‟ai-ho prensesi iade etmek idi. Ancak, Uygur kağanÝ �ge, KÝrgÝz el�ilik heyetini yolda bastÝ ve 

tarkanlarÝn hepsini �ld�rerek, adÝ ge�en prensesi ele ge�irdi.229 

Bu arada �in imparatoru yiyecek sÝkÝntÝsÝ �eken Uygurlara yirmi bin �l�ek tahÝl vermiĢ, fakat 

yerleĢmeleri i�in �in‟in i�lerine girmelerine m�saade etmemiĢti. Akabinde Uygurlar arasÝnda 

anlaĢmazlÝklar �ÝktÝ ve istikrarlÝ bir devlet kuramadÝlar.230 

KÝrgÝzlar, yaklaĢÝk bir asÝr s�ren B�y�k Uygur KaganlÝğÝna son vererek �t�ken b�lgesini ele 

ge�irmiĢlerdi. Akabinde bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ ilerletmek ve sağlam bir devlet kurmak i�in harekete ge�tiler. 

�in‟deki T‟ang hanedanÝyla iyi iliĢkiler kurma teĢebb�sleri, arta kalan UygurlarÝn kağanÝ �ge 

tarafÝndan el�ileri �ld�r�lmek suretiyle baĢarÝsÝzlÝkla sonu�landÝ. Bunun �zerine 842 yÝlÝnÝn 

sonbaharÝnda KÝrgÝzlar, T‟ang hanedanÝna bir el�i daha g�ndererek, T‟ai-ho prensesin durumunu 

sordular ve �ld�r�len tarkanlarÝn intikamÝ i�in Uygurlara saldÝrmak �zere izin istediler.231 ��nk� 

Uygurlar, o sÝrada �in‟in himayesinde idi. Neticede �eĢitli entrikalarla �ge Kagan‟Ý zor duruma 

d�Ģ�ren �inliler, Sha-t‟o ve Ch‟i-pi gibi kendi idareleri altÝndaki boylarla harekete ge�erek �ge 

Kagan‟a baskÝn d�zenlediler. �arpÝĢmalar sÝrasÝnda yaralanan �ge, T‟ai-ho prensesi ve diğer 

ağÝrlÝklarÝnÝ savaĢ meydanÝnda bÝrakarak Hei-ch‟e-tzu (Kara ArabalÝ OğullarÝ) kabilesinin yanÝna 

sÝğÝndÝ. �inli prenses de kendi �lkesine teslim edildi. 

843 senesinin baĢlarÝnda KÝrgÝzlar, Chu-wu-he-suo baĢkanlÝğÝnda bir el�ilik heyetini daha T‟ang 

hanedanÝna yollayarak yeni kurduklarÝ devletin tanÝnmasÝnÝ istediler.232 AdÝ ge�en el�i �� sene sonra 

T‟ang hanedanÝ baĢkentine varabildi. Ġmparator onun geliĢinden �ok memnun olmuĢtu. Hemen teĢrifat 

iĢlerinden sorumlu vezir Chao Fan‟a KÝrgÝz �lkesine gitmesini emrettiği gibi, Li Te-y�‟ye KÝrgÝzlar 

hakkÝnda teferruatlÝ bir rapor hazÝrlamasÝnÝ emretti. Chao Fan‟Ýn g�t�rmesi i�in imparator tarafÝndan Li 

Te-y�‟e bir ferman hazÝrlatÝldÝ. Fermanda imparator KÝrgÝz kağanÝnÝn sağlÝk baĢarÝ ve mutluluk i�inde 

olmasÝnÝ diledikten sonra KÝrgÝz-�in iliĢkilerini geliĢtirmek istiyordu. Bundan sonra KÝrgÝzlarÝ, mağlup 

Uygur �ge Kagan‟Ýn sÝğÝndÝğÝ Hei-ch‟e-tzu kabilesine karĢÝ h�cuma davet etti.233 Bu yÝlÝn Haziran 

ayÝnda ise Wen-wu-ho adlÝ KÝrgÝz el�isi �in sarayÝna gelmiĢ, imparatordan eğer Uygurlar ile Hei-ch‟e-

tzu‟lara saldÝrÝrlarsa kağanlÝklarÝnÝn tanÝnacağÝ konusunda bir cevap almÝĢlardÝ.234 AynÝ yÝlÝn baĢÝnda 

�inli devlet adamÝ Chao Fan‟Ýn imparatoruna sunduğu rapordan UygurlarÝn An-hsi (Kuca) ve BeĢbalÝk 

(Pei-t‟ing)‟a taarruz ettiklerini anlÝyoruz.235 Birka� ay sonra KÝrgÝzlar aynÝ teklifte bulunduklarÝnda �in 
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imparatoru da aynÝ cevabÝ verdi ve ancak, onlarÝn cezalandÝrÝlmasÝ karĢÝlÝğÝnda KÝrgÝz KaganlÝğÝnÝ 

tanÝyacağÝnÝ bildirdi. KÝrgÝzlarÝn �in‟in karĢÝ teklifini uzun s�re kabul etmediği anlaĢÝlÝyor. 

844 yÝlÝnÝn MartÝ‟nda nihayet �inliler, KÝrgÝzlarla, Uygurlar ve Hei-ch‟e-tzu kabilesini 

cezalandÝrma konusunda bir anlaĢma yapabildiler. KÝrgÝzlarÝn el�i Tirek Ġnan� (Ti-te i-ssu-nan-chu) iki 

beyaz atla ve mektupla T‟ang sarayÝna gelmiĢti. El�iye son derece h�rmetle muamele edilmiĢ Ģerefine 

eğlenceler d�zenlenmiĢti.236 YapÝlan anlaĢmaya g�re o yÝlÝn sonbaharÝnda KÝrgÝzlar, h�cuma 

ge�ecekler, �in ordularÝ ise You-chou, T‟ai-y�an, Chen-wu, T‟ien-te b�lgelerinin birlikleri halinde 

hareket edip �nemli ge�itler �zerinde onlarÝ bekleyeceklerdi. Neticede Uygurlar ve Hei-ch‟e-tzu‟larÝn 

etrafa dağÝlan insanlarÝnÝ yakalayacaklardÝ. 

KÝrgÝz kağanÝ A-je sonbaharda atlarÝn g��lenmesini fÝrsat bilerek Uygurlar ve Hei-ch‟e-tzu 

kabilesine saldÝracağÝnÝ, bunun i�in �in imparatorundan sefer tarihinin kendisine bildirilmesini istedi. 

Bir yÝl sonra KÝrgÝz KaganÝna, yeni �ince unvanlar verileceği sÝrada �in imparatorunun kendisi yani 

Wu-tsung �ld�. Yeni imparator Hs�an-tsung, kuzey komĢularÝna karĢÝ aynÝ politikayÝ devam ettirmek 

niyetinde idi. 845 yÝlÝnÝn Nisan ayÝnda Li Shih adlÝ bir el�i KÝrgÝzlara doğru yola �Ýkmak �zere 

hazÝrlattÝrÝlmÝĢtÝ.237 

AslÝnda imparator �ld�kten sonra KÝrgÝzlarÝn kağan olarak tanÝndÝğÝ belgeyi g�t�recek olan el�i 

Li Shih, KÝrgÝzlarÝn �ok uzakta olduğunu, artÝk �in‟le baĢ edemeyeceklerini ileri s�rerek yeni 

imparatorun vazge�mesini sağladÝ (846).238 Ancak, 847 yÝlÝnda Li Ye baĢkanlÝğÝnda bir el�ilik heyeti 

KÝrgÝzlarÝn yanÝna giderek kağanlarÝna Ying-wu ch‟eng-ming Kagan unvanÝnÝ tevcih etti.239 

Uygurlar kağanlarÝ �ge �ld�r�l�p iyice zayÝfladÝklarÝ halde �inliler peĢlerini bÝrakmÝyordu. Bu 

y�zden Moğol Shih-wei‟lere sÝğÝndÝlar. Bu arada KÝrgÝzlar kendi baĢbakanlarÝ Apa‟yÝ 70 bin kiĢilik 

kuvvetle Shih-wei‟lerin �zerine yolladÝ. Shih-wei‟ler yenildi ve Uygurlar, KÝrgÝzlar tarafÝndan alÝnÝp Gobi 

��l�n�n kuzey taraflarÝna g�t�r�ld�ler. Dağlara ve ormanlara ka�an Uygurlar ise Doğu T�rkistan 

istikametinde ilerleyip Kuca civarÝndaki UygurlarÝ idare eden Menlig Tegin‟e bağlandÝlar.240 

863 yÝlÝnda Ağustos ayÝnda KÝrgÝzlar, Ho-i-nan-chih (Alp Ġnan�) adlÝ bir devlet adamlarÝnÝ �in‟e 

g�ndererek Budizmi kabul etmek istediklerini, ayrÝca T‟ang hanedanÝna bağlanmayÝ teklif ettilerse de 

artÝk Uygur tehlikesi ortadan kalktÝğÝ i�in olumlu karĢÝlanmadÝ.241 866 yÝlÝnÝn sonunda KÝrgÝzlar, Ġ-

chih-lien-chih adlÝ bir el�i g�ndererek aynÝ tekliflerini yineledilerse de yine reddedildi.242 860-873 

yÝllarÝ arasÝnda KÝrgÝzlar �in‟e �� defa el�i g�ndermiĢler ve hediye sunmuĢlardÝ. Fakat, en sonuna 

kadar UygurlarÝ kendi idareleri altÝna alamadÝlar. Bu vakitten sonra hediye vermek, karĢÝlÝğÝnda unvan 

almak gibi konularÝ �in tarih�i memurlar bir daha yazmadÝlar.243 

Buraya kadar bahsettiğimiz �in kaynaklarÝnÝn dÝĢÝnda T�rk�e yazÝlÝ kitabelerde de KÝrgÝz adÝ 

defalarca kaydedilmiĢtir.244 ĠlteriĢ Kagan‟Ýn 692 yÝlÝnda �l�m�nden sonra yerine ge�en kardeĢi 

Kapgan devletini her alanda g��lendirmeye baĢlamÝĢtÝ. Tonyukuk kitabesinden anladÝğÝmÝz kadarÝyla 

�inliler, On-Ok ve KÝrgÝzlarla anlaĢtÝlar. On-Ok ve KÝrgÝzlar Altay dağlarÝnda oturacaklar, �inlilerle 

anlaĢÝp G�kt�rk kağanÝ Kapgan‟a saldÝracaklardÝ. Ancak, Kapgan ve Tonyukuk idarelerindeki G�kt�rk 
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ordusu 696-697 kÝĢÝnda K�gmen dağlarÝnÝ aĢarak, Yenisey nehri kollarÝndan AnÝ IrmağÝ kÝyÝsÝnda 

KÝrgÝzlarÝ �ok ağÝr bir bozguna uğrattÝ. KÝrgÝzlarÝn hanÝ dahi orada �ld�r�lm�Ģt�.245 �len KÝrgÝz 

kağanÝna atfen 716 yÝlÝnda Kapgan Kagan, BayÝrku‟lar tarafÝndan �ld�r�ld�ğ� zaman yeni kağan 

Bilge tarafÝndan onun adÝna balbal dikildi.246 

KÝrgÝzlar, 708 yÝlÝnda �in‟deki T‟ang imparatorluğu ile temasa ge�miĢlerdi. Bunun neticesinde 

isyan etmiĢ olmalÝlar ki; 710 yÝlÝnda Bilge ve K�l Tegin kardeĢler tarafÝndan yeniden mağlup 

edildiler.247 731 yÝlÝnda K�l Tegin �ld�ğ� zaman cenazesine KÝrgÝzlardan TarduĢ Ġnan�u �or 

gelmiĢti.248 

G�kt�rk Devleti yÝkÝlÝp yerini Uygurlara bÝrakÝnca ilk kağan Bayan �or (745-759) devletin birliğini 

sağlamak maksadÝyla KÝrgÝzlarla savaĢmÝĢtÝ.249 779 yÝlÝndan �nce B�g� Kagan tarafÝndan mağlup 

edilen KÝrgÝzlar, onu �ld�r�p yerine ge�en Tun Baga Tarkan (779-789)‟dan da ağÝr bir darbe 

yediler.250 

800‟l� yÝllarÝn baĢÝnda KÝrgÝzlarÝn yine Uygurlarla savaĢÝp yenildiklerini g�r�yoruz. Uygurlardan 

Kutlug Bilge Kagan, KÝrgÝzlar �zerine �ÝktÝğÝ seferde, onlarÝn reisini �ld�rd�ğ� gibi �ok sayÝda at ve 

sÝğÝr ele ge�irmiĢti. AyrÝca KÝrgÝzlarÝn Orta Asya‟daki diğer boy ve Ģehirlerle yaptÝğÝ demir ticareti 

UygurlarÝn eline ge�ti.251 

Ġsl�m kaynaklarÝnda KÝrgÝzlar hakkÝnda �ok az malumat vardÝr. Sadece Yenisey nehrinin 

doğduğu kollardan s�z ederler. Ġki yÝlda bir Mavera�nnehir‟e KÝrgÝz �lkesinden kervan gelirmiĢ. Gelen 

mallar değerli k�rkler, misk ve �zellikle ok yapÝmÝnda kullanÝlan ağa�lar (kayÝn) ve benzeri idi. Oradan 

KÝrgÝz �lkesine baĢta dokuma �r�nleri ve bir �ok ticaret malÝ giderdi. KÝrgÝz kağanÝ KemcikeĢ adlÝ 

Ģehirde otururdu. Bundan baĢka Ģehirleri yoktu. �l�lerini yakan tek T�rk kavmi olarak g�sterilirler, 

�adÝrlarda ke�eden kul�belerde otururlar, �ld�r�c� oyunludurlar, ateĢe taparlar. Onlara bağlÝ Fur� 

isimli bir kabile vardÝ. KÝrgÝz Hakan‟ÝnÝn oturduğu Kemek�s kasabasÝ bulunuyordu. K�seym adlÝ bir 

KÝrgÝz boyu daha vardÝ. K�rk, misk ve hut�vv (boynuz) elde etmek i�in avlanÝrlardÝ.252 Divan-Ý Lugat-

it T�rk‟de de KÝrgÝzlarÝn T�rklerden bir cins olduğu vurgulanmÝĢtÝr.253 KÝrgÝzlarÝn en kuvvetli olduğu 

zamanda seksen bin iyi yetiĢmiĢ asker �Ýkarabildiklerini �ğreniyoruz.254 O sÝrada doğularÝnda 

KurÝkan‟lar, g�neylerinde Tibetliler, g�neybatÝlarÝnda ise Karluklar bulunuyordu. Geleneklerinin b�y�k 

oranda G�kt�rklerle aynÝ olduğu a�Ýk�a yazÝlmÝĢtÝr.255 

Onlar hakkÝnda baĢka Ģu ilgi �ekici bilgiler verilebilir: KÝrgÝzlarÝn yaĢadÝğÝ topraklar yazÝn �ok 

sulu, rutubetli ve bataklÝk idi. KÝĢÝn kar yÝğÝlÝrdÝ; yani �ok yağardÝ. ĠnsanlarÝn hepsi uzun boylu ve iri 

yarÝdÝr. KÝzÝl Sa�lÝ, a�Ýk tenli yeĢil g�zl�d�rler. S�z gelimi bir yÝla kaplan derler. Ġklimleri �ok soğuktur. 

B�y�k ÝrmaklarÝn yarÝsÝ dahi donar. DarÝ, buğday ve benzerlerini ekerler. Ezme suretiyle un yaparlar. 

���nc� ayda ekip, dokuzuncu ayda toplarlar. Yemek ve i�ki yaparlar. AyrÝca sebze ve meyvalarÝ 

yoktur. AtlarÝ kuvvetli ve iridir. M�kemmel savaĢanlar at baĢÝ (reis) olurlar. Develeri, sÝğÝrlarÝ koyunlarÝ 

�ok�a vardÝr. Zengin �ift�ilerde birka� bin hayvan olabilir. Her yağmurdan sonra demir elde edilir. 

Chia-sha adlÝ iyi cins demirden keskin silahlar yapÝlÝr ve bunlar G�kt�rklere ulaĢtÝrÝlÝrdÝ. Silah olarak 
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oklarÝ, yaylarÝ ve sancaklarÝ (mÝzraklarÝ) bulunmaktadÝr. S�varileri kendilerine ağa�tan kalkan yapÝp, 

ayak ve bacaklarÝnÝ korurlar. Bir de omuzlarÝna koyduklarÝ yuvarlak kalkanlarÝ im�l ederler ve bu 

Ģekilde kendilerini mÝzraklardan korurlar. 

OnlarÝn reislerinin unvanÝ A-je idi. Bundan dolayÝ A-je soyadÝnÝ taĢÝdÝklarÝ bilinmektedir. Bir 

sancak dikerek etrafÝnda toplanÝrlar ve kÝzÝl renge değer verirlerdi. Diğerleri ise kendi kabilelerine g�re 

unvan almÝĢlardÝ. Elbiseleri değerli samur ve kunduzdandÝr. A-je, kÝĢÝn samurdan yazÝn altÝndan baĢlÝk 

takardÝ ki, ucu sivri s�sl� alttarafÝ b�k�lm�Ģt�r. 

HalkÝnÝn (maiyetinin) hepsi beyaz ke�eden baĢlÝk takarlar, yanlarÝnda bÝ�ak ve bileği taĢÝ 

taĢÝmayÝ severlerdi. Milletin giydiği elbise deridendir. BaĢlÝk takmazlar, kadÝnlarÝn elbiseleri y�n ve 

ipekten im�l edilir. Elbiselerde kullanÝlan ipek, BeĢbalÝk, Fergana ve Ġran‟dan getirilirdi. 

A-je, YeĢil Dağ‟da (Ch‟ing-shan) konaklar. EtrafÝnda duvar yerine �it vardÝr. Ke�eler 

birleĢtirilmek suretiyle yapÝlan Mi-t‟e Ch‟ih-t‟o adlÝ �adÝrÝ vardÝr. Kabile reisleri k���k �adÝrlarda 

otururlar. Askerler vazifeye �ağrÝldÝğÝnda hepsi harekete ge�erler. Samur ve yeĢil fare k�rk�n� vergi 

olarak sunarlardÝ. 

Devlet y�netiminde KÝrgÝz h�k�mdarÝndan baĢka altÝ makam vardÝr. Bunlar, baĢbakan (hsin-

hsiang), tudun (T‟u-tu), ch‟ang-shih (sivil memur), general (chiang-ch�n), takan (Ta-kan) gibi atÝ 

makam bulunuyordu. Yedi baĢbakan, �� tudun, on subayÝn hepsi askeri makamdÝrlar. AynÝ zamanda, 

on beĢ y�ksek memur bulunur. General ve tarkan olarak kimse tayin olunmamÝĢtÝ. Kabilelerin hepsi at 

kÝmÝzÝ i�er, et yerler. Sadece A-je etli pide gibi bir Ģey yerdi. 

OnlarÝn yazÝ dilleri tamamen Uygurlarla aynÝdÝr. KanunlarÝ �ok serttir. SavaĢtan ka�anlar, 

memuriyetlerini iyi yapamayanlar, vatana ihanet edenler, hÝrsÝzlÝk yapanlar gibi su�lularÝn cezasÝ 

baĢlarÝnÝn u�urulmasÝydÝ. HÝrsÝzlÝk yapan �ocuğun baĢÝ babasÝnÝn boynuna asÝlÝr ve �l�nceye kadar 

bunu taĢÝrdÝ. 

Kimekler 

Kimeklerin ortaya �ÝkÝĢÝ 656 yÝlÝna bağlanabilir. OnlarÝn idarecisi ġad TutÝk unvanÝ taĢÝyordu.256 

840‟ta Uygur KağanlÝğÝ yÝkÝlÝnca Eyn�r, Bayandur, Tatar gibi boylar Kimeklere katÝldÝ. Bundan sonra 

Kimek idarecisine Baygu (Yabgu) denmeye baĢladÝ.257 X. ve XI. asÝrlara ait bir eserden faydalanan 

Ġdris� bu sefer onlarÝn h�k�mdarÝnÝ Canaq Ġbn Hakan el-Kimek� diye bildirmektedir. Ebu D�lef‟in 

kaydÝna g�re ise onlarda kamÝĢ yetiĢiyordu ve onunla yazÝyorlardÝ.258 ĠrtiĢ ve Tarbagatay‟da IX-X. 

asÝrlara ait ele ge�en taĢ aynalarÝn �zerinde eski T�rk yazÝlarÝ vardÝr.259 

Kimeklerin yurtlarÝ YukarÝ ĠrtiĢ boylarÝdÝr. Kimek adÝnÝn Ġki Ġmek (Ġki Yimek)‟ten geldiği Ģeklindeki 

fikir ilim aleminde kabul edilmektedir.260 G�kt�rkler ve Uygurlar zamanÝndaki �iklerin devamÝ 

olduklarÝ da sanÝlmaktadÝr.261 Kimek �lkesinin doğusunda KÝrgÝzlarÝn bir kolu yaĢÝyordu. G�neyinde 
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ArtuĢ ve Etil nehirleri, batÝsÝnda KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ, kuzeyinde ise gayr-i meskun sahanÝn bir kÝsmÝ 

bulunuyordu.262 

Kimeklerin bazÝ alt kabilelere ayrÝldÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Mesela Gerdiz�, Kimekleri yedi boy 

halinde g�stermektedir. Bu boylarÝn adlarÝ Ġmi, Ġm�k, Tatar, Balandur, HÝp�ak, Ankaz ve Ecl�d idi.263 

AyrÝca Ġmi boyunun Bayavut adlÝ bir k���k kabilesi vardÝ ki; bu kabile daha sonra Moğollar arasÝnda 

g�r�lecektir.264 Ancak, Hudud‟�l Alem‟de Kimeklerin 11 boy halinde yaĢadÝklarÝ belirtilmiĢtir.265 

Fakat, boylarÝn hepsinin adÝ yazÝlmamÝĢtÝr. Sadece HÝf�ak (If�ak), Karkara, Han, Yagsun ve Y�s� gibi 

boylarÝn adlarÝndan bahsedilmektedir. Bu eserde Kimeklerin Yemekiye adlÝ Ģehirlerinin olduğu kayÝtlÝ 

ise de diğer kaynaklarca bu bilgi teyid edilmemiĢ (Taraz‟dan bu Ģehre seksen g�nde gidilirmiĢ), aksine 

k�ylerinin dahi olmadÝğÝndan bahsedilmiĢtir.266 

Kimeklerin yazÝn s�t i�tikleri kÝĢÝn kurutulmuĢ et (kak) yedikleri bildirilmektedir. Yine Hudud‟�l 

Alem‟de onlarÝn h�k�mdarÝnÝn hakan unvanÝ taĢÝdÝğÝ s�ylense267 de M�cmel�t-tevarih‟e g�re reisleri 

Tutug unvanÝ taĢÝyordu.268 

Samur, kunduz, kakÝm ve tilki k�rkleri �nemli servetlerini teĢkil eden Kimekler �zellikle kÝĢÝn bu 

hayvanlarÝ avlarlardÝ. Mavera�nnehirli tacirler Kimek ve KÝrgÝzlara giderler, onlardan değerli k�rkler 

satÝn alÝrlardÝ.269 

916 yÝlÝnda �in‟in kuzeyinde Liao (KarahÝtay) devleti kurulunca kuzey batÝ �in yani Ordos‟taki 

Kunlar (sarÝlar) Tarbagatay havalisine gelip Kimekleri batÝya ittiler ve daha sonra onlarla karÝĢtÝlar.270 

XI. y�zyÝlda Kimek adÝnÝn yerini KÝp�ak ve Yimek almÝĢtÝr. Bu asÝrda Yimekler hala ĠrtiĢ 

civarÝnda oturuyorlardÝ. ĠrtiĢ IrmağÝ, Kimeklere g�re kutsal idi.271 Hatta Gerdiz�‟ye g�re il�h idi. 

XII. y�zyÝlda bilhassa Bayavutlar olmak �zere Yemekler, HarezmĢah ordusunda yer aldÝlar.272 

Diğer taraftan Yim�k (Kim�k) T�rklerden bir sÝnÝf olup, KÝp�aklara mensup idiler.273 

Kuei-kuolar 

HaklarÝnda fazla bilgi bulunmayan ve herhangi bir siyasi olaya ya da savaĢa karÝĢtÝklarÝ 

g�r�lmeyen Kuei-kuo‟larÝn hakkÝnda bilgi olduk�a azdÝr. Yine de aĢağÝdaki gibi bir değerlendirme 

yapmak m�mk�nd�r. 

Kuei-kuo, Po-ma‟larÝn (Benekli AtlÝlarÝn) batÝsÝnda altmÝĢ g�nl�k yoldadÝr. O �lkenin insanlarÝ 

gece v�cutlarÝnÝ gizleyerek seyahat ederler. Geyik derisinden elbise giyerler. G�zleri kulaklarÝ, 

burunlarÝ �inlilerle aynÝdÝr. AğÝzlarÝ boyunlarÝndadÝr. YukarÝdan aletler kullanarak birbirlerini beslerler. 

TopraklarÝnda darÝ, pirin� yoktur. YalnÝz domuz, geyik ve yÝlan vardÝr. G�neylerinde Po-ma‟larÝn 

�lkesine otuz g�nl�k, T�rgiĢlerin �lkesine yirmi g�nl�k mesafedirler.274 

KurÝkanlar 
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KurÝkanlarÝn (Ku-li-kan) Baykal G�l�‟n�n (Han-hai) kuzeyinde oturduklarÝ ifade edilirken275 bazÝ 

kaynaklar tarafÝndan UygurlarÝn ve Baykal‟Ýn kuzeyine iĢaret edilmiĢtir.276 BeĢ bin yetiĢmiĢ asker 

�Ýkaracak kadar g��leri vardÝ.277 Sadece bir kaynakta ise iki erkinlik halinde bir arada oturduklarÝ 

kaydedilmiĢtir.278 

TopraklarÝnda �ok zambak soğanÝ (lily-bulb) bulunmaktadÝr. �ok g�zel at yetiĢtirirlerdi. BaĢlarÝ 

develerinkine benzer, kaslarÝ kemikleri �ok iri, kuvvetli idi ve g�n i�inde bir ka� y�z kilometre hÝzla 

koĢabilirlerdi. 

OnlarÝn topraklarÝ denize mesafelidir. BaĢkente en uzak olanlar onlardÝr. AyrÝca kuzeye gittik�e 

gece uzun veya kÝsa olur. G�nd�z koyun omuzuna girer gibi dururdu. SÝcakta doğu tarafÝ parlak kalÝr 

yani g�neĢ �ÝktÝğÝ yerdedir. 

647 yÝlÝnda �in sarayÝna el�i g�nderdi ve g�zel atlardan on tane sundu.279 

Onun el�isine �ok iyi muamelede bulunuldu. OnlarÝn on değiĢik isimleri vardÝ ki, imparatorun 

ilgisini �ekti. Hepsi g�zel isimlerdi. SÝ�rayan kÝrağ (kar) beyazÝ, Beyaz kar mavimsi atÝ, DonmuĢ �iğli 

at, asÝlÝ ÝĢÝk at, U�an renkli bulut SarÝmsÝ at, elektrik akÝm kÝzÝlÝ, akan altÝn atÝ, y�kselen efsanevi 

hayvan kahve rengi (mor), HÝzla giden g�kkuĢağÝ.280 

Bundan sonra �in‟deki T‟ang Ġmparatorluğu‟nun idaresi altÝnda yaĢayan 662 yÝlÝnda Hs�an-

chou ile Y�-wu chou olarak iki eyaletle Han-hai (Baykal G�l�) askeri valiliğine dahil edildiler. 694 

yÝlÝnda tekrar �in sarayÝna geldiler.281 

KurÝkanlar, herhalde Baykal G�l�‟n�n kuzeyinde �ok uzakta olduklarÝndan dolayÝ kaynaklarda 

fazla yer almamÝĢlardÝ. Ancak, 572‟de Mukan Kagan‟Ýn cenazesine onlar da el�i g�ndererek 

taziyetlerini sundular. Orhun YazÝtlarÝnda bu konu anlatÝlÝrken �� KurÝkan ifadesinin kullanÝlmasÝ bize 

o sÝrada onlarÝn �� ayrÝ kabile halinde yaĢadÝklarÝ fikrini vermektedir.282 

Ku-mo-nienler 

K‟u-mo-nien‟lere Tou-liou (lu) boyundan kuzeye sekiz g�n y�r�nmek suretiyle varÝlÝr. K‟e-shih-

yen boyu, Po-ma, K‟u-mo beraber aynÝ yerdedir. SÝğÝr ve koyun gibi s�r� hayvanlarÝndan yoktur. 

Evlenme gelenekleri G�kt�rklerle aynÝdÝr. TopraklarÝnda �ok �am (sun-hua) vardÝr. Her yÝl samur, fare 

derisinden k�rk getirirler. YeĢil ve beyaz derisi olanlar reis se�ilirler.283 

Oğraklar 

Ograk (Oğraklar)‟Ýn Uygur sÝnÝrÝnda oturduklarÝ biliniyor. Yiğitlikleri ile tanÝnmÝĢlardÝ. Onlara Kara 

YÝga� da deniliyordu. Uğrak: Kara Yaga� sÝnÝrÝnda oturan T�rklerden bir cinstir.284 

Oğuzlar 
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ĠlteriĢ, Kagan olduktan sonra g�neyde �inlileri, doğuda KÝtanlarÝ, kuzeyde ise OğuzlarÝ pek �ok 

�ld�rm�Ģt�.285 Daha sonra ise ĠlteriĢ‟e karĢÝ kurulan KÝtan, �in, Dokuz Oğuz ittifakÝna diğer 

OğuzlarÝn da katÝldÝğÝ anlaĢÝlÝyor.286 Herhalde b�t�n Oğuzlar Karakum‟da oturan Kutlug ile 

Tonyukuk‟un �zerine y�r�yeceklerdi. Neticede Tonyukuk, Kutlug‟dan “orduyu g�nl�nce sevk et” 

talimatÝna aldÝktan sonra K�k �ng IrmağÝnÝ ge�miĢ, �t�ken DağlarÝna doğru ordu sevk etmiĢti. Ġngek 

G�l� ile Tola IrmağÝndan Oğuzlar saldÝrÝya ge�tiler. Ġki bin kiĢilik G�kt�rk ordusu altÝ bin kiĢilik Oğuz 

ordusunu yendi ve bundan sonra OğuzlarÝn hepsi gelip, II. G�kt�rk Devleti‟ne t�bi oldu. Bundan sonra 

II. G�kt�rk Devleti‟nin merkezi �t�ken‟e taĢÝndÝ.287 Kutlug Kagan, 682-691 arasÝnda Oğuzlarla beĢ 

defa savaĢmÝĢtÝ.288 

Kapgan D�nemi‟nde 696‟yÝ takip eden yÝllarda ona karĢÝ kurulan KÝrgÝz, �in, T�rgiĢ ittifakÝna 

OğuzlarÝn katÝlmamalarÝna rağmen huzursuz olduklarÝ anlaĢÝlÝyor.289 

715 yÝlÝnda K�l Tegin ve Bilge, II. G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ b�y�k isyanlar �ÝktÝğÝnda sÝrasÝyla 

KarluklarÝ (714), 715‟te AzlarÝ, Ġzgilleri, Dokuz OğuzlarÝ, Edizleri mağlup ettikten sonra Bol�u‟da 

Oğuzlarla savaĢmÝĢlardÝ. Bu Oğuzlar da bozguna uğratÝldÝ.290 S�z konusu savaĢta K�l Tegin kÝr 

atÝna binip h�cum ederek mÝzraklamÝĢtÝ. Askerlerini mÝzraklayÝp, �lkelerini aldÝlar. D�rd�nc� 

�arpÝĢmasÝnÝ �uĢ BaĢÝnda yaptÝktan sonra G�kt�rk halkÝ �ok zor durumda kalmÝĢtÝ. BeĢinci savaĢ 

Ezgenti KadÝz‟da meydana gelmiĢ, yine K�l Tegin ve Bilge Kagan galip gelmiĢlerdi. Zaferden sonra 

�t�ken‟e d�nmeyen Bilge ve K�l Tegin kardeĢler, Amga Korugan‟da kÝĢladÝlar ve o yÝlÝn ilk baharÝnda 

OğuzlarÝn karargahÝnÝ bir daha bastÝlar. Hep beraber o kadar zor durumda kaldÝlar ki; Bilge, “eğer 

kardeĢim olmasaydÝ, annem hatun baĢta olmak �zere, annelerim, ablalarÝm, prenseslerim, bunca 

hayatta kalanlar cariye olacaktÝ” demek suretiyle bu savaĢlarÝn �nemine iĢaret etmektedir.291 

Oğuzlar, bu seferler sÝrasÝnda G�kt�rk ordularÝnÝ epey hÝrpalamÝĢlardÝ. Hatta onlar Amga 

Korugan‟da kÝĢlarken kÝtlÝk dahi olmuĢtu. Bahardaki sefer sÝrasÝnda �� Oğuz ordusu aynÝ anda 

bastÝrdÝğÝnda, Oğuzlar aynÝ anda iki hedef se�miĢlerdi. Biri Bilge ve K�l Tegin‟in ordularÝnÝ bozguna 

uğratmak, diğeri onlarÝn evlerini, barklarÝnÝ yağmalamak idi. Ġ�ine d�Ģt�kleri zor Ģartlara rağmen Bilge 

ve K�l Tegin OğuzlarÝ dağÝtmayÝ baĢardÝlar. Mağlup Oğuzlar, Dokuz Tatarlarla birleĢip yeniden 

geldilerse de Bilge, Ağu‟da b�y�k bir savaĢ daha yaparak galip geldi.292 717 yÝlÝnda bir grup Oğuz 

ka�Ýp �in‟e gittiği i�in �z�len Bilge, onlarÝn �ocuklarÝnÝ ve kadÝnlarÝnÝ ele ge�irmiĢti.293 

OğuzlarÝ, Bilge Kagan zamanÝnda (716-734) �t�ken‟e g�re kuzeyde bulunuyorlardÝ.294 Ongin 

kitabesi dahi bunu bildirmektedir.295 

Bilge zamanÝnda Oğuzlara KÝtay, TatabÝ ve �in‟e karĢÝ on iki kez sefer tertip edilmiĢti.296 751 

yÝlÝnda �in‟deki Oğuzlar �in‟den dÝĢarÝ �ÝkmÝĢlardÝ.297 BarlÝk yazÝtÝnÝn I.sinde de Oğuz ismi 

ge�mektedir.298 

Oğuz adÝ �zerine �ok �eĢitli a�Ýklamalar yapÝlmÝĢsa da artÝk kabileler anlamÝna geldiği yani 

ok+u+z olduğu genellikle kabul edilmektedir.299 Zaten BatÝ G�kt�rk  
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Devleti‟nde 634 yÝlÝnÝ takip eden hadiselerde On OklarÝn ortaya �ÝkmasÝ ve T�rgiĢlerin meydana 

gelmesi300 hadiseleri Oğuzlar konusunda filolojik delilleri desteklemektedir. G�kt�rk tarihinin 627 

yÝlÝna kadar olan kÝsmÝnda hi� Oğuz isminin ge�memesi, her Ģeyden �nce T�leslerin, Oğuz �ncesi 

fonksiyonunu icra ettiklerini g�stermektedir. Bir baĢka ifade ile 627 yÝlÝndan sonra T�les adÝ ve terimi 

�nemini kaybetmiĢ, Orta Asya‟da yeni boy dalgalanmalarÝ ve yapÝlanmalarÝ meydana gelmiĢti. 

BatÝ OğuzlarÝ: Her ne kadar OğuzlarÝn Seyhun (Sir Derya) boylarÝna 775-785 (Halife el Mehdi 

zamanÝ) dolaylarÝnda geldikleri tahmin edilse301 de onlarÝn T�rgiĢlerin devamÝ olduğu tarihi s�re� 

a�ÝsÝndan daha doğrudur.302 Bilindiği gibi 766 yÝlÝndan sonra UygurlarÝn baskÝsÝyla TanrÝ DağlarÝ 

IssÝk G�l-Yedisi-�u-Talas havalisine gelen KarluklarÝn sÝkÝĢtÝrmasÝyla T�rgiĢler daha da batÝya SÝr 

Derya boylarÝna ve kuzeybatÝya doğru kaymÝĢlardÝr. 

Bu b�lge zaten T�rgiĢ, onunda �ncesinde BatÝ G�kt�rk �lkesi topraklarÝ idi. Muhtemelen 603 

dolaylarÝnda verilen T�les boylarÝ daha sonra On OklarÝ yani Seyhun OğuzlarÝnÝ oluĢturdular. IX. 

asÝrda OğuzlarÝn varlÝğÝ artÝk Ġsl�m kaynaklarÝnda iyice belirginleĢmektedir.303 ArtÝk Ġsfic�b Ģehrinden 

Hazar denizine uzanan MangÝĢlak dahil geniĢ bir alan OğuzlarÝn yurdu olarak ortaya �ÝkmaktadÝr. 

MangÝĢlak‟ta g�ney sÝnÝr G�rgen� (Curcan) idi. Siyah-k�h (Karadağ) yarÝmadasÝ tamamen Oğuzlar 

tarafÝndan iĢgal edilmiĢti. �zellikle G�rgen� sÝnÝrÝndaki Jit kasabasÝndan sÝnÝr baĢlÝyordu.304 Doğuya 

doğru gittik�e Aral g�l�n�n g�neyindeki Baratekin kasabasÝna varÝyordu. Buhara‟nÝn kuzey sÝnÝrlarÝna 

kadar yayÝlan OğuzlarÝn esas ağÝrlÝk merkezi Seyhun (Sir Derya) boylarÝydÝ. Kara�uk adÝyla 

kaynaklarda ge�en KaradağlarÝn (Karatav) kuzeyindeki Sozak, OğuzlarÝn en doğudaki Ģehirleri 

olmalÝdÝr. Kuzeyde sÝnÝrlar Ġtil ve Cim-Emba ÝrmağÝnÝn kuzeyine ulaĢÝyordu. Sir Derya boyundaki diğer 

Oğuz Ģehirleri Yenikent, Cend, Bar�ÝnlÝg-kend, SÝğnak, Karnak, S�t-kent, Savran (Sabran), AĢnas, 

Otrar (Farab), Ġkan, �zkend, Sayram-Ġsficab belli baĢlÝ Oğuz Ģehirleri idi.305 Zaten Dede Korkut ve 

Oğuz DestanlarÝnÝn konularÝ bu b�lgede yani Sir Derya boyundaki Karadağlar‟da ge�mektedir.306 

Diğer yandan Talas‟ta bulunan ağa� yazÝtta da Ġ� Oğuz tabiri ge�mektedir.307 Yine ġine Usu 

YazÝtÝ‟nda Sekiz Oğuz ifadesi vardÝr308 

X. asrÝn baĢlarÝna gelindiğinde OğuzlarÝn kÝĢlÝk merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurduklarÝ 

g�r�lmektedir. H�k�mdarÝn unvanÝ Yabgu olup, ona naiplik eden ise K�l Erkin idi. Orduya ise S�baĢÝ 

kumanda ediyordu. YÝnal Tarkan gibi unvanlarda vardÝ. 

Abbasilerin Horasan valisi Abdullah b. Tahir zamanÝnda (828-844) ilk hadiselerde OğuzlarÝn adÝ 

ge�er ve 838-840 yÝllarÝnda mağlup edilip bin esir verirler. Pe�eneklerin bir kÝsmÝ da Avrupa‟ya 

gitmeyip OğuzlarÝn yanÝnda kaldÝlar. 

Oğuzlar, doğudaki Karluklar, kuzeyde KÝp�ak ve Kimekler, Hazarlar ve KuzeybatÝdaki 

Pe�eneklerle s�rekli m�cadele halinde idiler. Karluklarla Oğuzlar arasÝnda yapÝlan savaĢlarÝn birinde 

Oğuz Yabgusu �lm�Ģt�. Son Saman� Ģehzadesi Ebu Ġbrahim (MuntasÝr) Mavare�nnehir‟i 

KarahanlÝlardan geri almak i�in bir ara Oğuz Yabgu‟sunun yanÝna gitmiĢ, onunla ittifak kurmuĢtu. 
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Neticede Yabgu M�sl�man oldu (1001-1002).309 AslÝnda yardÝm istenilen kiĢinin Sel�uk Bey‟in oğlu 

Arslan Yabgu olduğu da bildirilmiĢtir310 

Oğuz Yabgu Devleti‟nin yÝkÝlÝĢ tarihi belli değildir. YalnÝz ReĢideddin‟in destan� vasÝfta verdiği 

bilgiye g�re Ali Han adÝnda bir yabgu onlarÝn son h�k�mdarÝdÝr.311 1000‟li yÝllara doğru Oğuz Yabgu 

Devleti yÝkÝldÝ. YÝkÝlÝĢ sebebi olarak Sel�uklu ailesinin kendilerine bağlÝ b�y�k kitlelerle ayrÝlmalarÝ 

(985‟ten sonra) ve kuzeyden KÝp�aklarÝn baskÝsÝdÝr.312 

Oğuzlar bu devirde �� Ok ve Boz Ok olmak �zere ikili teĢkilat halinde idiler. DLT‟de 22, Cami�t-

tevarih‟de 24 boyun adÝ kaydedilmiĢtir. Boz Oklar: KayÝ, Bayat, Alka-evli (Alka B�l�k), Kara-evli (kara 

B�l�k) YazÝr, D�ğer, Dodurga, YaparlÝ (DLT‟de yok), AfĢar, KÝzÝk (DLT‟de yok), Beğdili, KarkÝn; �� 

Oklar: BayÝndÝr, Pe�ene, �avuldur, �epni, Salur, Eym�r, Alayuntlu, Y�reğir, Ġğdir, B�ğd�z, YÝva (Ýva), 

KÝnÝk.313 

Oğuzlardan bir grup Uz diye anÝlmak suretiyle 870‟lerden sonra Karadeniz‟in kuzeyine geldi ve 

Rus kaynaklarÝnda (965‟te) Tork olarak kaydedildiler. 1055‟te �z� (Dnyeper)‟e, 1065‟te Tuna‟ya 

ulaĢmÝĢlardÝ. Ancak, salgÝn hastalÝklar, a�lÝk korkun� soğuklara Pe�enek saldÝrÝlarÝ eklenince siyas� 

birliklerini koruyamadÝlar. Arta kalanlar Bizans‟Ýn ve RuslarÝn himayesine girdiler.314 

Po-malar (Alaca AtlÝlar) 

T�rk�e karĢÝlÝğÝ “Alaca AtlÝlar” ya da “Benekli AtlÝlar” anlamÝna gelen Po-malarÝn kaynaklarda 

bazen Pi-ts‟u, bazen E-lo-chih Ģeklinde adlandÝrÝldÝğÝ da bildirilmiĢtir.315 Tam G�kt�rklerin 

kuzeyindedirler. Baykal G�l�‟n�n yakÝnÝnda oturduklarÝna iĢaret edilirken �in baĢkenti Ch‟ang-an‟a 

mesafeleri on d�rt bin li idi (yaklaĢÝk 7 bin km). Bir kaynakta KÝrgÝzlarÝn kuzeyinde bulunduklarÝ 

kaydedilmiĢtir.316 OnlarÝn bulunduğu yere G�kt�rklerin b�y�k beĢ boylarÝnÝn bulunduğu yerden 

ge�erek varÝlÝr.317 SularÝ, otlarÝ takip ederler, �oğunlukla dağda oturmaktan hoĢlanÝrlar. Otuz bin 

yetiĢmiĢ asker �ÝkardÝklarÝ kaydÝndan onlarÝn diğer boylara nazar �ok kuvvetli olduklarÝ sonucuna 

varÝyoruz. AtlarÝnÝn sayÝsÝ otuz bin baĢ idi. �lkeleri erkin tarafÝndan idare ediliyordu. G�kt�rklerden 

farklÝ değillerdi. YaylarÝ, oklarÝ kÝlÝ�larÝ ile m�freze oluĢtururlar. Gece bek�ileri yada bir baĢka ifade ile 

muhafÝz kÝtalarÝ yoktur. Hediye bağÝĢlamazlar. TopraklarÝnda genellikle kar yÝğÝlÝr. Ağa� kesilmez. At 

ile tarlalarÝ s�rerler. AtlarÝn rengi alacalÝ olduğu i�in bu sebeple �lkenin ismi olmuĢtur. AtlarÝ iyi 

değildir, ama s�t�nden kÝmÝz yaparlar. Kuzeylerinde en u�ta deniz vardÝr ifadesinden Sibirya‟nÝn 

derinliklerine doğru uzandÝklarÝnÝ anlamak m�mk�nd�r. Her ne kadar at ve sÝğÝrlardan binek hayvanÝ 

olarak faydalanÝyorlarsa da etinden ve s�t�nden de yararlanÝrlar. 

KÝrgÝzlarla s�rekli m�cadele ederler ve iyi savaĢÝrlar. ĠnsanlarÝnÝn g�r�nt�s� KÝrgÝzlar gibidir. 

Fakat, dilleri tamamen aynÝ değildir. Hepsi sa�larÝnÝ uzatÝrlar. HuĢ ağacÝnÝn kabuğundan Ģapka 

yaparlar. AğacÝ kullanma suretiyle g�vde yaparlar. HuĢ ağacÝ ile �rterek oda yaparlar. Her kabilenin 

k���k reisleri olup birbirlerine itaat etmezler.318 
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T‟ang hanedanÝyla 650-656 yÝllarÝ arasÝnda temas kurdular ve vergi verdiler. G�kt�rkler, Po-

ma‟lara Ko-ts‟e derler onlarÝn �lkesine Ko-ts‟e �lkesi adÝnÝ verirler. OnlarÝn topraklarÝnda doğudan 

batÝya bir ayda g�neyden kuzeye elli g�nde gidilir.319 

Pu-kular (Bugu/Bugut) 

T�les listesinde g�sterilip 603 yÝlÝ dolaylarÝnda Tola IrmağÝ civarÝnda g�r�len Bugu‟lar,320 To-

lan-ke‟larÝn doğusunda yaĢÝyorlardÝ. Tongra‟larla aynÝ yerde barÝnÝyorlar ve on bin asker �ÝkarÝyorlardÝ. 

TopraklarÝ en kuzeyde olanlar bunlardÝ. Ġl Kagan‟a bağlÝ iken Doğu G�kt�rk Devleti‟nin 626 yÝlÝndan 

sonra zayÝflamasÝ �zerine hakimiyeti ele ge�iren Sir TarduĢlara t�bi oldular. YaklaĢÝk yirmi yÝl onlara 

bağlÝ kalan Pu-ku‟lar 647‟den sonra bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ �ok kÝsa bir s�re i�in elde ettilerse de, hemen 

arasÝndan �in‟e itaat ettiler. �inliler kendilerine tabiyetlerini bildiren Suo-fu Ġlteber Ko-lan-pa-yen‟e 

Chin-wei eyaletinin askeri valiliğinin baĢÝna da bu ĢahÝs getirilmiĢti. 713 yÝlÝnda P‟u-ku boyunun halkÝ 

bağlÝ olduklarÝ reisi �ld�r�p Shuo-fang Ģehrine ulaĢarak �in‟e teslim oldu. �inliler reislerini �ld�renleri 

cezalandÝrdÝklarÝ gibi �len reisin oğlunu Shuo-fang‟da Chie-tu‟luk g�revine getirildi. 756 yÝlÝna kadar 

bu g�revini baĢarÝyla s�rd�rd�.321 P‟u-ku adÝnÝn ilk defa M.S. 300‟de Chin Shu‟da g�r�ld�ğ� de ifade 

edilmiĢtir.322 

Otuz bin �adÝr ahaliden oluĢan Pu-ku‟larÝn asker sayÝsÝnÝn on bin civarÝnda bulunduğu 

bildirilmiĢti. Diğer taraftan P‟u-ku insanlarÝn �ok zor itaat altÝna alÝndÝğÝ ifade edildiği gibi baĢlÝca hayat 

tarzlarÝnÝn at yetiĢtiriciliği olduğu vurgulanmÝĢtÝr.323 

Pai-hsiler (Beyaz Kaylar) 

Pai-hsiler Hsien-pilerin eski topraklarÝnda otururlar. BaĢkentten kuzey doğuya beĢ bin li 

uzaktadÝrlar. T‟ung-lo ve P‟u-ku‟larla yan yanadÝrlar (bağlantÝlÝdÝrlar). Sir TarduĢlardan sakÝnÝrlar 

(�ekinirler). Bu y�zden Ao-chih suyu ile Ling-hsing dağÝnda (saklanÝrlar) korunurlar. G�neylerinde 

Ch‟i-tan‟lar, kuzeylerinde Wu-lo-hunlar, doğularÝnda Mo-ho‟ler, batÝlarÝnda BayÝrku‟lar vardÝr. 

TopraklarÝ kuzeyden g�neye iki bin lidir. DağÝn etrafÝnda d�nerler. On bin yetiĢmiĢ askerleri mevcuttur. 

Askerliği meslek edinmiĢlerdir. KÝzÝl deriden elbise yaparlar, evli kadÝnlarÝ bakÝr bilezik takmaya �nem 

verirler; oğullarÝ �ÝngÝraklarÝ yakalarÝna asarlardÝ. 

OnlarÝn �� boyu vardÝr; birine Ch�-yen, birine Wu-juo-mo (mei), birine Huang-shuei derler. 

OnlarÝn reisi G�kt�rk Hsie-li Kagan tarafÝndan erkin yapÝldÝ. 626-648 yÝllarÝ arasÝnda �in‟le temas 

kurdular. Sonradan onun topraklarÝ Chih-yen chou ilan edildiği i�in onlarÝn erkini askeri vali (Ts‟e-shih) 

tayin edilerek onlarÝ idare etti.324 

Pe�enekler 

Pe�enekler, Orta Kazakistan‟da tarih sahnesine �ÝkmÝĢ T�rk boylarÝndan biridir.325 B�y�k 

ihtimalle BatÝ G�kt�rklerinden IĢbara Kagan‟Ýn 634 yÝlÝndan sonra yaptÝğÝ yeni boy teĢkilatlanmasÝnÝn 

akabinde ortaya �Ýkan bir boydur.326 Bu sÝrada IssÝk G�l-BalkaĢ arasÝndan ortaya �ÝktÝklarÝ tahmin 
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edilmektedir. ��nk� Pe�enek kabilelerinden biri �or, bir baĢkasÝ da �opan adÝnÝ taĢÝyordu. AslÝnda 

Pe�enekler sekiz ana boy ve kÝrk k���k kabile (oba) den oluĢan bir topluluk idi. Sekiz ana boyun adÝ 

Ģunlar idi: Ġrtim, �or, Yula, Kulpey (K�l Beg), KarÝ Bay, Talmat, Kopun, �opan. BunlarÝn ilk ���n�n 

diğerlerine g�re daha soylu sayÝldÝğÝ ve dolayÝsÝyal onlara Kangar denildiği bilinmektedir.327 

KarluklarÝn, UygurlarÝn baskÝsÝ y�z�nden batÝya hareketleri, Pe�eneklerin de BalkaĢ G�l�‟n�n 

g�neyinden Sir Derya kÝyÝlarÝna gelmelerine sebep olmuĢtur. Diğer taraftan Bizans kaynağÝ 

Konstantin Porphyrogennetos‟a g�re “Oğuz baskÝsÝ sonucunda daha da batÝya �ekilen Pe�eneklerin 

bir grubu OğuzlarÝn yanÝnda kalmÝĢtÝr. DolayÝsÝyla KaĢgarlÝdaki Oğuz listesinde yer alan Pe�enekler 

bunlar olmalÝdÝr.328 Daha sonra Pe�enekler, Aral g�l�n�n kuzeyinden Hazar Denizi‟nin kuzeyine 

kadar geniĢ sahaya yayÝldÝlar.329 

860-880 sÝralarÝnda Don-Kuban havzasÝna kadar uzandÝlar. Tabii ki Hazar Devleti bundan 

b�y�k zarar g�rd�. Pe�enekler, MacarlarÝ Orta Avrupa‟ya s�rd�kleri gibi kendileri de Karadeniz‟in 

kuzeyindeki geniĢ d�zl�klere, hatta Balkanlara kadar ilerlediler. Bu arada Ruslarla uzun m�cadeleler 

yaptÝlar. Hakim olduklarÝ topraklar sekiz b�lge halinde d�zenlendi. 1049‟da UzlarÝn saldÝrÝsÝ sonucu 

AĢağÝ Tuna‟ya g��t�ler (1049). Bizans‟Ý epey uğraĢtÝrdÝlarsa da 1091 yÝlÝnda Bizans-Kuman (KÝp�ak) 

ortak hareketi neticesinde dağÝldÝlar. Bir kÝsmÝ Macaristan topraklarÝna giderken diğer bir grup Tuna 

boyunda kaldÝ. Bunlar XII. y�zyÝlÝn sonuna kadar varlÝklarÝnÝ koruyabildiler. 

Ġsl�m kaynaklarÝnda Pe�enekler hakkÝnda az sayÝlmayacak kadar malumat vardÝr. �zellikle 

Ġsl�m tacirlerinin Pe�enekler arasÝndan getirdiği bilgiler Ġsl�m tacirlerinin Pe�enekler arasÝndan 

getirdiği bilgiler Ġsl�m tarih ve coğrafyacÝlarÝnca kaydedilmiĢtir. Genellikle varlÝklÝ bir topluluk olduğu 

bildirilen Pe�eneklerin sayÝsÝz yÝlkÝ ve koyun s�r�s�ne sahip olduklarÝ anlatÝlmÝĢtÝr. Ancak, herhangi 

bir k�yleri mevcut değildi.330 Bunun �ok ayÝda altÝn ve g�m�Ģ eĢyalar, hatta bunlarÝn �zerindeki 

yazÝlar g�n�m�ze gelmiĢtir.331 Bec�nek (Pe�enek)‟lerin, T�rklerden bir sÝnÝf olup OğuzlarÝn 

yakÝnÝnda yaĢadÝklarÝ da bildirilmiĢtir.332 

Sha-t‟olar 

Sha-t‟o‟lar, BatÝ G�kt�rk �lkesi i�inde doğan boylardan biridir. BatÝ G�kt�rk Devleti 630 yÝlÝnda 

T‟ung Yabgu‟nun �l�m� �zerine i� karÝĢÝklÝğa s�r�klenmiĢti. Bu esnada TanrÝ DağlarÝ havalisinde 

�m�r s�r�yorlardÝ ki, Ch‟u-y�e boyu onlarÝn atalarÝ olarak g�sterilmektedir. Yani Ch‟u-y�e‟ler, Sha-t‟o 

gruplarÝnÝn ilk adÝ idi. Ch‟u-y�e‟ler, Ch‟u-mi‟lerle Sir TarduĢlar gibi karÝĢÝk bir vaziyette yaĢÝyorlardÝ. 

633 yÝlÝnda T‟ang hanedanÝ imparatoru BatÝ G�kt�rk beylerinden Li-pi-tuo-lu‟ya davul ve sancak 

sunup kağan olarak tanÝyÝnca, kabilenin insanlarÝ Pu-chen‟Ýn sert (zalim) olmasÝ sebebiyle onun 

kardeĢi Mi-she‟yÝ kağan se�meyi planladÝlar. Mi-she bundan korkarak Ch‟u-y�e‟lere liderlik edip, �in‟e 

gitti. G�c� zayÝflayan Pu-chen da �in �lkesine d�nd�. Onlardan kalanlar BatÝ G�kt�rk kağanÝ Ho-

lu‟nun idaresine girdiler. 
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BatÝ G�kt�rk �lkesinde i� karÝĢÝklÝklar ve savaĢlar durmuyordu. OnlarÝn beylerinden Ġ-pi-tuo-lu 

Kagan, Chin-sha dağÝnÝn batÝsÝnda Pei-t‟ing (Turfan) adÝyla merkezini kurduğu zaman Ch‟u-y�e‟ler, 

ona itaat etti. Bu sÝrada Ch‟u-y�e‟lerin sÝnÝrlarÝ Urum�i‟nin kuzeyindeki Chin-sha dağÝndan g�neye 

doğru uzanan ve Bark�l‟�n doğusunda bulunan geniĢ kumluk sahada oturduklarÝ i�in onlarÝn adÝ 

bundan sonra “kum yÝğÝnÝ” anlamÝna gelen Sha-t‟o adÝyla anÝlmaya baĢladÝ. Bu arada Sha-t‟o 

G�kt�rkleri olarak da adlandÝrÝldÝlar. YukarÝda adÝ ge�en Tuo-lu Kagan Hami‟ye saldÝrÝp iki grup 

askeriyle TanrÝ DağlarÝnÝ sarÝnca, Kuca‟nÝn �inli valisi Kuo Hsiao-k‟o onun �zerine h�cum etti ve Ch‟u-

y�e‟lerin erkinin kalesini ele ge�irdi. Sonradan yenilen adÝ ge�en Kagan, Toharistan‟a ka�tÝ. Ho-lu‟nun 

da gidip �in‟e teslim olmasÝ �zerine �in imparatoru Yao-ch‟ih kurulmasÝnÝ emretti. Ch‟u-y�e‟ler, 

Turfan T‟ing-chou‟daki Mo-ho (Baga) kalesine nakledildi. 

Bundan sonra Ch‟u-y�e‟lerin erkini Chu-ye A-ch‟�e‟nin kendisi �in‟e bağlanmak i�in teklifte 

bulundu. BatÝ G�kt�rk �lkesinde hakimiyet m�cadeleleri T‟ang hanedanÝn b�t�n entrika ve baskÝlarÝna 

rağmen devam ediyordu. A-shih-na Ho-lu, 650-651‟de BatÝ G�kt�rk lerinin bağÝmsÝzlÝğÝ i�in isyan 

edince Sha-t‟o‟larÝn reisi yanÝnda bulunan �inli teslim alma memurunu �ld�rerek askerlerini alÝp Lao 

DağÝ‟nda mevzilenip destek vermiĢti. Neticede She-p‟i Erkin, Sha-t‟o Na-su onu �in adÝna takip etmek 

istemediler. �in Ġmparatoru Kao-tsung, Ho-lu‟yu 659 yÝlÝnda yakaladÝktan sonra Liang Chien-fang ve 

Ch‟i-pi Ho-li sayesinde asi Sha-t‟o reisi Chu-ye-ku-chu‟nun �ld�r�lmesini sağladÝ. �in ordusu ayrÝca 9 

bin kiĢilik bir Sha-t‟o kitlesini esir almÝĢtÝ. Yine ertesi yÝlda Yao-ch‟ih askeri valiliğini lağveden �inliler, 

eskiden beri Ch‟u-y�e‟lerin oturduklarÝ topraklarÝ Chin-man ve Sha-t‟o olmak �zere iki eyalete ayÝrdÝlar 

ve hepsini askeri valilerin emrine verdiler. 

A-shih-na Ho-lu 659‟da tamamen ortadan kaldÝrÝlÝnca, daha �nce �in‟e sÝğÝnan Mi-she, Ġli 

IrmağÝnÝn yakÝnÝnda oturdu. Bunun �zerine Ch‟u-y�e‟ler gidip �in‟e itaat ettiler. 

Bu tarihten sonra onlarÝ �in hizmetinde diğer T�rk boylarÝna karĢÝ savaĢÝrken g�r�yoruz. 661 

yÝlÝnda Ch‟u-y�e‟ler liderleri Sha-t‟o Chin-shan‟la �inli kumandan Hsie Jen-t‟ai‟Ý takip ederek T�les 

boylarÝnÝn bulunduğu yere (Tola ÝrmağÝ civarÝna) baskÝn d�zenlediler. 

702 yÝlÝnda liderleri Chin-man eyaletinin askeri valiliğine getirildiği gibi akabinde Ch‟ang-ye 

b�lgesinin d�kl�ğ� tevcih edildi. Liderleri Chin-shan �l�nce yerine oğlu Fu-kuo ge�ti. 

712‟de Tibetlilerin baskÝnlarÝndan kurtulmak i�in b�t�n boylarÝyla BeĢbalÝk (Pei-t‟ing)‟a ka�tÝlar. 

Reisleri akabinde kendi maiyetiyle �in sarayÝna geldi. AynÝ ĢahÝs 714 yÝlÝnda yeniden Chin-man 

eyaleti askeri valiliğine getirilerek buraya g�nderildi. En son Yung-shuo b�lgesi prensi unvanÝnÝ da 

aldÝktan sonra �ld�. Yerine oğlu Ku-tuo-chih o g�reve oturdu. 

742 yÝlÝnda, II. G�kt�rk Devleti‟nin zayÝflamasÝ �zerine Uygur, Karluk, BasmÝl gibi boylar 

g��lenmiĢti. G�kt�rk devletine ağÝr darbe indiren Uygurlar �in ile temas kurduklarÝnda, �inliler Sha-

t‟o‟larÝn reisi Ku-tuo-chih‟yÝ onlara yardÝmcÝ genel asker� vali tayin ettiler. Daha sonra An-lu-shan‟Ýn 

isyanÝ bastÝrÝldÝğÝnda baĢarÝlÝ vazifelerinden dolayÝ ona y�ksek kumandanlÝk r�tbelerinden biri daha 

tevcih edildi. �l�nce yerine oğlu Chin-chung ge�ti ve Chiou-ch‟�an d�k� tayin edildi. 756-762 yÝllarÝ 
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arasÝnda �in‟de i� karÝĢÝklÝklar h�k�m s�rd�ğ� i�in BeĢbalÝk ve Turfan‟a giden yol kapalÝ olduğundan 

Sha-t‟o‟larla iliĢki kesildi. ��nk� Uygurlar sÝrada �ok g��l� idi ve onlarÝn �in ile iliĢkiye girmelerini 

engelliyordu. AynÝ Uygurlar onlarÝ sÝk sÝk yağmaladÝğÝ i�in olduk�a zor Ģartlarda yaĢamak zorunda 

kaldÝlar. Her ne kadar BeĢbalÝk‟a sÝğÝndÝlar ise de yine ellerindeki mallarÝ zorla alÝndÝ ve fakirlik i�inde 

yaĢadÝlar. Bu durum B�y�k Uygur KağanlÝğÝnÝn nisbeten zayÝfladÝğÝ 785-805 yÝllarÝna kadar devam 

etti. Bu devrede yedi bin �adÝrlÝk ahali ile gidip Tibetlilere teslim oldular. ArkasÝndan onlarla birleĢerek 

BeĢbalÝk Ģehrini yağmalayÝp yÝktÝlar. Sonra Tibetliler, onlarÝ Kansu‟ya g�t�rd�ler. Reisleri Chin-chung 

�inlilerle tekrar anlaĢtÝ. Bundan sonra Tibetliler, ne zaman �in‟e saldÝrsalar �nc�leri Sha-t‟o‟lar 

oluyordu. 

Aradan uzun zaman ge�tikten sonra Uygurlar, Kansu‟daki Liang-chou‟yu aldÝlar. Bunun �zerine 

Sha-t‟olarÝn taraf değiĢtirmesinden Ģ�phelenen Tibetliler, onlarÝ nehrin dÝĢÝna nakletmeyi teklif ettiler. 

Sha-t‟o‟lar kokuya kapÝldÝ. Reisleri Chin-chung ve Chih-i aralarÝnda anlaĢarak bu durumdan 

kurtulmaya �alÝĢtÝlar. Onlara g�re en iyi �are T‟ang hanedanÝna vassal olmak idi. 

808 yÝlÝnda 30 bin kiĢilik halk kitlesiyle �t�ken DağlarÝnÝn doğusuna ka�tÝlar. Tibetliler onlarÝ 

takip ettiler. SavaĢarak Yao Suyunun kenarÝna kadar geldiler. Shih-men‟a kadar ilerleyip, s�rekli 

�arpÝĢtÝlar, fakat, sonuca ulaĢamadÝlar. Sha-t‟o‟larÝn boy ahalisi yavaĢ yavaĢ azalmÝĢtÝ. 

Chin-chung �arpÝĢmalar sÝrasÝnda �ld�r�ld�. Chih-i yaralÝlarÝ topladÝ, 2 bin piyade, 7 y�z s�vari, 

bin kadar deve, sÝğÝrla Ling-chou‟nun yanÝna sÝğÝnmÝĢtÝ. AdÝ ge�en eyaletin idarecisi (Chie-tu-shih) 

bunu duydu. Ġmparatorun emriyle Yen-chou‟da ikamet ettirildiler. Yin-shan-fu‟luk ihdas edilerek Chih-i, 

at ve asker iĢleri memuru oldu. �inli idareci onlara sÝğÝr ve koyun vererek besledi. OnlarÝn �ocuk ve 

yaĢlÝlarÝ Feng-hsiang, Hsin-y�an ve T‟ai-y�an‟e gitmiĢlerdi. Onlar da d�n�p kendi boylarÝna katÝldÝlar. 

Chin-chung‟un kardeĢi Ke-le A-p‟o arta kalan 7 y�z kiĢilik zayÝf kuvvetiyle Chen-wu‟ya gidip teslim 

olarak Sol MuhafÝzlarÝ generali unvanÝnÝ aldÝ. Sonra yeni ihdas edilen Yin-shan valiliğinin genel askeri 

valiliğine tayin edildi. 

Sha-t‟o‟larÝn liderleri Chih-i bundan sonra �inliler tarafÝndan tam anlamÝyla hediyelere boğuldu. 

Tibetlilere karĢÝ kullanÝlmak �zere Ling-chou‟da yerleĢtirileceklerdi. OnlarÝn değiĢmesinden korkulduğu 

i�in yeni tertibat alÝndÝ ve sÝnÝrlara dağÝtÝldÝlar. ArkasÝndan ling-chou‟nun valisi Fan Hsi-ch‟ao, Sha-

t‟o‟lardan oluĢan bir ordu kurdu ve adÝna Sha-t‟o ordusu denmeye baĢlandÝ. Bundan sonra Sha-t‟o‟lar 

ve onlarÝn ileri gelen kumandanlarÝ T‟ang hanedanÝ lehine �ok sayÝda asker� baĢarÝ kazandÝ. Chih-i 

�l�p yerine ge�en oğlu Uygurlara karĢÝ baĢarÝ kazanÝnca ona iyice yakÝnlÝk duyan T‟ang hanedanÝnÝn 

imparatoru kendi ailesinin adÝ Li‟yi vermiĢti. Onun da oğlu Li K‟e-yung da aynÝ hizmetlere devam etti. 

Bir taraftan da T‟ang hanedanÝ �atÝrdÝyordu. 876‟daki b�y�k isyanÝ, 880‟de Sha-t‟o‟lar bastÝrmÝĢtÝ. Tam 

bu sÝrada Huang Ch‟ao isyanÝ patlak verdiğinde yine Sha-t‟o‟lar, Tang hanedanÝnÝ korumak vazifesi 

d�Ģm�Ģt�. 885 yÝlÝnda s�z konusu isyan bastÝrÝldÝ. Fakat, karÝĢÝklÝklar durmuyordu. 

Neticede asilerden Chu-wen, 907 yÝlÝnda T‟ang hanedanÝnÝ devirip kendi sonraki Liang 

Devleti‟ni il�n etti. B�ylece �in tarihinde “BeĢ Hanedan” denilen d�nem baĢlamÝĢ oluyoÆrdu.333 927 
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yÝlÝnda tatarlar ile Sha-t‟o‟lar arasÝnda �Ýkan savaĢ sonucunda yenilen Tatarlar, Sha-t‟o‟lar tarafÝndan 

kuzey sÝnÝrlarÝna yerleĢtirildiler.334 

Bundan sonra Sha-t‟olar �in‟de T‟ang hanedanÝnÝn varis�isi oldular ve arka arkaya �� s�lale 

kurdular. Ġlk Sha-t‟o hanedanÝ 923 yÝlÝnda Li K‟e-yung‟un oğlu tarafÝndan kuruldu ve Sonraki T‟ang 

adÝnÝ aldÝ. Daha �ok asker� h�k�mete sahip olan bu devlet n�fus olarak sayÝca azlÝğÝndan dolayÝ fazla 

bir varlÝk g�steremedi ve 936 yÝlÝnda yÝkÝldÝ. 

Ġkinci Sh‟a-to devleti 937‟de kuruldu ve Sonraki Chin adÝnÝ aldÝ. Fakat, O da 946‟da KÝtanlarÝn 

Ģiddetli taarruzlarÝ neticesinde yÝkÝldÝ ve imparatorlarÝ esir edildi. Liou Chih-y�an adlÝ bir general 

947‟de hemen yeni bir devlet kurarak Sonraki Han adÝnÝ aldÝ ise de �� sene sonra bu da yÝkÝldÝ. 

DolayÝsÝyla 950 tarihi Sha-t‟o‟larÝn �in‟de son bulduğu yÝldÝr.335 

Sir (AltÝ Sir)‟ler 

Sir TarduĢlarÝn meydana gelmesi Hsie boyunun Yen-t‟o‟larÝ hakimiyetine almasÝ ile karÝĢmalarÝ 

sonucu olmuĢtu. Bu boy 627‟den sonra kuvvelenip �in tarafÝndan da tanÝnan bir kağanlÝk kurunca �ok 

sayÝda boy onlara bağlandÝ. Bu boy birliği 647‟de Sir TarduĢlarÝn �inliler ve diğer boylar tarafÝndan 

bozguna uğratÝlmasÝ ile dağÝldÝ. II. G�kt�rk Devleti d�neminde hala �zellikle Tola IrmağÝ tarafÝnda 

oturan boy grubu i�in bu ad kullanÝlmÝĢ olmalÝdÝr. 

Bilge Kagan tahta �ÝktÝğÝnda tebasÝnÝ sayarken “AltÝ Sir, Dokuz Oğuz, Ġki Ediz” gibi boy 

gruplarÝnÝn adlarÝndan bahsetmektedir.336 Tonyukuk yazÝtÝnda ise beĢ yerde ge�en Sir kelimesi 

hepsinde T�rk Sir, Bodun, Oğuz grubu gibi Tola ÝrmağÝ havalisinde yaĢayan Sir grubu sonucunu 

ortaya �ÝkarmaktadÝr.337 

Ssu-chie (Ġzgiller) 

Ġzgiller (Ssu-chie), 603 yÝlÝ dolaylarÝnda Tola IrmağÝ civarÝnda yaĢayan T�les boylarÝnÝn urug 

olanlarÝndandÝr. O esnada Meng-ch‟en, T‟u-ju-ho, Hun ve Hu-hsie gibi boylarla birlikte oturuyorlar ve 

genel toplamda yirmi asker �ÝkarabiliyorlardÝ.338 647 yÝlÝndan sonra �in‟e bağlandÝlar. 

Bundan sonra Ġzgiller, Sir TarduĢlarÝn yerinde g�r�l�rler. �ok sayÝda diğer T�rk boyu gibi onlar 

da �in ile temas kurabildiler ve �in eyalet teĢkilatÝ tarzÝnda teĢkilatlandÝlar.339 

715 yÝlÝnda Kapgan Kagan‟Ýn �lkesi isyanlarla sarsÝldÝğÝ sÝrada Ġzgiller de isyan etmiĢlerdi. K�l 

Tegin, Alp Sal�Ý KÝr atÝna binip savaĢa �ÝkmÝĢtÝ. Bilge ve K�l Tegin neticede onlarÝ orada mağlup etti. 

K�l Tegin‟in atÝ orada �ld� (d�Ģt�).340 

Sir TarduĢlar 
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Sir TarduĢlar, G�kt�rk coğrafyasÝnda 647 yÝlÝndan �nce varlÝğÝnÝ en �ok hissettiren boydur. 

�zellikle Doğu G�kt�rk Devleti‟nin 630 yÝlÝnda yÝkÝlmasÝndan sonra b�y�k bir g�� olarak ortaya �ÝkÝp, 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kazandÝklarÝ 628‟den 647‟e kadar bir devlet gibi rol oynadÝlar. 

OnlarÝn menĢei b�t�n kaynaklarda T�les boylarÝnÝn i�inde g�sterilmektedir. BatÝ G�kt�rk kağanÝ 

Ch‟u-lo‟nun ağÝr baskÝlarÝna ve vergilerine boyun eğmeyen Sir TarduĢlar i�in ona karĢÝ baĢlattÝklarÝ 

isyan kendileri i�in bir d�n�m noktasÝ olmuĢtur. DolayÝsÝyla T�rk boylarÝnÝn 603‟ten 647‟ye kadar en 

kuvvetlisi olarak g�r�nen Sir TarduĢlar, kaynaklarÝn bildirdiğine g�re Sir ve TarduĢ kabilelerinin 

birleĢmesi ile meydana gelmiĢlerdi. Buna rağmen “karÝĢÝk otururlardÝ” ifadesinden de sadece iki 

boydan m�teĢekkil olmayÝp, �ok sayÝda boydan meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Bilhassa Sir 

(hsie) kabilesi TarduĢ (Yen-t‟o) kabilesini mağlup edip, onun halkÝna sahip olmuĢtu. Bundan sonra Sir 

TarduĢ (Hsie-yen-t‟o) adÝyla anÝlmaya baĢladÝlar. Y�netici ailenin kabile adlarÝ ise Ġ-li-hsi (belki ilci) 

idi.341 Diğer taraftan bazÝ kaynaklarda hanedanÝn kabile adlarÝnÝn Ġ-li-t‟u olduğu bildirilmiĢtir.342 

AyrÝca kaynaklarda bu boyun geleneklerinin G�kt�rklerle aynÝ olduğu ifade edilmektedir. 603 yÝlÝna 

kadar Sir TarduĢlar, Altay ve TanrÝ DağlarÝnÝn doğu kÝsÝmlarÝnda varlÝklarÝnÝ s�rd�r�yorlardÝ. 

552 yÝlÝndan �nce G�kt�rk Devleti‟nin kurucusu BumÝn, daha devletini kurmadan T�les boylarÝnÝ 

mağlup etmiĢ ve hepsini kendine bağlayarak kuvvetini artÝrmÝĢ, neticede bu hadise ona bağÝmsÝzlÝğÝnÝ 

elde etme yolunda b�y�k aĢama kazandÝrmÝĢtÝ.343 S�z konusu T�les boylarÝnÝn i�inde a�Ýk�a 

zikredilmemiĢ olmalarÝna rağmen (zaten hi�bir boyun adÝndan bahsedilmemiĢ) Sir TarduĢlarÝn da 

bulunduğu kabul edilmelidir. 603 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rk kağanÝ Tardu, mağlup olup T‟u-y�-hun‟lara 

sÝğÝndÝğÝnda T�les boylarÝ, BatÝ G�kt�rk idaresinden ayrÝlarak dağÝldÝlar ise de onun yerine alan Ch‟u-

lo, b�t�n T�les boylarÝna yeniden saldÝrmÝĢ, hatta y�ksek vergilerle onlarÝn mallarÝnÝn �oğunu 

ellerinden almÝĢtÝ.344 ArkasÝndan boylarÝn ileri gelen reislerinden birka� y�z�n� toplayÝp idam ettirdi. 

Bunun �zerine Ch‟u-lo‟ya karĢÝ isyan etmeye baĢlayan T�les boylarÝ iki boy etrafÝnda toplanmaya 

baĢladÝlar. 

Bu iki boyun biri Ch‟i-pi, diğeri ise Sir TarduĢlar idi. Ch‟i-pi boyu bug�nk� KaraĢar‟Ýn kuzeyinde 

TanrÝ DağlarÝnÝn eteklerinde P‟u-lo-chih, Ġ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ho-ku, Ye-shih, Y�-ni-hu gibi 

boylarla birlikte oturuyordu. Chi‟pi‟lerin etrafÝnda toplanan diğer boylar onlarÝn erkini Ko-leng‟Ý, Ġ-wu-

chen Baga Kagan ilan etmiĢlerdi. Bunlar TanrÝ DağlarÝnÝn doğu ucundaki T‟an-han, Ġslam 

kaynaklarÝndaki adÝyla Tafgan dağÝnda oturarak h�k�m s�rmeye baĢladÝlar.345 

Sir TarduĢlar ise reisleri Ġ-hsi-po (iĢbara) ya Ye-hsi Kagan unvanÝnÝ verdiler.346 T�les boylarÝna 

ağÝr darbeler indiren Ch‟u-lo, 611‟den sonra �in‟deki Sui hanedanÝ hizmetine girince, BatÝ G�kt�rk 

�lkesinde hakimiyeti ele ge�iren She-kui Kagan kuvvetlendiği zaman s�z konusu iki boy da ona itaat 

etti. 

Bu esnada doğuda bulunan Uygur, BayÝrku, Ediz (A-tie), T‟ung-lo (Tongra, P‟u-ku (Bugut) gibi 

boylar doğuda �t�ken‟de oturan Doğu G�kt�rk KaganÝ Shih-pi‟nin idaresine girmiĢlerdi.347 She-
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kui‟den sonra (619) Sir TarduĢlarÝn batÝdaki Yabgu Kagan‟a (T‟ung Yabgu) bağlandÝklarÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr.348 

628 yÝlÝnda T‟ung Yabgu idaresindeki BatÝ G�kt�rk �lkesi karÝĢmÝĢtÝ. Bu kargaĢalÝk i�inde 

kalmak istemeyen Ġ-shih-po‟nun torunu Ġ-nan yetmiĢ bin �adÝrlÝk ahalisi ile doğudaki Ġl Kagan‟a 

bağlÝlÝğÝnÝ bildirdi.349 Bu Ģekilde Doğu G�kt�rk �lkesine gelmiĢ oluyordu. Fakat, �ok ge�meden Doğu 

G�kt�rk �lkesi de karÝĢÝklÝğa s�r�klendi. Bu fÝrsattan faydalanan Ġ-nan, Ġl Kagan‟a baĢ kaldÝrdÝ ve 

�zerine g�nderilen G�kt�rk ordularÝnÝ yendi. Onun galibiyetinden sonra �ok sayÝda boy ve kabile 

gelip, Sir TarduĢlara itaatini bildirirken �t�ken b�lgesinin kontrol� de tamamen Sir TarduĢlarÝn eline 

ge�ti. B�t�n boylar Sir TarduĢ reisi Ġ-nan‟a kendini kağan il�n etmesi i�in Ýsrar ediyordu. Ancak, o 

hen�z kendini ka 

ğan olarak g�rm�yordu. Doğu G�kt�rk Devleti‟nin b�y�k zaafa uğramasÝnÝ fÝrsat bilen T‟ang 

hanedanÝnÝn imparatoru T‟ai-tsung, Ġ-nan‟la yakÝnlaĢmak istedi. Onunla kuracağÝ ittifak sayesinde Ġl 

Kagan ve Doğu G�kt�rklerini kuzeyden de vurabilirdi. Bu maksadÝnÝ ger�ekleĢtirmek i�in general 

Ch‟iao Shih-wang‟Ý gizli yoldan davul ve sancakla Sir TarduĢ reisine g�nderdi. Onun Chen-chu 

(Yinc�?) Bilge Kagan olarak tanÝndÝğÝnÝ bildirdi. Bunu kabul eden yani kağan olduğunu ilan eden Ġ-

nan, karĢÝlÝğÝnda �in‟e el�i g�nderip kendi �lke mallarÝndan sunmuĢ ve teĢekk�r etmiĢti. Merkezi 

�t�ken dağÝnda bulunuyordu, �in‟in baĢkenti Ch‟ang-an‟dan kuzeybatÝya altÝ bin li mesafede olduğu 

belirtilen �t�ken merkezleri idi; ancak, doğularÝnda Moğol asÝllÝ kabile Mo-ho‟lara kadar uzanan 

sÝnÝrlarÝ batÝda BatÝ G�kt�rk �lkesine yani TanrÝ dağlarÝnÝn kuzeyine kadar ulaĢÝyordu. G�neylerinde 

Gobi ��l� �in ile aralarÝnda hudut iken Kerulen nehri kuzeylerini �evrelemiĢti.350 Bu arada kardeĢi 

T‟ung Tegin, �in sarayÝna geldi. G�kt�rklerden �in‟e gelen el�ilerin �oğu tegin unvanÝnÝ taĢÝyorlardÝ. 

Sir TarduĢlar da artÝk kendilerini bağÝmsÝz bir devlet olarak g�rd�klerinden hanedanlarÝndan bir tegini 

g�ndermiĢlerdi. Ġmparator, T‟ung Tegin‟e bir �in kÝrbacÝ (s�sl�) ve keskin bÝ�ak sundu. AyrÝca eğer 

gelecekte Sir TarduĢlar �in‟e saldÝrÝrlarsa onlarÝ kÝrba�la cezalandÝracağÝnÝn s�yledi. Ġ-nan, �in 

imparatorunun dediklerini kabul etti. B�ylece siyasi alanda onlarÝn �st�nl�ğ�n� tanÝmÝĢ oluyordu. Az 

sonra Ġl Kagan, �in‟e mağlup olup Doğu G�kt�rk Devleti‟ni tamamen ortadan kalkÝnca Ġ-nan boyunu 

yavaĢ yavaĢ doğuya kaydÝrÝp Tola ÝrmağÝnÝn g�neyindeki Tu-wei-chien dağÝna (Togu BalÝk) ulaĢtÝ.351 

Tola IrmağÝ‟nÝn yanÝna merkezine kurdu. Ondan sonra �in baĢkentine mesafeleri �� bin li‟ (yaklaĢÝk 

1500 km) ye inmiĢti. ġimdiki mevkileri daha iyi Ģartlara sahip idi. Baykal G�l�‟ne ulaĢmÝĢlar, daha 

doğudaki Shih-wei kabilesine kadar otoritelerini geniĢletmiĢlerdi. Yani Gobi ��l�n�n g�neyi hari� 

hemen Doğu G�kt�rk Devleti‟nin kapladÝğÝ sahayÝ kontrollerine almÝĢlardÝ. OrdularÝndaki yetiĢmiĢ 

asker sayÝsÝ iki y�z bine ulaĢÝnca asker� g��leri arttÝ. Ġki oğlu Tardu ve T‟u-li-shih, kuzey ve g�ney 

boyu olmak �zere iki kÝsÝmda devleti y�netmeye baĢladÝlar. Merkezde Ġ-nan oturuyordu. 633 yÝlÝnÝn 

baĢÝnda �in sarayÝna el�i yolladÝlar.352 

Bundan sonra aradan ge�en yedi yÝl i�inde �in sarayÝna sekiz defa el�i g�ndermiĢlerdi. 

Ġmparator T‟ai-tsung, onlarÝn kuvvetlenip b�y�melerini endiĢe i�inde izliyordu. Bir g�n �in‟e h�cum 

edeceklerini d�Ģ�n�yor ve yÝkÝlmalarÝnÝ arzu ediyordu. Hatta onlarÝ par�alamak istemiĢ, bu y�zden iki 

oğlunun da k���k kağan olarak tanÝndÝğÝnÝ il�n etmiĢti. 
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Sir TarduĢlarÝn asÝl korkusu ise G�kt�rklerin yeniden kuvvetlenmesi idi. ��nk�, onlar �in‟den 

geri gelirlerse kendilerine bağlÝ boylarÝn �oğu ayrÝlÝp, G�kt�rkler etrafÝnda toplanabilirlerdi. 641 yÝlÝnda 

Ssu-mo Kagan idaresinde �in sÝnÝrlarÝ i�indeki G�kt�rkler kuzeye g�nderilince �nce ses 

�ÝkarmamÝĢlar, sadece askerlerini hazÝrlayarak Gobi ��l�n�n kuzeyinde beklemiĢlerdi. Zaten �in‟deki 

T‟ang hanedanÝ imparatoru da Ssu-mo Kagan ve beraberindekilerin Gobi ��l�n�n g�neyine 

yerleĢmelerini istiyordu. KÝsacasÝ �inlilerin planÝna g�re G�kt�rkler ve Sir TarduĢlar birlikte komĢu 

olarak yaĢayacaklardÝ. 

�in imparatoru T‟ai-tsung, doğudaki T‟ai dağÝna ziyarete gidecek idi. Bunu fÝrsat bilen Bilge 

Kagan, b�t�n �in askerlerinin oraya imparatorla beraber gittiğini, sÝnÝrlarÝnÝn boĢaldÝğÝnÝ, hatta �in‟e 

vassal olan kavimlerin askerlerinin dahi adÝ ge�en dağa gittiğini dolayÝsÝyla Ssu-mo‟nun kolayca 

yakalanabileceğinin maiyetindekilere s�yleyerek harekete ge�ti. �nce oğlu Tardu ġad‟Ý iki y�z bin 

askerle ��l�n g�neyini kesmesi i�in g�nderdi. O da Pai-tao-ch‟uan‟da kamp kurdu ve arkasÝndan bir 

askere d�rt at vermek suretiyle aniden Ssu-mo‟ya h�cum etti. Ssu-mo, Tardu ġad karĢÝsÝnda hi�bir 

Ģey yapamayacağÝnÝ biliyordu, derhal geri �ekilerek Shuo-chou‟ya geldi. Askeri vali Chang Chien, 

Moğol boylarÝ Hsi, K‟u-mo-hsi, KÝtan gibi boylarla, Li Chi ise emrine altmÝĢ bin piyade �� bin s�vari 

alarak Shu-chou‟da mevzilendi. Diğer generaller Chang Shih-hui ve Li Hsi-y� onlarla savaĢmak �zere 

yola �ÝktÝlar. 

Ġmparator ziyaretinden geri d�nd�kten sonra b�t�n generallerine bir ferman yayÝnladÝ. Fermana 

g�re Sir TarduĢlarÝn artÝk g�l�n g�neyine ge�tiklerini, atlarÝnÝn bitkin olduğunu, dolayÝsÝyla derhal 

h�cuma ge�ilerek bu fÝrsatÝn ka�ÝrÝlmamasÝ gerektiğini vurguluyordu. Sir TarduĢlar, �inlilerin b�y�k bir 

seferberlik ilan etmesi ve �zerlerine birka� ordunun birlikte g�nderilmesi neticesinde bir Ģey 

yapamayacaklarÝnÝ anlamÝĢlardÝ. Tardu ġad el�i g�ndererek, G�kt�rklerle barÝĢ yapmak isteklerini 

bildirdi. 

Fakat, imparator daha �nce kendisinin Sir TarduĢlarÝn ��l�n kuzeyini, Ssu-mo idaresindeki 

G�kt�rklerin g�neyini kontrol edeceğini tayin ettiğini ancak Sir TarduĢlarÝn anlaĢmayÝ bozduğunu bu 

y�zden cezalandÝrÝlacaklarÝnÝ ve asla barÝĢ yapÝlmayacağÝnÝ bildirdi. 

Tardu ġad‟Ýn bu cevap �zerine daha da g�neye doğru ilerlediğini, hatta biraz kendini 

toparladÝğÝnÝ anlayabiliyoruz. Ssu-mo, daha �nce ka�Ýp �in Seddinin g�neyine sakladÝğÝ i�in 

yakalayamayacağÝnÝ anlayan Tardu ġad, el�i g�ndererek ona hakaret etti. �inli kumandan Li  

Chi onunla savaĢmak �zere yola �ÝkmÝĢtÝ, Ch‟ing-shan‟Ý ge�tikten sonra se�me askerlerini 

yanÝna alarak La-ho‟ya ulaĢtÝ. Tardu ġad bir yerde sabit kalmÝyordu. Juo-chen suyunu ge�erek 

ordusunu d�zenledi ve beklemeye baĢladÝ. �inliler, daha �nce Sir TarduĢ IĢbara ile A-shih-na She-

er‟Ýn s�varilerle hareketli savaĢ yaptÝklarÝnÝ hatÝrlayarak piyade savaĢÝ yapmaya karar verdiler. Ancak, 

Sir TarduĢlarÝn mağlup olduktan sonra ka�malarÝnÝ engellemek i�in yeni bir y�nteme baĢvurdular. BeĢ 

kiĢilik ekipler oluĢturuldu. BunlarÝn biri at tutacak diğer d�rd� savaĢacaktÝ. Eğer galip gelirlerse 

ka�malarÝnÝ �nlemek i�in atlara atlayÝp onlarÝ takip edeceklerdi. Neticede savaĢ baĢlamÝĢtÝ. �in 
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ordusundaki G�kt�rk askerleri acele ileri atÝlmÝĢlar, fakat, Sir TarduĢlar onlarÝ geri p�sk�rtm�Ģlerdi. 

AynÝ anda Sir TarduĢ ok�ularÝ hazÝrlanan ekiplerin atlarÝnÝ �ld�rm�Ģlerdi. Li Shih-chi, G�kt�rkleri 

kurtardÝğÝ gibi Sir TarduĢlarÝn tam zayÝf yerine h�cum ederek onlarÝ dağÝtmayÝ baĢardÝ.353 �stelik 

�inli kumandan Hsie-ch‟e daha enerjik askerlere kumanda ederek �nce onlarÝn atlarÝnÝ ele ge�irmiĢti. 

Mağlup olan Tardu ġad kuzeye doğru �ekilirken diğer �inli kumandan Wan Chie onu takibe �ÝkmÝĢtÝ. 

��l�n kuzeyine ulaĢÝldÝğÝnda �in ordusu aĢÝrÝ derecede karla karĢÝlaĢtÝ. Zaten �inliler �ok soğuğa 

alÝĢÝk değillerdi. Sir TarduĢlar da soğuktan nasiplerini almÝĢlar epey zayiat vermiĢlerdi. 641-642 

kÝĢÝnda cereyan eden bu hadiselerden sonra �inli kumandan Ting-hsiang‟a d�nm�Ģ ve imparatoruna 

rapor sunmuĢtu. 

Sir TarduĢlar, �in sarayÝna el�i g�nderdiler ve barÝĢ yapmak istediklerini bildirdiler. Tardu ġad‟Ýn 

amcasÝ IĢbara �� bin at sunmuĢ ve bir prensesle evlenme teklifinde bulunmuĢtu. Ġmparator ise hala 

onlara �ok kÝzgÝndÝ. Sir TarduĢlarÝn aslÝnda bir erkin tarafÝndan idare edilecek kadar k���k bir boy 

iken kendi sayesinde kağan olduklarÝnÝ ve g��lerinin Doğu G�kt�rk Devleti‟ni ge�tiğini, dolayÝsÝyla �in 

sÝnÝrlarÝnÝ tehdit ettiğini s�yleyerek evlilik teklifini kabul etmediğini a�ÝkladÝ. Ancak; Sir TarduĢ kağanÝ 

ertesi yÝl yine el�i g�ndererek daha �nce sunduğu at ve koyunlarÝn sayÝsÝnÝ artÝrmÝĢ evlilik teklifinde 

ÝsrarÝnÝ s�rd�rm�Ģt�. Bu sefer endiĢeye kapÝlan imparator, b�y�k veziri ile istiĢareye oturdu. 

Onun d�Ģ�nd�ğ� iki planÝ vardÝ: Birincisi Sir TarduĢlara saldÝrmak, ancak o zaman Sir TarduĢlar 

ortadan kalkacak ve �inlilerin G�kt�rk �lkesini y�netmek i�in daha �nce hazÝrladÝklarÝ uzun vadeli 

plan bozulacaktÝ. Ġkincisi evlilik teklifinin reddedilmesi halinde sÝnÝrlara saldÝracaklardÝ. O halde daha 

b�y�k problemler ortaya �Ýkacak idi. B�y�k vezir Fang Hs�an-ling ise imparatora G�kt�rklerin 

yÝkÝlmalarÝnÝn daha bitmediğini dolayÝsÝyla en iyi yolun Sir TarduĢlarla iyi ge�inmek olduğunu ve evlilik 

ittifakÝnÝn yapÝlmasÝnÝn faydalÝ g�r�nd�ğ�n� a�ÝkladÝ. Bu sÝrada Sir TarduĢ kağanÝ Bilge‟nin 

ağabeyinin oğlu T‟u-li ġad elli bin at, on bin deve ve sÝğÝr, y�z bin koyun sundu. Onun Ģerefine 

d�zenlenen eğlencede b�t�n vezirler dizildi, kÝymetli hazineler, eĢyalar d�zenlendi, ch‟ing-shan, P‟o-

chen m�zikleri ve on makamdan oluĢan m�zikleri �alÝndÝ. Bu eğlence �ok hoĢuna giden T‟u-li ġad 

baĢÝnÝ eğdi ve imparatora on milyon yÝl uzun �m�r diledi.354 

Bu hadiseden sonra imparator, Bilge Kagan‟a yakÝnlÝk g�stermeye baĢlamÝĢtÝ. Ling-chou‟yu 

ziyaret ettikten sonra evlilik iĢini tamamlayacaktÝ. GeliĢen durumdan gayet memnun kalan kağan 

Bilge, �ğ�nerek etrafÝndakilere, kendilerinin T�les boyu olduklarÝnÝ imparatorun onu kağan yaptÝğÝnÝ, 

prenses dahi verdiğini, �stelik arabasÝyla ziyarete geldiğini, kendisinin en Ģerefli kiĢi olduğunu 

s�yl�yordu. ArkasÝndan vergiler artÝrmasÝyla koyun ve atlarÝ �oğaldÝ, BazÝ devlet adamlarÝ onu tahrik 

ederek Sir TarduĢlar ile T‟ang‟Ýn aynÝ seviyede olduklarÝnÝ dolayÝsÝyla saraya gitmemesi gerektiğini, 

eğer mallarÝn �oğunun �eyiz i�in verilmesi halinde halkÝnÝn �z�leceğini s�yl�yorlardÝ. Bilge ise buna 

karĢÝ �ÝkÝyor ve T‟ang imparatoruna karĢÝ gelemeyeceğini ileri s�r�yordu. 

Bundan sonra imparator T‟ai-tsung‟a yabancÝ kavimler vergi sunduğu sÝrada Sir TarduĢlar bir 

Ģey sunmadÝlar. ��nk� at ve koyunlarÝnÝn �oğu �lm�Ģt�. Onlardan vergi gelmeyiĢine kÝzan imparator 

seyahatini durdurmuĢ ve yeni m�zakerelere koyulmuĢlardÝ. Devlet adamlarÝ onlarÝn vergi 
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getirmemesinin �in i�in bir hafiflik sayÝlacağÝnÝ ve bundan sonra diğer kavimlere k�t� �rnek olacağÝnÝn 

ileri s�rerek imparatora evliliğin reddedilmesini tavsiye ettiler. O da tavsiyeleri kabul ederek evlilik 

iĢinden vazge�ti. 

�inli prensesle evliliğin ger�ekleĢmemesi �zerine, Sir TarduĢlar d�Ģmanca tavÝr takÝndÝlar. T‟u-li 

ġad, Ting-hsiang‟a h�cum ettirildi. Daha sonra geliĢecek olaylardan bunun sadece ufak bir tehdit 

olduğunu anlÝyoruz. ��nk� arkasÝndan el�i g�nderen Bilge Kagan, Korelilerle �in arasÝnda yapÝlan 

savaĢta yardÝmcÝ olmak istediklerini bildirdi. Ġmparator onun bu teĢebb�s�n� Ģ�phe ile karĢÝladÝ. 

Kendilerinin doğuda bulunmalarÝndan faydalanarak tekrar �in sÝnÝrlarÝna h�cum edeceklerini tahmin 

ediyordu. Bu arada Koreliler, kendilerine tabi Mo-ho adlÝ Moğol boyu vasÝtasÝyla Sir TarduĢlarla ittifak 

yapmak i�in teklifte bulundular. Fakat, Bilge Kagan, �in‟e yaklaĢmak istiyordu. Bunun i�in Korelilerle 

herhangi bir ittifaka yanaĢmadÝ. AynÝ sÝrada hastalanan  

Bilge Kagan, fazla yaĢamadÝ ve �ld�. Ġmparator T‟ai-tsung, kurban keserek onun yas t�renlerine 

uydu (645).355 

Sir TarduĢlar onun �l�m� �zerine �lkelerini ikiye b�ld�ler. Bilge‟nin kadÝnlarÝndan birinin oğlu 

Ye-mang‟Ýn T‟u-li-shih unvanÝyla �lkelerinin doğu tarafÝnÝ, onun yeğeninin oğlu Pa-chuo‟nun L� Yabgu 

Kagan olarak batÝ tarafÝnÝ idare etmesine karar vermiĢlerdi. Ye-mang Pai-tao b�lgesine gelerek �in‟in 

askeri hizmetine girdiğini bildirdi ise de diğer devlet adamlarÝ onu L� Yabgu‟ya Ģikayet ettiler. Onun 

yaptÝğÝ s�rpriz saldÝrÝ sonrasÝ Ye-mang �ld�r�ld� ve �lkenin tek hakimi olarak L� Yabgu, Hsie-li-ch�-li-

shih-hsie-shao-to-mi (il k�ll�g ġad shao-to-mi) unvanÝnÝ aldÝ. Bu sÝrada �in ordusunun �oğu kuzey 

doğuda Liao b�lgesinde savaĢta iken fÝrsattan yararlanmak isteyerek, �in sÝnÝrlarÝna h�cum etti. �in 

imparatoru yine savunma savaĢÝ i�in �nlemler aldÝ. Tao Tsung, Shuo-chou‟ya, Hsie Wan-ch‟e ile A-

shih-na She-er, Sheng-chou‟ya, Sa-hu Wu-jen, Ling-chou‟ya mevzilenmeleri i�in g�nderdiler. Chih-

ssu-shih-li ile �in idaresindeki G�kt�rkler �in Seddinin dÝĢÝnda kanatlara ayrÝlarak boynuz gibi 

olmuĢlardÝ. Bu hazÝrlÝklarÝn b�y�kl�ğ�n� �ğrenen Sir TarduĢlar geri �ekildiler. 

Sir TarduĢ �lkesinde tek baĢÝna hakim olan ve �in‟e dahi en kuvvetli zamanlarÝnda akÝn 

yapabilen L� Yabgu Kagan, �lkesinde huzurlu bir idareyi tesis edemedi. Bunun sebebi kendisinin 

ihtiras sahibi olmasÝ idi. BabasÝ zamanÝndaki değerli vezirlerin �oğunu �ld�rtt�. Arta kalanlarÝ da 

bundan huzursuz idiler. AyrÝca Ģadlardan A-p‟o ile �inlilerin g�nderdiği el�i doğudaki Mo-ho‟larÝn 

b�lgesinde buluĢtular. ArkasÝndan aralarÝndan �Ýkan i� savaĢta netice alÝnamadÝ. BazÝ devlet adamlarÝ 

�inlilerin A-p‟o‟nun tarafÝnÝ tutmasÝ y�z�nden onlarÝn askerlerinin geldiğini zannetmeleri �zerine halk 

endiĢeye kapÝldÝ ve L� Yabgu‟yu terketmeye baĢladÝ. Neticede asker sayÝsÝ iyice azalan L� Yabgu, on 

kadar s�variyle A-shih-na Shih-chien‟e sÝğÝnmak �zere yola �ÝktÝ. Fakat yolda Uygurlar tarafÝndan 

�ld�r�ld�. Ailesi tamamen katledildi. Elli altmÝĢ bin kadar ahalisi Doğu T�rkistan‟da k���k 

devlet�iklere sÝğÝndÝ. Bilge Kagan‟Ýn ağabeyinin oğlu Tuo-mo-chih geride kalanlar tarafÝnda Ġ-t‟e-wu-

shih Kagan unvanÝyla h�k�mdar yapÝldÝ. Bu arada �in Ġmparatoruna el�i g�ndererek aslÝnda 

�t�ken‟de yerleĢmek istediklerini bildirdiler. �in Ġmparatoru Ts‟ui Tun-li ile Li Shih-chi‟ye onlarÝ g�venli 
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ve pasif bir halde yerleĢtirme g�revi verdi. B�ylece onlarÝn �lkeleri yeniden tesis edildi. Tuo-mo-chih, 

Sir TarduĢlarÝn baĢÝna ge�ince eskisi gibi �ok sayÝda k���k T�les boyu gelip ona itaat ediyorlardÝ. 

Bu durum �inlileri yeniden endiĢeye sevketti. �zellikle imparator ani bir Sir TarduĢ saldÝrÝsÝndan 

korkuyordu. Li Shih-chi onlarÝn �zerine g�nderildi. Kendisine verilen emre g�re teslim olanlara bir Ģey 

yapÝlamayacak, karĢÝ gelenler ise �ld�r�lecek idi. O, Tuo-mo-chih‟nin bulunduğu yere vardÝğÝnda Sir 

TarduĢ h�k�mdarÝ �ok ĢaĢÝrmÝĢtÝ. Tuo-mo-chih teslim olacağÝnÝn s�yledi ise de gizlice �inlilere baksÝn 

yapmayÝ d�Ģ�n�yordu. Fakat, �inli kumandan onun asÝl niyetini �ğrenince h�cuma ge�ti ve beĢ-altÝ 

bin kiĢiyi �ld�rd�. YaĢlÝ gen� otuz bin kiĢiyi de yakalamÝĢtÝ. Bu arada Hsiao Ssu-ye adlÝ bir el�inin 

Uygurlara g�nderildiğini duyan Tuo-mo-chih, gidip adÝ ge�en el�iye teslim oldu. �in baĢkentine gitti, 

orada Sağ muhafÝzlarÝ generali tayin edildi. AyrÝca orada ikamet etmesi i�in tarla sunulmuĢtu. 

Sir TarduĢlar yÝkÝldÝktan sonra Chi‟pi, Uygur gibi on bir T�les boyu �in Ġmparatoruyla temasa 

ge�erek itaatlerini bildirdiler. Sir TarduĢlardan arta kalan A-p‟o Ta-kan (tarkan-tarhan)‟Ý yendi ve 

binden fazla baĢ kestikten sonra iki y�z li kuzeye s�rd�. 650 yÝlÝnda Sir TarduĢlardan arta kalan bir 

kÝsÝm �inli kumandan tarafÝndan �in‟e getirildi ve Ch‟i-t‟an Chou‟da yerleĢtirildiler.356 

669 yÝlÝnda Sir TarduĢlardan arta kalanlar �in hakimiyetine karĢÝ isyan ettiler. �t�ken 

b�lgesindeki bu ayaklanmayÝ T‟ang hanedanÝ imparatoru Kao-tsung, G�kt�rklere bir ferman g�nderip, 

onlara h�cum ettirmek suretiyle bastÝrdÝ.357 

Ta-hanlar 

Ta-han‟lar, Ch�‟lerin kuzeyinde otururlardÝ. �ok koyun ve ata sahip olduklarÝ vurgulanmÝĢtÝr. 

ĠnsanlarÝ iri ve uzundur. Ch�‟lerle birlikte KÝrgÝzlarla, Chien-hai‟Ýn (Kem IrmağÝ olabilir) kenarÝnda 

otururlar. BunlarÝn hepsi eskiden gelmemiĢlerdi. 649-650‟li yÝllarda �in sarayÝna samur ve at sundular. 

Bazen bir kere tekrar �in sarayÝna gittikleri ifade edilmiĢtir.358 

TarduĢlar 

II. G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢu esnasÝnda millet d�zenlenirken T�les ve TarduĢlarÝn adÝndan 

bahsedilmektedir.359 Milletin yeniden bir araya getirilip teĢkilatlanmasÝ anlatÝlÝrken TaruĢ ve T�les 

adlarÝnÝn zikredilmesi onlarÝn 552-630 yÝllarÝ arasÝnda oynadÝklarÝ tarih� rol�n �neminden dolayÝdÝr. II. 

G�kt�rk Devleti D�nemi‟nde 682‟den sonra T�lesler doğuda TarduĢlar batÝdadÝr. DolayÝsÝyla ĠrtiĢ 

IrmağÝ taraflarÝnda olduklarÝnÝ tahmin ediyoruz.360 

692‟de Kapgan Kagan olduktan sonraki teĢkilatlanmada ise Bilge, TarduĢlarÝn �zerine Ģad 

olarak tayin edildi.361 732 yÝlÝnda K�l Tegin‟in cenaze t�renine katÝlanlardan birinin adÝ da TarduĢ 

Ġnan�u �or idi.362 

TarduĢ boyunun adÝ yazÝtlarda dolaylÝ olarak kaydedilmiĢtir. 696-97 yÝllarÝnda KÝrgÝzlarÝn 

bulunduğu yere baskÝn yapan Tonyukuk daha sonra hanÝmÝnÝn �l�m� �zerine Kapgan geri d�n�nce 

tek komutan kalmÝĢtÝ. 698‟de Ġnel ve Bilge‟nin katÝlÝmÝyla YarÝĢ ovasÝna doğru ilerlemiĢtir. ĠĢte 
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Kapgan‟Ýn yeni yaptÝğÝ bu tayin sÝrasÝnda TarduĢ ġad‟Ýn adÝ ge�mektedir.363 S�z konusu TarduĢ 

ġad‟Ýn Bilge olduğu bilinmektedir. Daha sonra savaĢ kazanÝlÝnca On Oklar (T�rgiĢler), TarduĢ ġad‟a 

doğru kovalanÝlmÝĢtÝr (699)364 

K�l �or adlÝ bir T�rk beyinin adÝna dikilen ve 716 tarihli olduğu tahmin edilen Ġhe H�Ģotu 

YazÝtÝ‟nda da TarduĢlarÝn adÝ ge�mektedir. Buna g�re K�l �or veya K�l Ġ� �or, tarduĢ halkÝnÝ idare 

ediyordu.365 

Bayan �or, kağan olduktan sonra sÝklÝkla diğer boylarla kendine bağlamak i�in savaĢÝyordu. 

749‟lu yÝllarda Tatarlarla savaĢtÝktan sora iki oğluna yabgu ve Ģad unvanlarÝnÝ verip TarduĢlarÝn 

�zerine idare i�in g�ndermiĢti.366 Hoytu TamÝr YazÝtlarÝnÝn TarduĢlara ait olduğu sanÝlmaktadÝr. Yine 

K�l �or unvanlÝ TarduĢ idarecisinin BeĢbalÝk‟a karĢÝ d�zenlenen seferde kazandÝğÝ baĢarÝlar 

anlatÝlmaktadÝr.367 

Tokuz Oguzlar  

(Dokuz Oğuz-Chiou-hsing) 

Dokuz Oğuz kavramÝ, 626 yÝlÝnÝ takiben Doğu G�kt�rk Devleti‟nin zayÝflamasÝ �zerine yukarÝda 

a�Ýklamaya �alÝĢtÝğÝmÝz T�les boylarÝ grubunun Tola IrmağÝ civarÝ ve Kerulen‟e doğru yani Doğu 

G�kt�rk �lkesinin doğu kÝsmÝnda yaĢayanlarÝn kaynaklarda zikrediliĢ Ģeklidir. Genelde Dokuz Oğuz 

boylarÝ Ģu isimleri taĢÝyorlardÝ: P‟u-ku (Bugu), Hun (Qun), BayÝrku (Pa-ye-ku), Tonra (T‟ung-lo), Ssu-

chie, Ch‟i-pi, A-pu-sse. Ku-lun-wu-ku, Ediz (A-tie).368 

S�z konusu bu boylar adlarÝnÝn baĢlÝğÝ altÝnda kaynaklarÝn bilgi verdiği �l��de eserimizde 

incelenmiĢtir. �zellikle Doğu G�kt�rk Devleti‟nin yÝkÝlÝĢÝ sonucu �in ile temas kurmuĢlar ve �eĢitli 

asker� valilik unvanlarÝ almÝĢlardÝr.369 

679 yÝlÝnda �in‟deki T‟ang hanedanÝna karĢÝ baĢlayan G�kt�rk istikl�l hareketinin baĢarÝya 

ulaĢtÝktan sonra �ncelikle Dokuz Oğuz boylarÝyla �arpÝĢacağÝ tabii idi. Bu y�zden Orhun YazÝtlarÝnda 

da �ok sÝk bahsedilen Dokuz Oğuz-G�kt�rk m�cadeleleri �ok sÝklÝkla meydana gelmiĢtir.370 

Uygur Devleti‟nin 742‟den itibaren �t�ken merkezli olarak y�kselmesi Dokuz OğuzlarÝn onlara 

bağlanmasÝna sebep olmuĢtur. Bundan sonra UygurlarÝn bir par�asÝ durumunda hayatlarÝna devam 

edeceklerdir.371 Nitekim Uygur Devleti bu y�zden Ġsl�m kaynaklarÝnda Dokuz Oğuzlar (Tokuz Guz) 

Ģeklinde kaydedilmiĢtir.372 

II. G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢu sÝrasÝnda Dokuz OğuzlarÝn kağanÝ Kutlug ve Tonyukuk‟a karĢÝ 

�inliler, KÝtanlarla irtibata ge�erek az sayÝdaki G�kt�rk halkÝnÝn geliĢtiğini, kağanlarÝnÝn cesur 

olduğunu, s�zc�lerinin cesur olduğunu, onlarÝn var olduk�a �inlileri ve KÝtanlarÝ �ld�receklerini 

s�yledi. Sonra ittifak teklif etti. Ancak, daha �nce harekete ge�en Tonyukuk, K�k �ng IrmağÝnÝ 

aĢtÝktan sonra orduyu �t�ken DağlarÝna doğru sevk etti. Ġngek G�l� ile Tola IrmağÝ‟ndan Oğuzlar altÝ 
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bin kiĢilik ordu ile �zerlerine geldi. Tonyukuk‟un asker sayÝsÝ iki bin idi. Neticede Dokuz Oğuzlar b�y�k 

bir bozguna uğradÝlar.373 Bundan sonra OğuzlarÝn hepsi gidip, Kutlug Kagan‟a bağlandÝ. 

Bilge Kagan‟Ýn milletine hitabÝnda kendi s�z�n� iĢitmesi gerekenler arasÝnda Dokuz Oğuz 

beyleri ve halkÝnÝn da adÝ zikredilmektedir.374 Onun ifadesine g�re Dokuz Oğuzlar, G�kt�rk 

Devleti‟nin �nemli unsurlarÝndan biridir. Daha sonra II. G�kt�rk Devleti‟nin kuruluĢu ve geliĢmesinde 

Kutlug Kagan‟Ýn m�cadele ettiği boylar arasÝnda g�r�l�rler. Bu kez de Baz Kagan‟Ý, KÝrgÝzlar, 

KurÝkanlar, Otuz Tatarlar, KÝtanlar ve TatabÝlarla birlikte adlarÝ ge�mektedir. Ancak, dikkat �ekici nokta 

ilk zikrediliĢlerinde olduğu gibi bodun kavramÝyla birlikte anÝlmalarÝdÝr.375 Bu da Dokuz OğuzlarÝn tek 

bir boydan oluĢmadÝklarÝnÝ kalabalÝk bir kitle halinde yaĢadÝklarÝnÝ g�stermektedir.376 

714 yÝlÝnda Karluklar ve BasmÝllarÝn isyanÝ, Bilge Kagan tarafÝndan bastÝrÝldÝktan sonra onun 

kendinden g�rd�ğ� Dokuz Oğuzlar da d�Ģman olmuĢlardÝ. Bilge Kagan, bunu “G�k ile yer arasÝndaki 

karÝĢÝklÝk sebebiyle �dlerine hased girdiği i�in d�Ģman oldular” Ģeklinde a�ÝklamaktadÝr. Onlarla bir 

yÝlda d�rt kez savaĢan Bilge, Togu BalÝk‟ta, Antargu‟da, �uĢ IrmağÝ baĢÝnda ve Ezgenti KadÝz‟da 

�arpÝĢÝp, hepsini hezimete uğratmÝĢtÝr.377 716 yÝlÝnda Dokuz Oğuzlar yerlerine yurtlarÝnÝ bÝrakÝp �in‟e 

doğru gittiler.378 

Ta�am adlÝ bir T�rk beyine ait olduğu sanÝlan Ongin YazÝtÝnda da Dokuz Oğuzlardan bahis 

vardÝr.379 Yine onlarla savaĢÝlmÝĢ devlete t�bi olmalarÝ sağlanmÝĢtÝr. 

716‟lÝ yÝllarda K�l �or isimli bir T�rk beyi adÝna dikilen Ġhe H�Ģotu YazÝtÝ‟nda da Dokuz Oğuzlar 

anlatÝlmaktadÝr. Buna g�re Dokuz Oğuzlarla yedi kez savaĢmÝĢtÝ.380 

Dokuz OğuzlarÝn, Bayan �or Kagan ile de m�cadeleleri s�z konusudur. ġine Usu YazÝtÝ‟nda, 

Dokuz Oğuzlar �zerinde y�z yÝl hakim olunup idare edildikleri yazÝlmaktadÝr.381 Bayan �or Kagan‟Ýn 

kendisi de Uygur Devleti‟nin y�kseliĢi sÝrasÝnda Dokuz OğuzlarÝn hepsini toplamÝĢtÝr.382 Bayan 

�or‟un 751 yÝlÝnda da Dokuz Oğuzlarla m�cadele ettiğini g�r�yoruz.383 Bu esnada Dokuz Oğuzlar, 

AnÝ IrmağÝ kÝyÝsÝnda oturup KÝrgÝzlarla ve �iklerle ittifak yapmÝĢlardÝ. 

Ġsl�m kaynaklarÝnda da Dokuz Oğuzlar hakkÝnda bilgiler vardÝr. Mesela Hudud�l-alem‟e g�re 

kuzeylerinde KÝrgÝzlarla komĢu olup n�fus bakÝmÝndan en kalabalÝk T�rk �lkesi idi. YazlarÝ ve kÝĢlarÝ 

kendilerine uygun topraklara g�� ederlerdi. �lkelerinden g�zel misk, siyah, kÝrmÝzÝ ve �izgili tilki 

k�rkleri, gri sincap, samur, kakum, fenek, sabica k�rkleri, hut�v boynuzlarÝ, yak �k�z� derileri gelirdi. 

En �nemli hayvanlarÝ koyun, at ve sÝğÝr idi. T�rklerin en zenginleri bunlardÝ. AyrÝca onlara ait on yedi 

yer isminden bahsedilmektedir384 

To-lan-kelar 

Bu boy 647 yÝlÝndan �nce tarih� kaynaklarda g�r�lmez. S�z konusu tarihte Sir TarduĢlarÝn 

kurduğu siyasi g�c�n yÝkÝlmasÝ �zerine ortaya �ÝktÝ. Tola IrmağÝnÝn kenarÝnda yaĢÝyorlardÝ. On bin iyi 

yetiĢmiĢ asker �ÝkarabiliyorlardÝ. Hi� �in ile temas kurmadÝklarÝ halde bahsettiğimiz tarihten sonra 
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T‟ang imparatorluğu tarafÝndan tanÝndÝlar. OnlarÝn idarecisi (erkin) Mo (bey?) Uygurlarla birlikte �in 

sarayÝna gitmiĢtir. 650 yÝlÝndan sonra Doğu G�kt�rk �lkesinde yapÝlan teĢkilatlanmada Yen-jan askeri 

valiliği sÝnÝrlarÝ i�inde yer aldÝlar. OnlarÝn reisinin unvanÝ sağ b�y�k generali idi. O �l�nce Sai-fu, b�y�k 

ilteber unvanÝyla askeri valiliği devam ettirdi.385 

Tu-polar 

Tu-po‟lara aynÝ zamanda Tu-p‟o da derler. OnlarÝn topraklarÝ kuzeyde Hsiao-hai ile, batÝda 

KÝrgÝzlar ile g�neyde Uygurlar ile sÝnÝrlÝdÝr. �� boya ayrÝlmÝĢlardÝr. Her biri kendini idare eder. OnlarÝn 

geleneğinde yÝl zaman yoktur. Kendileri hakkÝnda baĢka Ģu bilgiler kayÝtlÝdÝr: OtlarÝ toplayÝp kul�be 

yaparlar. Ziraati bilmezler. TopraklarÝnda y�zlerce ot vardÝr. BunlarÝn k�k�n� toplayarak yemek 

yaparlar. KuĢ, balÝk, yabani hayvan yakalayÝp yiyecek yaparlar. Samur k�rk ve geyik derisi elbiseleri 

vardÝr. 

Yoksullar yakaladÝklarÝ kuĢlarÝn t�y�n� elbise yaparlar. Evlenirken zenginler at sunar. Fakirler 

ise geyik derisi ile ot k�k� verirler. �l�leri ağa� kutu ile dağÝn i�ine ya da ağa�larÝn �zerine koyarlar. 

G�merken ağlayÝp inlerler, G�kt�rklerle aynÝdÝr. 

CezalandÝrma yoktur. Mal �alanlar �aldÝklarÝ malÝn iki katÝnÝ geri �derler. 648 yÝlÝnda 

KurÝkanlarÝn saraya gelmesi sebebiyle onlar da el�i g�nderip, �in ile iliĢki kurdular.386 

Tongralar (T‟ung-lo) 

Tonra boyu, 603 yÝlÝ dolaylarÝna ait verilen listelerde adlarÝna rastlanan �nemli boylardandÝr. 

Tola IrmağÝ civarÝnda P‟u-ku, Wei-ho, BayÝrku, Fu-lo gibi sayÝca kuvvetli boylar arasÝnda idiler.387 

Ancak, daha sonra Sir TarduĢlara bağlanmÝĢlardÝ. Tonra‟larÝn G�kt�rklerle aynÝ geleneklere sahip 

olduklarÝ bildirilmiĢtir. Sir TarduĢlarÝn kuzeyinde To-lan-ko‟larÝn doğusunda bulunuyorlardÝ. �in 

baĢkentine mesafeleri on yedi bin beĢ y�z li olup, durumlarÝ iyi idi. Otuz bin asker �ÝkarÝyor durumda 

g�sterilmeleri onlarÝn kuvvetine iĢaret etmektedir. 628 yÝlÝnda Doğu G�kt�rk Devleti‟nin zayÝflayÝp 

yÝkÝlmaya y�z tutmasÝ �zerine serbest kalÝp �in sarayÝna el�i g�nderdiler. Bundan uzun zaman sonra 

kendiliklerinden �in‟e t�bi olmayÝ rica ettiler. OnlarÝn ikametleri i�in Kuei-lin asker� valiliği ihdas edildi. 

Reisleri ilteber Shih-chien �or‟a Sol ling b�y�k generalliği tevcih edilip, asker� vali makamÝna tayin 

edildi. 

682 yÝlÝnda II. G�kt�rk Devleti kurulduğunda Tonyukuk‟a Oğuzlardan bir ka�ak (k�r�g) gelip, 

Dokuz OğuzlarÝn �zerine yeni bir kağanÝn �ÝktÝğÝnÝ ve s�z konusu kağanÝn �in‟e General Ku‟yu 

g�nderirken, KÝtanlarÝn �zerine Tongra EĢim adlÝ bir el�iyi G�kt�rklere karĢÝ ittifak i�in yollamÝĢtÝr.388 

Buradan hareketle TongralarÝn bu sÝrada kesinlikle Dokuz OğuzlarÝn i�inde bulunduğunu anlayabiliriz. 

716 yÝlÝnda II. G�kt�rk kağanlÝğÝna kaĢÝ baĢlayan seri isyanlarda TongralarÝn adÝ ge�mektedir. 

K�l Tegin, Karluklar, Azlar, Ġzgiller, Dokuz Oğuzlar, Edizler, Oğuzlarla savaĢÝp, her birinin isyanÝnÝ 
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teker teker bastÝrdÝktan sonra Tonga Tegin‟in cenaze t�reni sÝrasÝnda Tongralardan bir grup yiğit on 

eri �ld�rm�Ģlerdi.389 

742 yÝlÝnda reisleri A-pu-sse on binden fazla �adÝr ahalisiyle gidip �in‟e teslim oldu. Shuo-

fang‟da ikamet ettirildiler, SarÝ IrmağÝn g�neyindeki topraklar onlarÝn ihtiya�larÝnÝ karĢÝlamak �zere 

verildiği gibi on binlerce top kumaĢ bağÝĢlandÝ. OnlarÝn y�z�nden He-ch‟�‟deki topraklar boĢaldÝ. 

On sene sonra isyan ettiler B�t�n kabile boylarÝ nehirden ge�irttirilerek ��l�n kuzeyine d�nd�ler. 

ArkasÝndan Uygurlar tarafÝndan yÝkÝldÝlar ve haklÝ etrafa dağÝldÝ. A-pu-sse, sonradan Karluklara 

sÝğÝndÝ. Pei-t‟ing �zel idarecisi Ch‟eng-ch‟ien-li onunla konuĢup �in‟e teslim olmasÝ i�in ikna etti. 

Neticede g�t�r�ld�ğ� �in baĢkentinde �ld�r�ld�. 

Aradan zaman ge�ip An-lu-shan isyan ettiğinde onun askerlerini yağmalayÝp kullandÝ. UnvanÝ 

Ye-luo-ho olan birisi onlarÝn bir grubun baĢÝnda g�r�lmektedir. Ye-luo-ho konuĢmasÝ becerikli biri 

olarak tanÝnmÝĢtÝ.390 

 

Tuhsiler 

Tuhsiler, �igillerin batÝsÝnda Ġli IrmağÝ kÝyÝlarÝnda yaĢÝyorlardÝ. BatÝ sÝnÝrlarÝ �u ÝrmağÝnÝn ağzÝna 

kadar olan b�lgeye uzanÝyordu. Suy�b, Biglilig, UrkeĢ, L�zine ve Ferahiye adlÝ Ģehir ve k�yleri 

bulunuyordu.391 

KarluklarÝn bir alt boyu olarak g�r�len Tuhsiler, Hudud�l-alem‟de Tuhs, KaĢgarlÝ ve Mervez�‟de 

Tuhs� Ģeklinde ge�mektedir.392 Bu devirde Tuhs�lere ait olduğu bildirilen Suy�b, BatÝ G�kt�rkleri ve 

T�rgiĢlerin de �nemli bir merkezi idi. Tuhs�ler vaktinde Suy�b‟dan yirmi bin s�var� �ÝktÝğÝ 

bildirilmiĢtir.393 Biglilig adlÝ k�yden ise oranÝn beyinin YÝnal Tigin unvanÝnÝ taĢÝdÝğÝ, �� bin atlÝya 

kumanda ettiğine dair kayÝt vardÝr.394 Daha sonra TohsÝlar (Tuhsiler) hakkÝnda bilgi veren KaĢgarlÝ 

ise TohsÝlarÝn sadece Ġli IrmağÝ kÝyÝsÝndaki KubaĢ‟ta oturduklarÝnÝ yazmaktadÝr. Ona g�re en doğru dili 

Yağmalarla birlikte TohsÝlar konuĢmaktadÝr. Buna da Hakaniye T�rk�esi adÝ verilmektedir.395 

KaĢgarlÝ‟dan sonra kaynaklarda TohsÝ ya da Tuhs� adÝ g�r�lmemektedir. 

T�rgiĢler 

T�rgiĢler, BatÝ G�kt�rk �lkesinde 635 yÝlÝnÝ takip eden yÝllarda muhtelif siyas� olaylarda yeni boy 

teĢkilatlanmalarÝ sÝrasÝnda tarih sahnesine �ÝkmÝĢ bir boydur. Daha sonraki geliĢmelerden, onlarÝn 

BatÝ G�kt�rk hanedanÝndan geldiği anlaĢÝlmaktadÝr. 634 yÝlÝnda kağan olan IĢbara �lkesini on boya 

b�lm�Ģ, her boya birer ok verilmiĢ, bundan sonra unvanlarÝ On ġad ve On Ok Ģeklinde s�ylenmeye 

baĢlamÝĢtÝ.396 Akabinde beĢ boya BeĢ Tuo-lu, diğer beĢine ise Nu-shih-pi adlarÝ verildi. BeĢ Tuo-lu, 

�orluklar halinde tesis edilmiĢ ve Tokmak (suei-ye)‟Ýn doğusunda oturmuĢtu. Sağ yani batÝ grubu 

oluĢturan Nu-shih-pi‟ler ise erkinlikler halinde teĢkilatlandÝrÝlÝp Tokmak‟Ýn batÝsÝnda ikamet 
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edeceklerdi. Bu teĢkilatlanmadan sonra genel olarak ortaya �Ýkan boylar On Ok (On Boy) adÝyla 

zikredildiler.397 

A-shih-na Ho-lu, 651‟den sonra BatÝ G�kt�rk �lkesinde yeniden hakim olmuĢ, akabinde 

merkezini Ming-bulak‟a naklederek, 15 sene �nce yeni teĢkilatlanmayla oluĢan BeĢ Tuo-lu ve Nu-

shih-pi boylarÝnÝ idare altÝna almÝĢtÝ. ĠĢte bu sÝrada BeĢ Tuo-lu boyu arasÝnda ilk defa T�rgiĢ adÝndan 

bahsedilmektedir. Buna g�re Tuo-lu boyu grubunun i�inde T�rgiĢ Ho-lo-shih �or tarafÝndan idare 

edilen bir boy vardÝ ve Ebinor‟a d�k�len Borotala ÝrmağÝ civarÝnda bulunuyordu. Diğer On Ok boylarÝ 

ise Tuo-lu‟lardan Ch‟u-mu-k‟un �or, ImÝl IrmağÝ civarÝnda, Hu-lu-wu Ch� �or, Ayar G�l‟�n g�neyinde, 

She-she-t‟i-tun �or, Ebinor yakÝnlarÝnda Shu-ni-shih Ch‟u-pan �or, YÝldÝz vadisinde oturuyordu. �u 

ÝrmağÝnÝn batÝsÝnda yaĢan BeĢ Nu-shih-pi boyu ise A-hsi-chie Ch‟�e Erkin, Ke-shu Ch‟�e Erkin, Pa-

sai-kan shao-po Erkin, A-hsi-chie Ni-shu Erkin ve Ke-shu-ch‟u-pan Erkin idi.398 

659 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rk �lkesinde A-shih-na Ho-lu‟nun uzun s�ren bağÝmsÝzlÝk m�cadelesini 

kaybetmesinden sonra �inliler tam anlamÝyla TanrÝ DağlarÝnÝn kuzey ve g�neyindeki sahalara hakim 

olmuĢlardÝ. Bu sÝrada Ch‟u-mu-k‟un boyu Fu-yen Asker� valiliği olurken T�rgiĢlerin Suo-ho-mo-he 

boyu Wen-lu asker� valiliği adÝnÝ aldÝ. Yine T�rgiĢlerin A-li-shih boyu Ch‟i-shan asker� valiliği adÝnÝ 

aldÝ.399 BatÝ G�kt�rklerinin siyas� olarak tam anlamÝyla tarih sahnesinden kalkmasÝyla meydana 

gelen otorite boĢluğunda yavaĢ yavaĢ T�rgiĢler �n plana �ÝkÝyordu. 

Sonraki zamanlarda BatÝ Kabileleri (On Ok) gittik�e zayÝflÝyorlardÝ. Tuo-lu ve Nu-shih-pi gibi iki 

ana boy grubunun insanlarÝ dağÝldÝ. BatÝ G�kt�rk hanedanÝndan gelen A-shih-na She-er ve A-shih-na 

Pu-chen‟Ýn oğullarÝ Y�an-ch‟ing ve B�r� ġad �inliler tarafÝndan generallik unvanlarÝ ile 

�d�llendirildiler. Bunlar kendi aralarÝnda kağan olabilmek i�in m�cadele ediyorlardÝ. 686 yÝlÝnda kağan 

tayin edilen B�r� ġad Hu-se-lo‟ya karĢÝlÝk Y�an-ch‟ing‟e iĢten el �ektirilmiĢti. B�r� ġad‟Ýn unvanÝ Chie-

chung-shih-chu Kagan idi. 

692 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rk boylarÝ A-shih-na Suei-tsu adÝnda birini kağan il�n ettiler. Bu h�k�mdar 

Tibetlilerle ve �inli general Wu-wei-tao idarecisi Wang Hsiao-chie ile Ling-ch‟�an (soğuk pÝnar)‟da Ta-

ling-ku (B�y�k tepe vadisi)‟da savaĢtÝ ve bozguna uğrattÝ. Bu arada Tokmak‟Ýn idarecisi Han Ssu-

chung Ni-shu Erkin, G�kt�rk Shih-chih-han ve Hu-lu gibileri bozguna uğrattÝ. ArkasÝndan Tibetlilerin 

Ni-shu-mei-ssu kalesini iĢgal etti. 

696 yÝlÝnda II. G�kt�rk Devleti‟ni kudretinin zirvesine �Ýkaran Kapgan Kagan‟a karĢÝ KÝrgÝzlar, 

�inliler ve T�rgiĢler ittifak yapmÝĢlardÝ. KÝrgÝzlar, 696-697 kÝĢÝnda mağlup edilirek, devlete 

bağlandÝktan sonra T�rgiĢlerin �zerine b�y�k bir sefer tertip edildi. Ancak, bu sÝrada hatunu �ld�ğ� 

i�in Kapgan, onun cenaze t�renine katÝlmak �zere geri d�nd�. YapÝlan yeni tayine g�re orduya 

Tonyukuk, Ġnel Kagan ve TarduĢlarÝn ĢadÝ Bilge kumanda edecekti. DolayÝsÝyla G�kt�rkler T�rgiĢ-On 

Ok �lkesine doğru b�y�k bir sefere hazÝrlanÝyorlardÝ. Ordu AltaylarÝ aĢÝp YarÝĢ ovasÝna ilerledi ve 

Bol�u‟da400 T�rgiĢleri ağÝr bir hezimete uğrattÝ. �nce Altaylarda mevzilenen ordunun kumandanlarÝ 
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gerekli savaĢ planlarÝnÝ yaptÝlar. YarÝĢ ovasÝnda toplanan T�rgiĢ ordusunun sayÝsÝnÝn y�z bin 

civarÝnda olduğu bildirilmektedir. G�kt�rk ordusundan kat kat daha fazla olduklarÝ halde yenildiler.  

SavaĢÝ Tonyukuk ve Ġnel idare etmiĢ, TarduĢ ġad‟Ý Bilge baĢka bir mevkide mevzilenmiĢti. 

T�rgiĢlerin kağanÝ esir d�Ģt�ğ� gibi yabgu ve ĢadlarÝ �ld�r�lm�Ģt�. Yakalanan elli asker On Ok 

beylerinin bulunduğu yere g�nderilmiĢ ve halklarÝnÝn b�y�k kÝsmÝnÝn teslim olmalarÝ sağlanmÝĢtÝ. Az 

bir grup ise batÝya doğru ka�mayÝ baĢarmÝĢtÝ. Bundan sonra G�kt�rk ordusu On Ok ordusu ile Demir 

KapÝ‟ya kadar yapÝlan sefere katÝldÝ.401 T�rgiĢ halkÝ Bilge tarafÝndan kendi halkÝ olarak g�sterilmiĢ ve 

hatalÝ hareket ettiği i�in �ok ÝzdÝrab �ektikleri vurgulanmÝĢtÝ.402 Bundan sonra Mavera�nnehir‟e kadar 

(Keng� Tarban) her taraf G�kt�rk hakimiyetine girmiĢtir.403 

699 yÝlÝnda B�r� ġad Hu-se-lo batÝ ordularÝ baĢ kumandanÝ olup bu b�lgeleri pasifize etmekle 

g�revlendirildi. AynÝ sÝralarda Wu-chih-le liderliğindeki T�rgiĢler �ok kuvvetlenince, Hu-se-le, �in‟den 

�lkesine geri d�nmeye cesaret edememiĢti. Kendisi Ch‟ang-an‟da �ld�ğ� gibi yanÝndaki 60-70 bin kiĢi 

�in‟in i�lerine nakledilmiĢti. Oğlu Huai-tao Sağ muhafÝzlarÝ generali tayin edildi.404 

702 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rkleri neslinden gelen A-shih-na Hsien, Sağ cesur muhafÝzlarÝ generali ve 

Hsing-hsi-wang KaganÝn yerine On OklarÝ idare etmek ve �in kontrol�nde tutmakla vazifelendirildi. 

BeĢbalÝk B�y�k Valisi de olmuĢtu. 704 yÝlÝnda Huai-tao, Meng-ch‟ih genel valisi tayin edildi. Bu arada 

Hsien, Chi-hsi (��l�n batÝsÝ) �zel idarecisi olmuĢtu. On Ok boylarÝndan Tou-tan isyan etti. Hsien, ona 

saldÝrÝp bozguna uğratÝp, kesik baĢÝnÝ �in sarayÝna ulaĢtÝrdÝ. Tokmak‟Ýn batÝsÝndaki otuz bin kiĢiden 

m�teĢekkil boylarÝ kendine itaat ettirdi ve �in sarayÝ tarafÝndan bir mektupla kutlandÝ. Karluk, Shu-ni 

ve Hu-wu gibi �� boy da �in‟e itaat ettiler. Bunun �zerine Kapgan Kagan tarafÝndan yağmalandÝlar, 

�in‟in Orta Asya‟daki tayinli memuru olan A-shih-na Hsien ve BeĢbalÝk genel valisi T‟ang Chia-huei ve 

diğerleri Kapgan‟a boynuz gibi saldÝrdÝlar. En sonunda T�rgiĢler gizlice sÝnÝrlara gelip, �in sarayÝna 

kabullerini Hsien‟den rica ettiler. Ancak, imparator Hs�an-tsung buna m�saade etmedi. �inli 

generallerden Wang Huei, onlarÝ itaate alma �zel memuru tayin edildi. T�rgiĢ valisi Ch‟e-pi-shih �or 

Su-lu, devlete sadÝk d�k unvanÝyla �d�llendirildi. Sonra T�rgiĢler, Po-han (Yaka ArÝk) ve Ta-shih-

ch‟eng‟Ý (Aksu) kuĢattÝlar. D�rt garnizonu ele ge�irmeye niyetli idiler. �inli general T‟ang Chia-huei ve 

Kuca genel askeri valisi olarak �� Kabile Karluklarla ve A-shih-na Hsien‟le onlara saldÝrdÝlar. 

Ġmparator, T�rgiĢleri tamamen sÝkÝ bir kontrol altÝna almak i�in plan yapÝlmasÝn emredeceği sÝrada 

Ying ve Ting isimli vezirler “T�rgiĢlerle KarluklarÝn savaĢtÝklarÝnÝ kuzeyin yabancÝlarÝnÝn karĢÝlÝklÝ 

savaĢarak zayÝfladÝklarÝnÝ ve �in‟den oraya gidilmesine gerek olmadÝğÝnÝ b�y�k olanÝn yaralanacağÝnÝ 

k���k olanÝn yÝkÝlacağÝnÝ her durumun �in‟in menfaatine olduğunu, Wang Huei‟in sefere �ÝkÝp onlarÝ 

askeri iĢlerle ��z�lemeyeceğini” s�ylediler. A-shih-na Hsien, Suo-ke‟nÝn kuvvetlenmesi �zerine 

�lkesinde kontrol� kaybetti ve Ch‟ang-an‟a d�n�p orada �ld�. 

T�rgiĢlerden T‟u-huo-hsien yenilince Huai-tao‟nÝn oğlu On Ok KaganÝ oldu. Kendisine Meng-

ch‟ih askeri valiliği ve �in y�ksek makamlarÝndan �� tane sunuldu. HanÝmÝna Liang-kuo Fu-jen‟lÝk ve 

Chiao-he Prensesliği tevcih edildi. Hsin, Suei-ye‟deki Ch�-lang Ģehrine vardÝğÝnda T�rgiĢ Baga 
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Tarkan tarafÝndan �ld�r�ld�. Chiao-ho prensesi ve onun oğlu Chung-hsiao periĢan olup d�nd�ler. 

Neticede BatÝ G�kt�rk hanedanÝnÝn varlÝğÝ tamamen ortadan kalktÝ. 

Wu-chih-le, BatÝ G�kt�rklerinden temay�z eden bir baĢka T�rgiĢ lideri idi. 659‟dan sonra BatÝ 

G�kt�rklerinde mevcut iki kağan gidip �in‟in hizmetine girince baĢsÝz kalan �lkede Wu-chih-le, �nce 

Hu-se-lo‟ya bağlÝ olarak Baga Tarkan unvanÝnÝ aldÝ. Fakat, onun k�t� idaresine karĢÝ halkÝn 

hoĢnutsuzluğu �zerine boylar Wu-chih-le‟nÝn yanÝnda toplanmaya baĢladÝ. Neticede T�rgiĢler �ok 

kuvvetlendi. Her birine 7 bin asker verdiği gibi yirmi valilik kurdu Suei-ye‟nin kuzeybatÝsÝnda 

mevzilendi. ArkasÝndan Suei-ye‟yi alarak merkezini ortaya taĢÝdÝ ve Suei-ye �ayÝna b�y�k merkez 

adÝnÝ verdi. Ġli IrmağÝ kenarÝndaki Ying-y�e‟yi k���k merkez yaptÝ. 

Kuzey topraklarÝ Doğu G�kt�rk �lkesine kadar uzanÝyor, b�t�n Soğd‟lular ve BeĢbalÝk‟Ý 

kaplÝyordu. KÝsacasÝ Hu-se-lo‟nun idare ettiği BatÝ G�kt�rk topraklarÝna h�kmediyordu. 699 yÝlÝnda 

oğlu Che-nu‟yu �in sarayÝna g�nderdi. O sÝrada Kapgan Kagan idaresindeki II. G�kt�rk Devleti‟ne 

karĢÝ �ok zor durumda kalan T‟ang hanedanÝ Ġmparatori�esi Wu, T�rgiĢ el�isine gayet iyi davranmÝĢ 

ve derin h�rmette bulunmuĢtu. 706 yÝlÝnda Wu-chih-le‟ya Huai-te b�lgesi prensliği gibi y�ksek bir �in 

unvanÝ sundu. AynÝ yÝlÝn sonunda Wu-chih-le �ld�.405 

Yerine oğlu Suo-ke ge�ti. Suo-ke daha �nce Wen-lu-chou askeri valiliği yapmÝĢ ve �inlilerden 

Sol cesur muhafÝzlar generalliği ve bazÝ asalet unvanlarÝ almÝĢtÝ. Askerlerinin sayÝsÝ �� y�z bine 

ulaĢtÝğÝnda �inliler On Ok kağanÝ A-shih-na Huai-tao �zel el�i olarak g�nderdi ve �in sarayÝndaki 

kÝzlardan d�rt tane g�nderdi. 708 yÝlÝnda �in sarayÝna el�i g�nderdiğinde imparator Chung-tsung, 

sarayÝn �n�nde T�rgiĢ el�isini karĢÝladÝ. 

On bin kiĢiden oluĢan iki s�vari birliği ile refakat ettirerek huzuruna kabul ettirdi ve olağan�st� 

ihsanlarda bulundu. Aniden kumandanlarÝndan K�l �or Chung-chie ile arasÝ a�ÝlmÝĢ askerleri karĢÝlÝklÝ 

savaĢmÝĢlardÝ. AralarÝndaki savaĢlardan netice alÝnamayÝnca, Suo-ke �in sarayÝna K�l �or Chung-

chie‟nin su�unu bildirdi ve �in sarayÝna girilmesine m�saade etti. Chung-chie, bin altÝn ile baĢbakan 

Tsung Ch‟u-k‟o ve diğerlerine hediye vererek ve Tibetlilerin saldÝrtÝlarak Suo-ke‟nÝn cezalandÝrÝlmasÝnÝ 

rapor ettiler. Bundan sonra Chung-chie, Feng Chia-pin ile iĢbirliği yaparak Suo-ke‟ya karĢÝ isyan etti. 

Suo-ke, onlarÝ yendi ve Feng Chia-pin‟i �ld�rd�. AyrÝca Suo-ke‟nÝn kardeĢi Che-nu, ordularÝnÝ 

harekete ge�irip �in sÝnÝrlarÝna akÝn yaptÝ 

T�rgiĢleri her y�nden g��lendiren Suo-ko‟nÝn baĢÝ bunun akabinde kardeĢi Che-nu ile derde 

girdi. Che-nu, kendi idare ettiği boylarÝn sayÝsÝnÝn azlÝğÝ �zerine doğudaki II. G�kt�rk Devleti 

h�k�mdarÝ Kapgan‟a itaat etti. �stelik ona ağabeyine karĢÝ yapÝlacak bir seferde rehberlik edeceğini 

bildirdi. Kapgan Kagan, Che-nu‟nun teklifini kabul etti. Onu arkada bÝrakÝp yirmi bin askerle Suo-ke‟ya 

h�cum etti ve yakaladÝ. Kagan d�n�Ģte her iki kardeĢe “siz ağabey kardeĢ birlikte idare edemediniz. 

NasÝl bana sadakatla bağlÝ kalÝrsÝnÝz?” diyerek ikisini de �ld�rd� (710). 

Kapgan Kagan‟Ýn aĢÝrÝ sert zalimce idaresine karĢÝ patlak veren isyanlara T�rgiĢler de 

katÝlmÝĢlardÝ. 711‟de Yine Altay DağlarÝnÝ aĢarak, ĠrtiĢ IrmağÝnÝ ge�erek, Bol�u‟da T�rgiĢ ordusunu 
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Bilge ve K�l Tegin kardeĢler bastÝlar. KaganlarÝ orada �l�rken, yine halkÝ G�kt�rklere teslim oldu. 

Hatta, K�l Tegin onlarÝn i�indeki Az valisini kendi eli ile yakalamÝĢtÝ. Teslim olan T�rgiĢ halkÝ Tabar‟da 

yerleĢtirildi.406 Bundan sonra G�kt�rk ordusu ileri harekata devam etmiĢ Seyhun boylarÝna �ekilen 

Kara T�rgiĢler K�l Tegin tarafÝndan mağlup edilmiĢti.407 

T�rgiĢlerin hakim olduğu sahada 715 yÝlÝnda bir baĢka bey ortaya �ÝkÝyordu. Ch‟e-pi-shih-su-lu 

adÝndaki bu bey arta kalan T�rgiĢ kitlelerinin etrafÝnda toplamÝĢ ve kendini kağan ilan etmiĢti. Onun 

insanlarÝ idaresindeki olağan�st� yeteneği sayesinde kendisine bağlananlarÝn sayÝsÝ hÝzla arttÝ ve kÝsa 

zamanda iki y�z bin kiĢiye ulaĢtÝ. BatÝ �lkelerinin kahramanÝ (hakimi) oldu. 717 yÝlÝnda �in sarayÝyla 

temas kurdu. �inliler kendisine Sağ MuhafÝzlarÝ Generalliği ve T�rgiĢ Asker� valisi gibi unvanlar 

verdiler. ArkasÝndan Wang Huei isimli bir el�i Su-lu‟ya bazÝ �in unvanlarÝ ve nakÝĢ iĢlemeli bir g�mlek 

ile altÝn iĢlemeli bir kemer ve balÝk Ģeklinde 7 kese vermekle g�revlendirildi. Ertesi yÝl �inliler yine ona 

Ġtaatk�r ve SadÝk Kagan unvanlarÝnÝ tevcih etti. Ġmparator, daha �nce �in‟e sÝğÝnmÝĢ eski batÝ 

G�kt�rklerden Ashih-na Huai-tao‟nÝn kÝzÝ ile Su-lu‟yu evlendirdi. 

721 yÝlÝnda T�rgiĢ ordu kumandanlarÝndan birinin adÝ Ġsl�m kaynaklarÝnda K�r-S�l (K�l �or) 

olarak yazÝlmÝĢtÝr.408 

Bilge Kagan kÝzÝnÝ T�rgiĢ kağanÝnÝn kÝzÝna vermiĢ, onun kÝzÝnÝ kendi oğluna eĢ olarak 

almÝĢtÝ.409 B�ylece akrabalÝk iliĢkilerini g��lendirerek onlarÝ kendine yakÝnlaĢtÝrmÝĢtÝ. 732 yÝlÝnda 

tertiplenen K�l Tegin‟in cenaze t�renine Bilge‟nin oğlu (damadÝ) T�rgiĢ kağanÝndan Makara� TamgacÝ 

gelmiĢti.410 AyrÝca Bilge K�l Tegin YazÝtÝ‟nda yazdÝrdÝklarÝnÝn On Ok oğullarÝnÝn (T�rgiĢ) tarafÝndan 

da g�r�lmesini �zellikle istemektedir.411 

719 yÝlÝnda Su-lu Kagan, Tokmak‟Ý �inlilerin elinde kurtardÝ. AynÝ yÝlÝn sonunda T�rgiĢler gen� 

atlarÝ satmak �zere Kuca‟ya girdiler. Gelini g�t�ren el�iler Genel Asker� Vali Tu Hsien‟in yanÝnda s�z 

konusu prensesin teklifleri iletince Tu Hsien kÝzarak “A-shih-na kÝzÝna bana kurallarÝ �ğretme 

cesaretini kim verdi” dedi. Onun el�ileri cevap veremedi. Su-lu kÝzdÝ. Tibetlilerle gizlice anlaĢarak 

askerleriyle d�rt garnizonu yağmaladÝ412 ve Kuca‟yÝ kuĢattÝ. Tu Hsien, �in‟e gitti. Chao Ġ-cheng, aynÝ 

Kuca‟ya genel askeri vali olarak g�nderildi. Uzun s�re orada kalan yeni vali ilk �ÝkÝĢÝ yaptÝ fakat, yine 

mağlup oldu. Su-lu insanlarÝn hayvanlarÝna el koydu ve tahÝl ambarlarÝnÝ talan etti. Tu Hsien‟in �in‟e 

geri d�nd�ğ�n� duyunca geri �ekildi. 

Bundan sonra Ye-chih-a-pu-ssu isimli bir el�iyi �in‟e g�ndermiĢti. AynÝ sÝrada II. G�kt�rk 

Devleti‟nin el�isi de T‟ang merkezinde idi. Ġmparator Hs�an-tsung, T�rgiĢlerin k���k �lke olduğunu 

ayrÝca G�kt�rklere vassal durumda bulunduklarÝnÝ bu y�zden birinci mevkide oturamayacaklarÝnÝ 

s�yledi. Su-lu‟nun el�isi dedi ki “eğlence benim i�in tertip edildi, ikinci sÝrada oturmam m�mk�n değil”. 

Sonra doğuda ve batÝda iki �adÝr kuruldu ve Su-lu‟nun el�isi batÝndakinde ikamet edip eğlenebildi. 

Su-lu, �nceleri adil temiz karakterinden �t�r� savaĢlarda kazandÝğÝ ganimetleri halkÝna 

dağÝtÝyordu. DolayÝsÝyla herkes ve b�t�n kabileler memnuniyetlerinden gidip ona itaat ediyorlardÝ. 

Neticede g��lerini birleĢtiriyorlardÝ. AynÝ zamanda Tibetlilerin ve G�kt�rklerin kÝzÝ ile evlenmiĢ, 
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b�ylece �� devletin kÝzÝ aynÝ anda Hatun olmuĢ, �ok sayÝda �ocuk Yabgu olmuĢtu. Sonra yÝllarÝnda 

iyice yÝpranmÝĢ ve yorgun d�Ģm�Ģt�. Bu y�zden ganimetleri halkÝ arasÝnda adil bir Ģekilde 

dağÝtamÝyordu. DolayÝsÝyla halkÝ hoĢnutsuz oldu. AyrÝca hastalanmÝĢ bir eli fel� olup iĢ g�remez 

olmuĢtu. Neticede b�y�k Ģeflerden Baga Tarkan ve To-mo-chih‟nÝn boylarÝ kuvvetlenip zenginleĢti. 

AyrÝca bu boylarÝn insanlarÝ Suo-ko‟dan gelenler SarÝ kabileler, Su-lu‟dan gelenler Kara kabileler diye 

adlandÝrÝlÝyorlardÝ. Kendi aralarÝnda �ekememezlik vardÝ. 

Aniden bir gece Baga Tarkan ve Tou-mo-chih Su-lu Kagan‟a saldÝrÝp �ld�rd�ler. Tou-mo-chih 

tekrar Baga Tarkan‟a karĢÝ gelip Su-lu‟nun oğlu T‟u-huo-hsien-ku �or‟u kağan olarak tahta ge�irdi. 

Yeni kağan Suei-ye‟de oturmaya baĢladÝ. Kara kabilelerin kağanÝ Er-wei ise Talas Kalesi‟nde yerine 

aldÝ beraberce Baga Tarkan‟a karĢÝ savaĢtÝlar. 

�inliler fÝrsattan istifade derhal devreye girdiler ve imparator, Kai Chia-y�n adlÝ bir devlet 

adamÝnÝ Fergana ve T�rgiĢlerin b�lgesine g�nderdi. Baga Tarkan ile �inli kumandan, TaĢkent hakimi 

Bagatur Tudun, KeĢ hakimi Se-chin-t‟i birlikte Su-lu‟nun oğlu T‟u-huo-hsien Kagan‟a saldÝrdÝlar (739 

yÝlÝ).413 Tokmak‟taki bu savaĢta T�rgiĢ kağanÝ ağÝr bir darbe yedi. Kagan T‟u-huo-hsien ve kardeĢi 

Tun Apa Yabgu savaĢ meydanÝndan ka�tÝlarsa da neticede yakalandÝlar. BaĢka bir ordu KaĢgar 

hakimi ve Fergana hakimi Arslan idaresinde, Talas‟a h�cum edip Kara Kabile kağanÝnÝn kardeĢi Po-

se‟yÝ �ld�rd�ler. Ye-chien kalesine girdiler. Burada Su-lu‟nun hatununu ve Er-wei‟in hatununu 

yakaladÝlar ve d�nd�ler. SavaĢlarda periĢan olan on binlerce insana yiyecek verildiği gibi hepsi 

Fergana‟ya bağlandÝ. B�t�n �lkeler �in‟e t�bi olmuĢlardÝ. 

Bundan sonra Ch‟u-mu-k‟un‟larÝn reisi Fu-yen K�l �or gibi boylar �in imparatoruna mektup 

g�ndererek teĢekk�r ettiler. 740 yÝlÝnda esir kağan, Kai Chia-y�n tarafÝndan �in‟e g�t�r�lm�Ģ ve 

imparator tarafÝndan idam edilmeyip affedildi. �stelik kendisine ve kardeĢine �eĢitli �in unvanlarÝ 

tevcih edildi. 

B�t�n entrikalarÝ �evirerek T�rgiĢ Devleti‟nin �atÝrdamasÝna yol a�an Baga Tarkan, kağan 

olamamÝĢtÝ. �inliler A-shih-na Huai-tao‟nÝn oğlu Hsin‟i On Ok Kagan‟Ý tayin ettiler. Buna kÝzan Baga 

Tarkan “Su-lu‟nun �ld�r�lmesi benim baĢarÝm, Ģimdi Hsin kağan oldu neden?” diyor ve boylarÝyla 

isyana hazÝrlanÝyordu. Bunun �zerine imparator tekrar Kai Chia-y�n‟� vaziyeti tetkik etmekle 

vazifelendirmiĢti. Baga Tarkan imparatorun g�z�ne girebilmek i�in karÝsÝnÝ ve �ocuklarÝnÝ, idarecilerini, 

�nde gelen adamlarÝnÝ yanÝna alarak gelip �in imparatoruna bağlÝlÝğÝnÝ bildirdi. Bunun �zerine halkÝnÝ 

idare etmesi emredildi. 

Birka� yÝl sonra Hsin yeniden kağan tayin edildi ve korunmasÝna �inliler tarafÝndan asker 

g�nderilirdi. Askerleriyle g�nderildi. Ancak, Ch�-lang‟a varÝrken Bagatur tarafÝndan �ld�r�ld�. Bagatur 

kendini kağan il�n etti. Kuca �zel idarecisi Fu-meng-ling-ch‟a ona saldÝrÝp �ld�rd�. B�y�k sancak Tou-

mo-chih K�l Erkin �� Kabile Yabgu‟su oldu. 
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742 yÝlÝnda T�rgiĢ boyu Kara Kabile‟den Ġl EtmiĢ Kutlug Bilge kağan oldu. Defalarca �in‟e el�i 

g�nderip vergi sundu. On iki yÝl sonra Kara kabile‟nin baĢÝnda Teng-li Ġ-lo-mi-shih isminde biri kağan 

oldu. Ona da �inliler unvan verdiler. 

ġine Usu YazÝtÝ‟na g�re 747 yÝlÝndan �nce �� KarluklarÝ mağlup eden Bayan �or, onlarÝn batÝda 

On Oklar, yani T�rgiĢlere sÝğÝnmasÝna yol a�mÝĢtÝ.414 Daha sonra yine Karluk ve T�rgiĢler onun 

tarafÝndan mağlup edilmiĢlerdir.415 

756 yÝlÝndan sonra T�rgiĢler zayÝfladÝ. SarÝ ve kara Kabileler kendi kağanlarÝnÝ tahtlara ge�irip 

karĢÝlÝklÝ savaĢtÝlar. �in‟de �ok problemler olduğu i�in idare edilemediler. 759‟da Kara Kabile kağanÝ 

A-to Pei-lo �in sarayÝna adam g�nderebildi. 766‟dan sonra Karluklar �ok kuvvetlendiğinde batÝya 

doğru hareket edip Suei-ye �ayÝnda ikamet ettiler. 

Her iki kabile de azaldÝ. Karluklara ve Hu-se-lo‟nun geride akalan boylarÝ Uygurlara bağlandÝ. 

T‟e-p‟ang-le KaraĢar‟da ikamete baĢladÝ ve yabguluğunu il�n etti. Geride kalan baĢka boylar Chin-so 

Tepesine sÝğÝndÝlar ve iki y�z bin bin kiĢiye ulaĢtÝlar.416 

Hoytu TamÝr YazÝtlarÝnda da T�rgiĢ adÝ iki yerde ge�mektedir. Herhalde T�rgiĢlerin �zerine 

yapÝlan seferler anlatÝlmaktadÝr.417 

Tuba YazÝtÝ‟nÝn (III) 3. satÝrÝnda da T�rgiĢ adÝ zikredilmiĢtir. Buna g�re T�rgiĢ ilinin i�inde 

Ezgene 26 yaĢÝnda iken �ld�r�lm�Ģt�r.418 

702-756 yÝlllarÝ arasÝnda T�rgiĢlerin batÝ sÝnÝrÝ Sir Derya‟ya kadar uzanmÝĢtÝr.419 

T�rgiĢler hakkÝnda Tibet kaynaklarÝ da bilgi vermektedir.420 

T�rkmenler 

Eserini 985‟te yazan El-Mukaddes�‟de Oğuz ve Karluklardan tamamen ayrÝ bir T�rkmen 

grubundan s�z edilmektedir. Buna g�re T�rkmenler Ġsfic�b ile Balasagun arasÝnda yaĢÝyorlardÝ. 

Ġsfic�b‟Ýn doğusundaki Ber�ket ve Bula� adlÝ kasabalar T�rkmenlere karĢÝ u� Ģehirleridir. AynÝ m�ellife 

g�re T�rkmenler korkularÝndan M�sl�man olmuĢlardÝ ve melikleri Ġsfic�b hakimine hediyeler 

g�nderiyorlardÝ.421 SayÝlarÝnÝn az �nemsiz olduğu g�r�l�yor. 

T�rkmen meliki ordu adlÝ kasabada oturuyordu. KaĢgarlÝda Ordu Ģehri hakkÝnda bilgi verip onun 

Balasagun yakÝnÝnda olduğunu s�ylemektedir.422 Ġbn Hurdadbih‟deki konaklarla ilgili listede Ordu 

Ģehri 13. Konak olarak ge�mektedir. 15. Konak Suyab, 16. Konak Barshan‟dÝr. Medinet� HakanÝ 

T�rgiĢi (T�rgiĢ HakanÝnÝn Ģehri) olarak da g�sterilmiĢtir.423 

Yağmalar 

Ġlk defa KaĢgar ile kuzeyindeki NarÝn IrmağÝ arasÝndaki b�lgede yaĢadÝklarÝ sÝrada tarih 

sahnesinde g�r�nen Yağmalar, kalabalÝk bir topluluk olarak nitelendirilmiĢtir. Bin yedi y�z oymaklarÝ 
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olduğu dahi bildirilmiĢtir. Doğusunda Dokuz Oğuz �lkesi, g�neyinde Ku�a nehrine karÝĢan Huland 

nehri ve batÝsÝnda Karluk sÝnÝrlarÝ bulunurdu. SilahlarÝ m�kemmel idi ve g��l� savaĢ�Ý insanlar 

Ģeklinde tanÝnÝyorlardÝ. H�k�mdarlarÝ Toquz Guz (Dokuz Oğuz) oğullarÝndan idi. KaĢgar ile birlikte 

Artu� ve Hirgil� adlÝ k�yleri bulunuyordu.424 

Yağmalar, bağlÝ olduklarÝ Toquz Guzlardan ka�Ýp Karluklara sÝğÝndÝlar. Fakat, Karluklar onlara 

yardÝm konusunda bir Ģey yapamadÝ.425 

Uygurlara ait Taryat Terhin kitabesinde Yağmalar bir topluluk adÝ olarak g�sterilmektedir.426 Bu 

kitabede (753-756 arasÝnda dikildiği tahmin edilmektedir), Uygur h�k�mdarÝ Bayan �or‟un kumandanÝ 

Bilge Kutlug tarkan Seng�n sefere katÝlmÝĢtÝr. Yağmalar, Lum�iĢi ile birlikte Uygurlara bağlanmÝĢtÝr 

M�cmel�t-tevarih‟te ise yağmalarÝn h�k�mdarlarÝna Buğra Han denildiği kaydedilmiĢtir.427 

KaĢgarlÝ Mahmud ise T�rklerden bir topluluk olarak g�sterdiği YağmalarÝ Kara Yağma Ģeklinde 

yazmÝĢtÝr.428 BaĢka bir yerde TohsÝlarla YağmalarÝn dillerinin en doğru T�rk�e olduğundan 

bahsetmiĢtir.429 KarahanlÝlarÝn kurucularÝnÝn Yağmalar olduğu belirtilmiĢtir (Kara Yağma-Kara 

Han).430 
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Kazaklar ve Kırgızlar / Prof. Dr. Wilhelm Radloff [s.368-376]   

 

T�rk BozkÝr G��ebeleri 

BatÝ Asya‟nÝn T�rk bozkÝr g��ebeleri, Kazak, Kara-KÝrgÝz, Karakalpak ve T�rkmenler gibi d�rt 

halktan m�teĢekkildir; bunlardan ilk ���, dil bakÝmÝndan T�rk kabilelerinin batÝ grubuna, d�rd�nc�s� 

ise g�ney gurubuna aittir. Bunlardan ancak ilk iki halkÝ tetkik edebildim, ��nk� Karakalpaklardan 

yalnÝz Orta ZerafĢan vadisinde yerleĢmiĢ bulunan kabilelere rastladÝm. BozkÝr g��ebelerinin 

kendilerine mahsus bir medeniyeti vardÝr, bundan dolayÝ ayrÝca tetkik edilmeleri icap eder. Bunlar, 

komĢularÝ arasÝnda �ok fena Ģ�hret kazanmÝĢlar ve sakin k�yl�lerle sulha ihtiya�larÝ olan t�ccarlarÝ 

basarak eskiden beri rahatsÝz etmek suretiyle, vahĢi ve ele avuca sÝğmaz yağmacÝ g�ruh olarak 

tanÝnmÝĢlardÝr. T�rkmenler hakkÝnda ĠranlÝ ve AzerbeycanlÝlarla, Kazaklar hakkÝnda Ruslarla, BatÝ 

Sibirya ve Orenburg‟da yerleĢmiĢ olan Tatarlarla veya �inli ve Kokandlarla konuĢmak kafidir, her 

tarafta Mulla Gazi‟nin kÝrgÝzlar hakkÝnda s�ylemiĢ olduğu alaycÝ Ģiirini tasvip eder mahiyette s�zler 

duyulur. 

YalnÝz KazaklarÝn komĢularÝ değil, hatta levĢin gibi ilmi selahiyet sahibi kimseler bile Kazaklar 

hakkÝnda kaba ve menfi h�k�mde bulunmaktadÝr. 

Ġnsan bu gibi sa�malarÝ okuduğu zaman, KÝrgÝzlarÝn, BatÝ Asya T�rk halklarÝnÝn bir d�k�nt�s�, 

yerleĢik halklarÝn intizamlÝ hayatÝna alÝĢamadÝğÝ i�in geniĢ bozkÝra ka�mÝĢ hÝrsÝz ve yağmacÝ g�ruhu, 

bir kelime ile, yok edilmesi icabeden bir Ýrk olduğu fikrine kapÝlabilir. Fakat durum b�sb�t�n baĢkadÝr. 

Bedeviler de, �ok eskiden beri tam bir anarĢi i�inde yaĢayan yağmacÝ ve hÝrsÝz bir halk olarak tasvir 

edilmezler mi? Bununla beraber Bedeviler baĢka bir kabiledendir, onlarÝ T�rk g��ebeleriyle birleĢtiren 

nokta, tam bunlar gibi, bozkÝr g��ebeleri olmalarÝdÝr. Demek burada, ancak yerleĢik halklarÝn k�lt�r 

seviyesi ile tezat teĢkil eden bir medeni seviye ile karĢÝlaĢmÝĢ bulunuyoruz ve bundan dolayÝ onlarÝn 

tavÝr ve hareketleri baĢka noktadan ele alÝnmalÝdÝr. Fikrimin doğruluğunu Ģu cihet de ispat eder ki, 

Kazaklar, b�t�nbu tekdir edilen anarĢiye rağmen m�reffeh bir hayat s�rerler ve n�fuslarÝ da geniĢ 

�l��de artmaktadÝr. Ben kendim Kazaklar arasÝnda uzun m�ddet yaĢadÝm ve bu vesile ile Ģu kanaata 

vardÝm ki, onlarda anarĢi yoktur, bilakis, bizimkinden ayrÝlan fakat kendi �er�evesi dahilinde 

tamamiyle intizamlÝ olan bir medeniyet seviyesi vardÝr. 

1. Kazaklar1 

Kazak ordalarÝnÝn birka� y�zyÝl boyunca tam bir h�rriyet i�erisinde, BalkaĢ havzasÝndan Ural 

nehrine ve Sir Derya ile ġu nehri sistemlerinden Orta Tobol, ĠĢim ve ĠrtiĢ‟e kadar uzanan geniĢ Kazak 

bozkÝrÝnda serbest, bağÝmsÝz ve tamamiyle kendi sevkitabiilerine bÝrakÝlmÝĢ bir halde hareket 

etmelerini m�mk�n kÝlacak �ok m�sait imkanlar mevcut olmuĢtur. KazaklarÝn iki kudretli komĢusu olan 

Ruslarla �inliler, ancak en uzak sÝnÝrlarÝ ile Kazak bozkÝrÝna dokunmuĢ olup, hakimiyetleri hen�z 

Kazak bozkÝrÝnÝ itaatleri altÝna alacak Ģekilde kuvvetlenmemiĢti, ��nk� burasÝ herhalde her iki devlet 
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i�in de ancak pek ehemmiyetsiz faydalar temin edecek gibi idi. Orta Asya‟daki komĢularÝn kuvveti ise, 

Kazaklar gibi kalabalÝk bir halkÝ zaptedecek kadar b�y�k değildi. B�ylece KazaklarÝn, son y�zyÝllar 

zarfÝnda, bir taraftan b�y�k�e bir baskÝ tehlikesi g�z�kt�ğ� zaman diğer komĢunun n�fuz sahasÝna 

girmek maksadÝyla veya bir kÝsÝm Kazak halkÝnÝn i� savaĢ veya i� d�Ģmanlardan kurtulmak istemesi 

�zerine tam bir h�rriyet i�erisinde bozkÝrda dolaĢtÝğÝnÝ g�r�yoruz. Bu esnada KazaklarÝn bir kuvvet 

halinde birleĢmek veya herhangi bir Ģekilde muntazam bir devlet kurmak i�in �alÝĢtÝklarÝnÝ aramak 

beyhudedir. Bu g��ebelerde, bir devlet i�in lazÝm olan esas Ģart mevcut değildir; bu Ģart, muhtelif soy 

ve boylarÝ birleĢtiren yegane kuvvet olan m�Ģterek menfaat baskÝsÝdÝr. HanÝn kudreti, fertlere yardÝm 

edecek ve onlarÝ komĢularÝn baskÝsÝndan koruyacak vaziyette değildi bu kuvvet, muazzam sahanÝn, 

ancak ismen hana tabi olan kÝsmÝnÝn k���k bir b�lgesine hakim olabiliyordu. O, kendi mÝntÝkasÝnÝ 

herhangi bir tarafa doğru geniĢletmek istediği zaman, aksi istikametteki noktalarda kuvveti azalÝyordu. 

Bir h�k�mdarÝn etrafÝnda toplanan azgÝn kalabalÝğÝn bir kudret sahibi olmasÝ, ancak bir d�Ģman 

mÝntÝkasÝna saldÝrdÝklarÝ zaman itaat altÝna alÝnan halklara karĢÝ kendilerini korumak mecburiyeti 

meydana gelince, yani �ingis Han‟Ýn ordasÝnda olduğu gibi b�t�n halk bir orda haline geldiği takdirde 

tasavvur edilebilir. 

Fakat son iki y�zyÝl zarfÝnda Kazaklar arasÝnda b�yle bir hal mevcut olmamÝĢtÝr. Burada her boy 

kendisini vatanÝndan hissetmiĢ ve kendi yerine m�mk�n olduğu kadar b�y�k bir refaha kavuĢmaya 

�alÝĢmÝĢtÝr; b�ylece onlar ancak m�lkiyetlerinin durumu mecbur ettiği zaman veya komĢularÝnÝn siyasi 

durumu daha b�y�k servet elde etmek imkanÝnÝ bahĢettiği takdirde silahla sarÝlmÝĢlardÝr. KazaklarÝn 

ge�en y�zyÝllarÝn tarihinde g�rd�ğ�m�z gibi geniĢ bozkÝrlarda yaptÝklarÝ �ÝlgÝnca dolaĢmalar, bir s�r� 

savaĢ ve isyanlar, yerleĢik hayat s�ren herhangi bir halkÝ mahvetmiĢ olabilirdi; fakat bunlar, g��ebeler 

i�in bir saadet devri olmuĢtur, ��nk� bilhassa bu Ģartlar altÝnda KazaklarÝn zenginlik ve itibarlarÝ 

artmÝĢtÝr. Kazak bozkÝrlarÝna sulh ve s�kun girdikten sonra, Kazak boylarÝnÝ refahÝnda bir gerileme 

g�ze �arpmakta ve bu gerileme intizamÝn ilerlemesiyle artmaktadÝr. AĢağÝdaki satÝrlarÝn vazifesi, 

dikkate Ģayan bu hadiseyi izah etmek olacaktÝr, ��nk� bu durum, herhalde a�Ýklamak istediğim 

g��ebelik hayatÝnÝn bir neticesi olsa gerektir. 

Kazaklar geniĢ bozkÝrda yaĢadÝklarÝ halde, dil bakÝmÝndan b�l�nmez bir b�t�n teĢkil ederler, 

�yle ki, Hazar denizi boyunda yaĢayan Kazaklarla yukarÝ ĠrtiĢ civarÝnda yaĢayanlar arasÝnda leh�e 

farkÝ diye bir Ģey bahis konusu olamaz, bunun gibi gelenek, adet, yaĢayÝĢ ve karakter bakÝmÝndan 

g�sterdikleri birlik de her adÝmda g�ze �arpar, Kazak halkÝna ait olmak ve etrafa dal budak salmÝĢ bu 

halkÝn kardeĢ kabilelerinden sayÝlmak gibi her tarafa hakim olan m�Ģterek halk fikri, onlarÝn kesin 

olarak b�t�n diğer T�rk halklarÝndan ayÝrmaktadÝr; b�yle olduğu halde, KazaklarÝn dÝĢ g�n�Ģ�, onlarÝn 

Moğol ve Kafkas tipinden olan halklarÝn karÝĢmasÝndan meydana geldiğini g�stermektedir. Kazak 

�ehrelerinin �oğunluğu, kuvvetli Moğol izleri taĢÝr. LevĢin bu durumu, KazaklarÝn y�zyÝllardan beri 

KalmÝk KadÝnÝ almak hususunda g�sterdikleri gayretle izah etmekte ve bu halin bilhassa ge�en 

y�zyÝlda Volga boyundan geri �ekilen Turgut kabilelerinin imhasÝndan sonra vuku bulduğunu 

s�ylemekte, bu y�zden kadÝnlarÝn �oğu bug�n bile kara sa�lÝ, halbuki erkeklerin sa�Ý daha ziyade 

kumraldÝr, demektedir. Fakat fikrimce bu karÝĢma �ok daha eskiden vuku bulmuĢtur, ��nk�, mesela 
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Naymanlar gibi bazÝ Kazak kabileleri baĢtanbaĢa Moğol menĢelidir. Kazaklarda Moğol tipi, AltaylÝ 

KalmÝklardan olduğu kadar kuvvetli değildir, onlarÝn y�z� de geni ve d�z ise de, alÝnlarÝ KalmÝklarda 

olduğu gibi fazla arkaya batmamÝĢ, yanak kemikleri daha az �ÝkÝk ve burun kemikleri de, onlara 

nazaran daha fazla olarak y�z sathÝndan ayrÝlmÝĢ bulunmaktadÝr. AğÝzlarÝ k���k, g�zleri kara ve �ekik 

fakat meyilli değildir, sakallarÝ seyrektir. Kazaklardan b�y�k bir kÝsmÝnÝn mensup olduğu bu gibi Moğol 

tipleri arasÝnda, hemen her ailede bambaĢka tiplerde de karĢÝlaĢmaktayÝz: BunlarÝn y�z� uzunca oval 

bi�iminde, g�zleri daha b�y�k ve hep kara, kaĢlarÝ kara ve sÝk, sakallarÝ sÝk, burunlarÝ ileri �ÝkÝk ve �ok 

eğridir. 

AralarÝnda �ok c�sseli insanlara rastlamak m�mk�nse de, v�cut yapÝsÝ bakÝmÝndan Kazaklar 

umumiyetle orta boylu, tÝknaz, geniĢ omuzlu ve �k�z gibi geniĢ enselidir. YaĢlanÝnca �ok defa 

ĢiĢmanlarlar (tabii, ancak zenginler), ben bilhassa b�y�k y�z mensuplarÝ arasÝnda dikkati �ekecek 

derecede c�sseli kimselere rasladÝm. �yle zannediyorum ki, zengin KazaklarÝn (yani, istedikleri kadar 

yiyebilenlerin) v�cut yapÝsÝ, insan i�in en uygun gÝdanÝn et olduğunu ispat etmektedir, ��nk� onlarÝn 

arasÝnda g�rd�ğ�m�z kuvvetli b�nyeyi, et yemiyenler arasÝnda boĢuna ararÝz; k�k ve unla beslenen 

Karaorman TatarlarÝ Kazaklarla karĢÝlaĢtÝrÝldÝkta, hakikaten acÝnacak v�cut yapÝsÝna sahip olduklarÝ 

g�r�l�r. Et yiyerek a�Ýk havada yaĢÝyanlarÝn ne kadar kuvvetli bir b�nyeye sahip olduğunu baĢlÝca Ģu 

durum da ispat eder: �in sÝnÝr boylarÝnda yaĢayan ve �ok afyon kullanan b�y�k y�z KazaklarÝ 

arasÝnda, bu iptila en ufak bir zarar bile yapmamÝĢtÝr; �inli afyon keĢler acÝnacak bir harebeye 

benzediği halde, Kazaklar sağlam ve sÝhhatlidirler. 

LevĢin tarafÝndan bildirildiği gibi kadÝn ve erkek tipleri arasÝndaki farkÝ, bozkÝrÝn doğu 

kÝsÝmlarÝnda hi� g�remedim. Erkeklerde olduğu gibi kadÝnlar arasÝnda da ayrÝ ayrÝ iki tip g�rmek 

m�mk�nd�r. KadÝnlarÝn y�zlerine gelince, fazla Moğol tesiri g�stermiyenlerine, umumiyetle gen�ken, 

hi� de �irkin denemez; bilhassa 16-20 yaĢ arasÝndaki kÝzlar olduk�a hoĢ bir tesir bÝrakÝr; 25 yaĢÝna 

kadar olan gen� kadÝnlar da fena değildir, fakat sonra y�zleri tiksindirici bir Ģekilde �irkinleĢir, g�zel 

evli kadÝnlara �ok seyrek rasladÝm. KadÝnlar, erkeklere nazaran daha az ĢiĢmanlar. 

Kazaklar arasÝnda hasta ve sakat kimseler az bulunur, sağlam gÝda ve temiz havada yaĢayÝĢ, 

aralarÝna bir�ok hastalÝğÝn sokulmasÝna engel olmaktadÝr, yegane tehlikeli d�Ģmanlar �i�ek hastalÝğÝ 

ile frengidir, fakat bunlar da tehlikeli sayÝlmaz, ��nk� bir yerde �i�ek hastalÝğÝ peyda olur olmaz yurtlar 

o yeri terk eder, ancak i�erisinde hasta bulunan aileler geride kalÝr. Frengiye gelince, buna yakalanan 

aile fertleri baĢkalarÝndan ayrÝ yerde hususi bir yurda yerleĢtirilir, kendilerine yiyecek verilir, fakat 

onlarla her t�rl� m�nasebet kesildiği i�in, hastalÝğÝn yayÝlmasÝ imkansÝz bir hale sokulmuĢ olur. 

�l�m halleri ancak �ocuklar arasÝnda sÝk olur, ��nk� onlarÝn zayÝflarÝ, herhalde sert iklimin 

tesirine dayanmamaktadÝr. KazaklarÝn bir�oğu uzun �m�rl� olur, bazÝ yerlerde seksen yaĢÝnÝ ge�miĢ 

adamlara rasladÝm. Y�z yaĢlÝk ihtiyarlarÝn hi� de seyrek olmadÝğÝ s�yleniyor. 
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Her usta binici halk gibi Kazaklar da yayan y�r�rken hantal ve beceriksiz davranÝrlar, buna 

kÝsmen onlarÝn kaba ayakkabÝlarÝ da sebep olmaktadÝr; at �zerinde �evik, oynak ve dayanÝklÝdÝrlar. 

Fakat kadÝnlarÝn, ve bilhassa gen�lerin y�r�y�Ģ� hafif ve kÝvraktÝr. 

KazaklarÝn duygu kabiliyetlerinden bilhassa g�zlerini tekam�l etmiĢ olmasÝna ĢaĢmamalÝdÝr. 

Kazak umumiyetle geniĢ ve boĢ bozkÝrda yaĢar ve bundan dolayÝ k���kl�ğ�nden itibaren uzaktan 

g�rmiye alÝĢÝr. KÝlavuzlarÝmÝn uzaktan g�rme kabiliyetine yalnÝz bir defa hayran kalmadÝm, onlar, daha 

benim g�rmediğim s�varilerin elbise ve diğer hususiyetlerini uzaktan a�Ýk olarak tasvir edebiliyorlardÝ. 

B�ylece Kazak, gen�liğinden itibaren kendisini �eviren tabiatÝ daimi surette tetkik etmeyi alÝĢÝr ve 

kendisi i�in herhangi bir Ģekilde �nemi olan her Ģeye dikkat eder ve g�r�r. O, kaybolan bir hayvanÝn 

izini g�nlerce takib eder ve b�y�k s�r�lerin ayak izleriyle �iğnenmiĢ otlaklara girse daha kaybetmez. 

HayvanÝn izine bakarak bazan onun hususiyeti �zerine sayÝlacak neticeler �Ýkarabilir. Mesela, Kazak 

mizah�ÝlarÝndan birinin anlattÝğÝna g�re, bir Kazak, kaybolan hayvanÝnÝ arayan bir adama raslÝyorsak, 

hayvanÝn bir g�z� k�r�, sol arka ayağÝ biraz topal, rengi kÝzÝl vb. değil miydi? Diye sorar. HayvanÝn 

sahibi bu adamÝ hÝrsÝz zannederse de, adam hayvanÝ g�rmediğini s�yler neticede iĢ mahkemeye 

d�Ģ�nce bu adam hayvanÝ hakikaten g�rmediğini, fakat neticeleri onun ayak izinden �ÝkardÝğÝnÝ beyan 

eder. Sağ arka ayak hep kuvvetli bastÝğÝ i�in hayvanda biraz topallÝk olmalÝ, dikenlerde asÝlÝ kalan 

t�ylere g�re rengi kÝzÝl olmalÝ ve nihayet otlardan hep soldaki iyi ot ve �i�ekleri yediği halde 

sağdakilere dokunmadÝğÝna nazaran sağ g�z� k�r olmalÝ, der. Bu hikaye de, KazaklarÝn m�Ģahedye 

ne kadar �nem verdiklerin kafi derecede ispat etmektedir. Sergiopol‟de bir Zasedatel‟in anlattÝğÝna 

g�re, bir g�n yağmurlu bir havada eldivenini kaybetmiĢ ve yola aramalarÝ i�in iki kozakÝ g�ndermiĢ. 

OnlarÝn bulamadan geri d�nmesi �zerine Kazak kÝlavuzlarÝndan birini yollamÝĢ ve bu adam da 

eldivenleri 6 verst uzaklÝkta bir yerde bularak getirmiĢ. Sonra Kazak, atÝn basmasÝ ile eldivenin �amur 

i�inde kaldÝğÝnÝ, bu izin diğerlerine nazaran daha az battÝğÝna bakarak eldiveni bulduğunu anlatmÝĢtÝr. 

Kazak bu izahatÝ, ancak eldivenin �amurlu ve sÝrsÝklam oluĢunu a�Ýklamak maksadiyle vermiĢtir. 

Koku ve tat alma kabiliyetleri g�zlerine nazaran daha az inkiĢaf etmiĢ olmakla beraber, Kazaklar 

bu bakÝmdan da AltaylÝlardan �st�nd�rler. 

Kazaklar hakiki bir g��ebe halk olup, b�t�n yÝl boyunca bozkÝrda dolaĢÝr ve ikametgahlarÝnÝ her 

zaman s�r�lerine gÝda temin edebilecek yerde kurarlar. Gelenek, adet, d�Ģ�n�Ģ tarzÝ, bir kelime ile 

KazaklarÝn b�t�n hayat ve hareketleri mezk�r hayvan g��lerine sÝkÝ sÝkÝya bağlÝdÝr; bu y�zden, ancak 

KazaklarÝn g��ebelik ve hayvan besleme iĢlerini araĢtÝrdÝktan sonra bu meselelere temas 

edebileceğim. 

G��ebeliği, geniĢ bozkÝrda plansÝz bir dolaĢma olarak d�Ģ�nmemelidir. Ancak Kuzey Sibirya‟nÝn 

tundra ve ormanlarÝndaki avcÝ aileleri plansÝz dolaĢÝr, onlar, yalnÝz hayatlarÝnÝ bir m�ddet s�kunet 

i�erisinde ge�irmek imkanÝn veren ve tesad�fen rasladÝklarÝ bol av bulunan yerlerde biraz kalÝrlar. 

Demek, bu avcÝ ailelerini ge�tikleri yollar, onlarÝn kendi arzularÝna bağlÝ değildir. Bundan dolayÝ bir 

b�lge, avcÝ ailelerinden ancak pek az n�fus besleyebilir. Bir av b�lgesinde yaĢayanlarÝn sayÝsÝ 

�oğalÝnca, halk, ren geyiği besleyerek bunlarla orman veya tundralarda g�� etmek suretiyle, 
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tesad�fen bÝrakÝlan av iĢini bir intizama sokmaya mecbur kalacaktÝr. Bu sefer ren geyiği sahibi, g�� 

ederken hayvanÝnÝn miktarÝnÝ g�z �n�nde bulundurmak zorundadÝr ve ancak s�r�s�ne zarar 

vermiyecek yollardan ge�miye mecbur olur. Fakat Kazaklar gibi �ok hayvan besliyen halklarda plansÝz 

dolaĢma katiyen tasavvur bile edilemez. Hayvan besliyen kimse, pek tabii olarak her Ģeyden evvel 

s�r�s� i�in en faydalÝ yerleri se�meyi d�Ģ�n�r. Bu esnada komĢularÝn menfaatleri birbiriyle 

�arpÝĢmaya baĢlar ki, bu durumu Ġbrahim ile Lut‟un �obanlarÝ arasÝnda ge�en hadiseye ait hikayede 

de g�rmekteyiz. Demek burada, arazinin muayyen bir Ģekilde taksimi ortaya �ÝkmaktadÝr; bir boy veya 

boyun kÝsmÝ muayyen bir arazi par�asÝnÝ kendi m�lk� sayar ve komĢularÝnÝn oraya girmesine 

m�saade etmez. Boylar ise soy ve bunlarÝn b�l�mlerinden ibaret olup, bunlar da bir boya ait olan 

arazinin muayyen par�alarÝnÝ kendilerine ait olarak bilirler. Bu suretle aul ve sullardan m�rekkep 

birlikleri sÝralanmÝĢ olduğu o kadar karÝĢÝk arazi taksimatÝ ile karĢÝlaĢÝlÝr ki, bir seyyahÝn bu b�l�m 

hakkÝnda a�Ýk bir fikir edinmesi imkansÝz olur. 

BozkÝrda hayvan besliyen kimse i�in, bilhassa kÝĢlak ve yayla olarak uygun yer bulmak iĢi de 

�ok m�himdir, ��nk� muayyen bir mevsim i�in her yer uygun gelmez. Mecbur kalÝnca, bahar ile g�z 

mevsimini her yerde ge�irebilir, ��nk� baharda hayvanlar her yerde bol ot ve su bulabilirler, bunun 

gibi g�z�n dahi, fazla yağÝĢ y�z�nden taze ot biter. Buna karĢÝlÝk, kÝĢlak ve yayla muayyen Ģartlara 

bağlÝdÝr ki, bunlar bulunmadÝğÝ takdirode hayvan yetiĢmez. KÝĢlak i�in se�ilen yer, hayvanlarÝ 

mevsimin sertliğinden korumalÝ, yani r�zgardan korunmuĢ ormanlÝk veya derin bir vadi olmalÝ, aynÝ 

zamanda bol su ve odun bulunmalÝ ve otlaklar m�mk�n mertebe az kar tutmalÝdÝr. Buna mukabil yayla 

i�in, g�l ve akarsu boylarÝ gibi, bol sulu a�Ýk ve d�z sahalar tercih edilir, hayvanlarÝn haĢarattan az 

m�tessir olmasÝ keyfiyeti de m�himdir. KÝĢlak i�in l�zumlu Ģartlar, dağlarda daha kolay temin edilen 

yaylalara nazaran daha �ok olduğundan, g��ebe n�fusun sÝklÝğÝnÝ ve hayvan yetiĢtirmenin 

tekam�l�n�n temin eden cihet bilhassa kÝĢlaklardÝr. Buna g�re, g��ebelerin yaĢadÝğÝ bir memleketin 

durumu, kÝĢlaklarÝnÝn zenginliğine g�r taay�n eder ve ge�en y�zyÝllarda Kazak ordularÝ arasÝnda 

cereyan etmiĢ olan b�t�n m�cadele ve savaĢlar da, en iyi kÝĢlaklarÝn ele ge�irilmesi i�in yapÝlan daime 

birer gayret olarak m�talaa edilmelidir. ġimdi Kazaklar i�in muayyen b�lge ve kazalar tahsisi edilerek 

arazi m�lkiyeti tertiplendikten sonra, kÝĢlaklar i�in yapÝlan bu m�cadelelerin arkasÝ kesilmiĢ ve 

muayyen bir kalÝba sokulmuĢ m�lkiyet Ģekil bunun yerini almÝĢtÝr. ġimdi de Kazak ailesinin sÝnÝrlarÝ 

muayyen bir kÝĢlağÝ (kÝstau) mevcut olup, bunlar irsen intikal eder ve ancak hukuki alÝm-satÝm senedi 

ile diğer bir aileye ge�ebilir. B�yle bir senet, her zaman bir�ok Ģahitler (komĢu) �n�nde kaleme alÝnÝr. 

KÝĢlağÝn bir elden diğer bir ele ge�mesi, durmadan vuku bulan hallerdendir, ��nk� kÝĢlak sahalar i�in 

g�sterilen ihtiya�, bir kimsenin hayvan s�r�lerini b�y�kl�ğ�ne tabidir. Mesela, bir KazakÝn malÝ 

azalÝnca, kÝĢlağÝnÝ daha zengin komĢusuna devretmek ister. Buna mukabil malÝ �oğalan Kazak da 

kÝĢlağÝnÝ b�y�tmeye, veya hi� olmazsa yÝllÝk �demelerle komĢu kÝĢlaklardan faydalanmaya �alÝĢÝr. 

Zengin Kazak, hayatÝ esnasÝnda b�y�k oğullarÝnÝ m�stakil yapmak ister ve bu maksatla hayvanlarÝnÝn 

b�y�k bir kÝsmÝnÝ b�y�k oğluna verir ve kendi kÝĢlağÝ dar geliyorsa, onun i�in yeni bir arazi satÝn alÝr. 

Eğer kÝĢlağÝ yetecek derecede b�y�k ise, hayvan mevcudundan oğullarÝna isabet eden miras 

hisselerini ayÝrdÝktan sonra, onlara hususi kÝĢlaklar da tahsis eder. Pederden kalan malÝn ve kÝĢlağÝn 

varisi k���k oğludur. Birka� erkek �ocuk varsa, hayvan s�r�leri aralarÝnda b�l�n�r ve serbest bir 
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kararla taksim edilmediği takdirde kÝĢlak ortak mal sayÝlÝr. Fakat b�yle bir hal �aresi k���k oğul i�in 

faydalÝ olmadÝğÝndan, seyrek vuku bulur. ��nk�, hayvan miktarÝ kÝĢlağa sÝğamayacak kadar �oğaldÝğÝ 

takdirde, en b�y�k erkek kardeĢ Kazak adetince yeni bir kÝĢlak temin etmeye mecburdur ve bu 

esnada k���k kardeĢlerinden ancak kÝsmen yardÝm g�r�r. Bir m�ddet sonra hayvan miktarÝ tekrar 

�oğalarak geri kalan kardeĢler sÝğamadÝklarÝ taktirde, yine aralarÝndan en b�y�ğ� uzaklaĢmaya 

mecbur olur, ta ki en k���ğ� babalarÝnÝn kÝĢlağÝnda yerleĢip kalsÝn. 

B�ylece, hayvan miktarÝnÝn artmasÝyla bir ailenin kÝĢlak sahasÝ nasÝl b�y�yorsa, bu miktarÝn 

azalmasÝyla de gittik�e k���l�r, nihayet sahibi ondan vazge�erek satar ve s�r�s�n�n artan kÝsmÝ ile 

akrabalarÝna giderek muayyen hizmet karĢÝlÝğÝnda onlarÝn kÝĢlak sahasÝndan istifadeye hak kazanÝr. 

B�t�n hayvanÝ �lm�Ģse, onun i�in bir iĢ�i olarak �alÝĢmaktan baĢka �are kalmaz. 

KÝĢlak sahalar, komĢulardan umumiyetle tabii sÝnÝrlarla ayrÝlacak Ģekilde b�l�nm�Ģt�r, demek 

bunlar dere, g�l, tepe, yama� vb. gibi nesnelerle hudutlanÝr; tabii sÝnÝrlar bulunmadÝğÝ takdirde direk 

ve taĢ gibi suni iĢaretler dikilir. Bir sahanÝn sÝnÝrÝ b�t�n akraba ve komĢularca bilinir, dokunulmaz ve 

bunlar soylarÝn himayesinde bulunur. 

KÝĢlaklarÝn hepsi de aynÝ keyfiyette olmadÝğÝ i�in, muhtelif kÝĢlak sahalarÝn fiyatÝ da baĢka 

baĢkadÝr. Fakat, hali vakti yerinde olan her Kazak, satÝn alma, değiĢme veya kiralama suretiyle kendi 

kÝĢlağÝnÝn durumunu iyileĢtirmeye �alÝĢÝr. 

KÝĢlaklar bir ĢahsÝn m�lk� sayÝldÝğÝ halde, yaylar soyun m�Ģterek malÝdÝr. Benim bildiğime g�re, 

yazlÝk sahalarÝn aileler arasÝnda taksimi hi�bir yerde vuku bulmamÝĢtÝr. Burada, gerek zengin ve gerek 

fakir herkes, istediği yerde konmak hakkÝna maliktir. Tabii, b�yle bir serbesti tam olarak ancak nazari 

olarak mevcuttur. Zengin ve itibarlÝ kimse, hi� Ģ�phesiz en iyi yeri alacak Ģekilde hareket etmektedir. 

Kazaklar umumiyetle nisanÝn ortalarÝna kadar kÝĢlaklarda kalÝr ve ondan sonra g�� etmiye 

baĢlarlar. Umimiyetle 3-5 yurttan ibaret olan her aul, yaylada m�mk�n olduğu kadar uygun bir yer 

tutabilmek i�in yola �Ýkma zamanÝ ile y�r�y�Ģ y�n�n� imkan nispetinde gizli tutar, bununla beraber 

diğer aullarla ve bilhassa akraba ve dostlarla gizli konuĢmalar cereyan eder; bunun �zerine aullar 

birdenbire harekete ge�erek kararlaĢtÝrÝlan yere m�mk�n mertebe �abuk varmaya �alÝĢÝrlar. Saha 

daha �nce iĢgal edilmiĢse, aul diğer boĢ yere gider. Bir aulun hareketi �zerine, umumiyetle civardaki 

b�t�n diğer aullar onu takibeder, herkes m�mk�n olduğu kadar �abuklukla hazÝrlanarak yalnÝz m�sait 

olan yeri değil, yanÝ zamanda daha fazla ilerlemek i�in uygun olan ve yaz ortasÝnda otlak olabilecek 

yere g�t�ren yol �zerinde bulunan sahaya varmaya �alÝĢÝr. BaharÝn baĢlangÝcÝnda, daha �imenler 

zayÝf iken, aullar bir yerde ancak pek az bir zaman kalabilirler, bu suretle hemen her iki �� g�nde bir 

yerlerini değiĢtirirler. Fakat yaz baĢÝnda otlar b�y�d�kten sonra, �ok defa bir yerde haftalarca kalÝrlar. 

Yaz ortasÝnda hareket tekrar �abuklaĢÝr, fakat g�z�n sular fazlalaĢÝnca yine ağÝrlaĢmaya baĢlar. 

Yayladan d�n�Ģ, b�t�n bozkÝrda takriben ağustosun ortasÝnda vuku bulur ve umumiyetle baharda 

ge�ilen yol �zerinde cereyan eder. G�z ikameti umumiyetle eyl�l�n 15‟inden ekimin 15‟ine kadar 

s�rer, bundan sonra derhal kÝĢlaklara d�n�lerek burada kasÝmÝn baĢlarÝnda yerleĢilir. Yaz ve g�z 
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karargahlarÝ aileye g�re değil de boylara g�re tertiplenir, aullarÝn taksimatÝ da boy ihtiyarlarÝ ile diğer 

n�fuzlu kimselerin elinde olur. Bu esnada her zaman hak ve doğruluğun hakim olmÝyacağÝ tabiidir, 

��nk� Kazak atalar s�z� aĢağÝdaki c�mleleri boĢuna s�ylemez: 

KalabalÝk ailelerin fertleri neden bahseder? 

Onlar, daha k���k ailelere karĢÝ yaptÝklarÝ haksÝzlÝktan bahsederler. 

K���k ailelerin fertleri neden bahseder? 

Onlar, kalabalÝk aileler tarafÝndan kendilerine yapÝlan haksÝzlÝktan bahsederler. 

HaksÝzlÝk ve zorbalÝğa karĢÝ biricik m�dafaa silahÝ, iĢte b�ylece aile ve komĢularÝn muayyen 

ĢahÝslarÝn idaresi altÝnda meydana getirdikleri sağlam birliktir; bu birleĢme, soylarÝn daima yeniden 

gruplaĢmasÝnÝn �ekirdeğini teĢkil etmektedir. 

Kazaklar kÝĢlaklara ancak deve, sÝğÝr ve koyun s�r�leriyle �Ýkarlar. At s�r�lerini, kÝĢlaktan ancak 

15-20 verst uzaklÝkta bulunan g�z karargahÝnda bÝrakÝrlar. Onlar burada, derin kar yağÝncaya kadar 

kalÝr, sonra da yaylalara ve bilhassa su �ok olduğunda yazÝn kullanÝlmadan kalan sahalara veya 

Ģiddetli yağmur dolayÝsÝyla g�z�n tekrar ot biten yerlere s�r�l�rler. HalkÝn ancak fakir veya orta sÝnÝfÝ 

b�t�n s�r�leriyle Ģimdi anlattÝğÝmÝz devri takibederler. Zenginler ise, s�r�lerini hi�bir zaman aynÝ 

yerde otlatamazlar. Onlar koyun, at, sÝğÝr ve deve s�r�lerini birbirlerinden ayÝrarak, her cinsin 

kendisine uygun yerlerde ayrÝ devirler yapmasÝnÝ temin ederler. Bundan dolayÝ hayvanlar en iyi bir 

Ģekilde zenginlerde yetiĢir, ��nk� her cins hayvan kendisine uygun beslenme neticesinde en iyi 

neĢv�nemayÝ bulur. Mesela develerle koyun ve ke�iler, KazaklarÝn k�pp�k ve c�san dedikleri bitki 

gibi kuvvetli kokusu olan sert otlardan hoĢlanÝrlar, hatta develer dikenli otlarla ve kÝĢÝn ince s�ğ�t 

dallarÝ ile de kanaatlanÝr. Buna mukabil at, kaya �atlaklarÝ arasÝnda biten ince dağ otunu (bet�k� ve 

torlau) �ok sever, sÝğÝr ise �ayÝrlÝktaki yumuĢak �imleri beğenir. 

Kuzey bozkÝrÝndaki d�zl�k ve tepe dalgalarÝ �zerinde bulunan yurtlardan m�teĢekkil sÝralar o 

kadar karÝĢÝk ve birbirini kat eden hatlar halinde bulunur ki, iĢin i�inde olmayan bir kimsenin bu 

karÝĢÝklÝk i�erisinde yol bulmasÝ imkansÝzdÝr. Y�ksek dağ sÝrtlarÝnÝn bir�ok yerde ebedi kar sÝnÝrÝna 

kadar y�kseldiği g�ney bozkÝrÝnda ise g��ebelik devri coğrafi Ģartlarla tanzim edilmiĢtir. BozkÝr 

sathÝndan daha aĢağÝda bulunan ve sahillerinde seyrek ağa�lÝk ve kavaklar g�z�ken nehir vadisi, 

r�zgarlardan korunmuĢ olup yakÝt malzemesi de bol olduğundan, kÝĢlak i�in uygun gelir. YazÝn al�ak 

yerlerde oturmak imkansÝzdÝr, ��nk� sinek, sivrisinek, at sineği ve tatarcÝk gibi sayÝsÝz haĢara s�r�leri 

hayvanlarÝ mahvedebilir. Bundan dolayÝ Kazak, yazÝn al�ak araziyi terkederek dağlara y�kselir.  

Baharda s�r�s�n�, dağ yama�larÝnÝ g�neĢe bakan taraflarÝnda otlatÝr, ��nk� burada mezkur 

mevsimde, kar yÝğÝnlarÝndan sÝzan sularÝn tesiriyle bol ot peyda olur. Gittik�e Ģiddetlenen g�neĢ otlarÝ 

yakmaya baĢlayÝnca, a�Ýk d�zl�kler �zerinde daha fazla y�kselir ve yazÝn ortasÝnda ebedi karÝ 

kenarÝna vararak, yÝlÝn en sÝcak zamanÝ burada tatlÝ bir serinlik i�erisinde ge�irir. SÝra halindeki yurtlar, 
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g�z�n tekrar vadiye doğru inmeye baĢlar, fakat bu sefer a�Ýk dağ yama�larÝna değil de, g�neĢin otlarÝ 

hen�z mahvetmediği kuytu boğaz ve vadi aralÝklarÝna konarlar. 

KazaklarÝn g��ebeliğinden aldÝğÝmÝz yukardaki kÝsa tasvir de ispat ediyor ki, hayvan, istep 

ahalisi i�in hayatÝn ĢartÝ ve onun varlÝğÝnÝn bir vasÝtasÝdÝr; hayvan kaybÝ insanlarÝ da a�lÝktan �l�me 

s�r�kler. Onlar hayvana, umumi bir isim olarak mal derler (aslÝnda Arap�a bir s�zd�r). HayvanlarÝn ne 

kadar y�ksek tutulduğu, selamlaĢÝrken mal canÝng amanna (malÝn canÝn sağ mÝ)? c�mlesinin 

kullanÝlmasÝndan da anlaĢÝlmaktadÝr; s�zler �yle sÝralanmÝĢtÝr ki, �nce hayvanlarÝn ve sonra da 

adamlarÝn sÝhati sorulur. 

KazaklarÝn beslediği hayvanlar beĢ cinse ayrÝlÝr: Koyun, ke�i, sÝğÝr, at ve deve. Kazak, 

umumiyetle sÝğÝrdan daha fazla koyun ve ke�i besler. Bununla beraber, bu cihet �ok defa yerin 

durumuna da bağlÝ olur, mesela Akmolla b�lgesinde koyun, KarkaralÝ b�lgesinde ve Semipalatinsk 

b�lgesinde kuzey kÝsmÝ ile Kulunda‟da sÝğÝr besleme �st�nl�k g�sterir, halbuki doğu bozkÝrÝnÝn g�ney 

kÝsmÝnda yine koyun ve dağlarda ise ke�i �oktur. Deve, her tarafta ancak pek az miktarda beslenir, 

halbuki at yetiĢtirme, sahibi i�in daha az fayda temin ettiği halde �ok daha geniĢ bir yer tutmaktadÝr, 

bunun sebebini herhalde, halis binici olan bu halkÝn, at beslemeyi i�ten gelen bir ihtiya� olarak 

d�Ģ�nmesinde aramalÝdÝr. 

2. KÝrgÝzlar 

Kazak-KÝrgÝzlarÝn g�ney komĢularÝ olan Kara KÝrgÝzlar da, onlar gibi aynÝ k�lt�r seviyesinde 

bulunurlar. Kara-KÝrgÝzlar, dil, gelenek, giyim, ev kuruluĢu, meslek ve yaĢayÝĢ tarzÝ bakÝmÝndan, 

Kazaklardan pek az ayrÝlÝrlar. Fakat Kara-KÝrgÝzlarÝn tipi, Kazaklara nazaran muhakkak ki baĢkadÝr, bu 

cihet, 1862 yÝlÝnda ilk olarak Karkara nehri boyunda Kara-KÝrgÝzlardan Bugu boyunu ziyaret ettiğim 

zaman bilhassa dikkatimi �ekti. Kara-KÝrgÝzlarÝn y�z Ģekli, bana AltaylÝ dağ KalmÝklarÝ ile Tele�tleri 

hatÝrlattÝ. Giyim bakÝmÝndan, Kara-KÝrgÝzlarla Kazaklar arasÝnda pek az fark vardÝr. Dikkatimi �eken 

yegane fark, t�rl� renkten Ģeritlerle s�sl� kaftanlar, mermi, sa�ma kutularÝ ve ak ke�e ĢapkalardÝr ki, 

bunlar halk arasÝnda Ak-Kalpak tesmiye edilir ve Kazaklar arasÝnda �ok ender bulunur. Bunun gibi, 

yurtlarÝnÝ kuruluĢ Ģekli de Kazak yurtlarÝndan pek farklÝ değildir, ancak bunlarda halÝ ve iĢlemeli Ģeritler 

daha az bulunur ve yurdun yanÝnda yere �akÝlÝ bir mÝzrak g�z�k�r, halbuki Kazaklarda b�yle bir Ģey 

yoktur. 

Kara-KÝrgÝzlar da, Kazaklar gibi aĢağÝ yukarÝ aynÝ Ģeylerle meĢgul olurlar. Esas meslekleri 

hayvancÝlÝktÝr ve bu iĢ aynen yukarda a�ÝklandÝğÝ gibi yapÝlÝr. Fakat ĢurasÝnÝn zikretmek icab eder ki, 

Kara KÝrgÝzlar, deve ve k���k baĢ hayvanlara nazaran daha �ok at ve sÝğÝr beslerler. Daha k���k 

olan atlar, Moğol cinsine benzer. KazaklarÝn d�rt �eĢit hayvanÝndan baĢka, Kara-KÝrgÝzlar bir de Tibet 

menĢeli Gyak (bos gruniens) adlÝ bir hayvan besler ve buna kudas derler. Umumi olarak denebilir ki, 

Kara KÝrgÝzlar, b�y�k y�z KazaklarÝna nazaran daha az hayvan beslerler. 2000 at ve 3000 koyunu 

olan kimseler, artÝk �ok zengin sayÝlÝr. 
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Kara-KÝrgÝzlarÝn g��ebeliği, Kazaklardan farklÝdÝr. Kara-KÝrgÝzlar, aullara b�l�nerek değil de, 

b�t�n boylar bir arada olduklarÝ halde yaĢarlar, kÝĢÝn nehir boyunda sonu gelmeyen sÝralar halinde 

uzanan yurtlar, bazan 20 ve daha fazla verst mesafe kaplar. Onlar, yazÝn yurtlarÝyla aynÝ Ģekilde dağa 

y�kselir ve bu esnada her boy muayyen bir dağ sahasÝnÝ iĢgal eder. Bu Ģekil g��ebeli, kÝsmen 

memleketin durumuna ve kÝsmen de halkÝn daha fazla savaĢ�Ý olmasÝna tabidir. Kara-KÝrgÝzlarda 

g�rd�ğ�m�z b�yle bir yurt teĢkilatÝ, saldÝrmak veya savunmak i�in birka� saat i�erisinde b�t�n bir 

ordunun meydana gelmesini m�mk�n kÝlmaktadÝr. Bu Ģekil g��ebelik, eskiden her halde Kazaklar 

arasÝnda da cari olmuĢtur, ��nk� bu, serbest g��ebeler arasÝnda g�rd�ğ�m�z harp hali i�in m�mk�n 

olan biricik Ģekildir. 1864 yÝlÝnda Soltu‟da bulunduğum zaman memurlarÝn anlattÝğÝna g�re, Kara-

KÝrgÝzlar, Rusya tarafÝndan tamamiyle itaat altÝna alÝndÝktan sonra, yurt teĢkilatlarÝnÝ değiĢtirmeye ve 

Kazaklar gibi aullar halinde b�l�nmeye baĢlamÝĢlardÝr. 

AvcÝlÝk, Kazaklarda olduğu gibi ancak eğlence olarak yapÝlÝr. AvcÝlÝğÝ meslek edinmiĢ olanlar 

azdÝr, bunlar da ancak ilkbaharda avlanÝrlar, ��nk� bu mevsimde, �inliler tarafÝndan y�ksek fiyatla 

satÝn alÝnan boynuzu taze kan dolu marallarÝ yakalamak m�mk�n olur. KuĢlarla yapÝlan avcÝlÝk da 

aynen Kazaklar arasÝnda olduğu gibi reva�tadÝr. 

Kara-KÝrgÝzlar, Kazaklara nazaran daha �ok ziraatle meĢgul olurlar, toprağÝ daha dikkatle iĢler 

ve 10-15 nispetinde ekin elde ederler. TarlalarÝn suni olarak sulanmasÝ lazÝm gelir, bu iĢi de Kazaklara 

nazaran daha fazla emek vererek yaparlar. BulgularÝn tarlasÝ umumiyetle Terskey, K�ng�y ve Tuykal 

g�lleri boyundadÝr; SarÝ-BağÝĢlarÝn tarlasÝ ise K�rmet ve Kisngir nehirleri arasÝnda bulunur. Kara-

KÝrgÝzlar buğday, arpa ve birka� cins darÝ ekerler. At yemi olarak arpa ve bir nevi ince darÝ kullanÝrlar. 

Kara-KÝrgÝzlar, arpadan bir nevi bira (buzu) yapar ve bundan da, kÝĢÝn i�mek i�in rakÝ kaynatÝrlar. 

Yukarda zikredildiği gibi, yazÝn s�t rakÝsÝ yaparlar. 

B�t�n diğer el iĢleri Kazaklarda olduğu gibidir, ancak kadÝnlar ince ke�i y�n�nden ke�e 

ayakkabÝlarla, yine ke�eden, uzun kollu ve “kibenek” adÝ verilen manto dikerler. Kazaklar bu sanatÝ 

bilmezler. 

Kara-KÝrgÝzlarÝn hepsi de, Kazaklar gibi M�sl�mandÝr (busurman), ancak onlarÝn Ġslamiyet‟i daha 

ge� kabul ettikleri s�yleniyor. Tatarlar, Kara-KÝrgÝzlarÝn tamamiyle putperest olduklarÝnÝ ne oru�, ne 

namaz ve ne de iman ĢartlarÝnÝ bilmediklerini ve hatta peygamberin adÝndan bile habersiz olduklarÝnÝ 

iddia ederler. Onlar, keyif veren i�kileri her Ģeyden fazla sever ve zil zurna sarhoĢ oluncaya kadar 

i�meyi g�nah saymazlarmÝĢ. AralarÝnda eski putperestliğin bir �ok hatÝralarÝ da yaĢarmÝĢ. Bana 

anlattÝklarÝna g�re, mesela, gerek erkek ve gerek kadÝnlar, ateĢin �zerine yağ d�ker ve �n�nde 

eğilirlermiĢ, bu gibi bir merasim, perĢembe g�nleri dokuz ateĢ �n�nde yapÝlÝrmÝĢ. Erkekler, halk 

efsanesine g�re eskiden azizlerin yaĢamÝĢ olduğu ağa�lÝklar civarÝnda lamba yakarlarmÝĢ. Sonra, 

Bugular arasÝnda �ğrendiğime g�re, o civarda Kara-KÝrgÝzlarca kutsal sayÝlan �� yer varmÝĢ, bunlarÝn 

adlarÝ Ģudur: ġu membaÝndaki K�ngr�m�n dağÝ, Koy-su nehri boyundaki �ulpasa dağÝ ve Tes 

boyundaki Ala-BaĢÝ-Ata DağÝ. B�t�n bu adaletleri, b�y�k ordu KazaklarÝ bile putperestlik sayarmÝĢ, 

halbuki onlar da o kadar titiz M�sl�man değildir. 
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Fakat bana kalÝrsa diyebiliriz ki, Kara-KÝrgÝzlar kendilerini �ok ciddi M�sl�man sayar ve 

KalmÝklarÝ kafir addederek kendilerini onlardan kesin surette ayÝrÝrlar. Din �zerine bilgileri az olmakla 

beraber, onlar Kazaklara nazaran daha fanatiktir, destanlarÝ din savaĢlarÝndan bahseder. Bunun 

sebebi, kÝsmen belki de kafirlerle komĢu olarak yaĢamalarÝndan ileri gelebilir. 

OnlarÝn dini d�Ģ�ncelerini, KalmÝk h�k�mdarlarÝndan Alman-Bet‟in Ġslamiyet‟i kabul ediĢini 

anlatan bir halk destanÝnda en iyi bir Ģekilde g�rmek m�mk�nd�r. 

Alman-Bet, IssÝk boyunda avlanmakla meĢgul olan K�k��‟ye rastlar ve onu KalmÝ�ka selamlar. 

K�k��, onu anlamadÝğÝnÝ s�yler. Bunu �zerine Alman-Bet selamÝnÝ a�ÝklÝyarak Ģ�yle devam eder:2 

“Bu d�nyadan g��erken, 

�tekisine u�arken, 

Bize yol var mÝ acaba?” 

K�k�� durdu Ģ�yle dedi: 

“BÝyÝğÝnÝ kestirsen, 

SakalÝnÝ koyuversen, 

Sa�larÝnÝ kazÝtsan, 

BaĢÝndan Ģapka d�ğmesini kaldÝrsan, 

O Cuma ile bu Cuma 

ArasÝnda yedi g�n, 

Kendisi ile sekiz g�n, 

Sonra cennete girilir; 

AllahÝ taala hazret, 

AyÝ g�kte parlattÝ, 

G�n� g�kte parlattÝ, 

Bununla yeri ÝsÝttÝ”. 

Alman-Bet Ģ�yle dedi: 

“BÝyÝğÝmÝ kestirsem, 
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sakalÝmÝ bÝraksam, 

altÝn ÝĢÝklÝ tuğ gelir, 

altmÝĢ boy ordu gelir. 

MakasÝn vardÝr yanÝnda, 

Usturan vardÝr kabÝnda, 

KitabÝn vardÝr koynunda, 

Kur‟an‟Ýn vardÝr boynunda, 

Ver Kur‟an‟Ý g�reyim, 

Kitaptan okuyayÝm!” 

K�k�� �adÝrÝnÝ kurar ve Alman-Bet‟i �aya davet etmek ister. Fakat �teki, Ġslamiyet‟i kabul 

etmeden �aya elimi s�rmem, der. Bunun �zerine K�k�� yukardaki teklifi tekrar eder. 

Kaplan gibi Alman-Bet, 

BÝyÝğÝm iyice kesti, 

SakalÝnÝ iyice bÝraktÝ, 

KafasÝnÝ kazÝttÝ, 

Kutsal yazÝyÝ a�tÝ, 

�n�ne koyuverdi, 

YardÝmsÝz Kur‟an okudu, 

YardÝmsÝz kitap okudu. 

Kara-Kan‟Ýn �ocuğu 

Kaplan gibi Alman-Bet: 

“Ben M�sl�man olacağÝm!” dedi. 

Bunun �zerine K�k�� ile dost olur ve Ģ�yle der: 

“ġimdi halkÝma gideceğim, 
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ġimdi yurtuma gideceğim, 

HalkÝma s�yliyeceğim. 

Yurtuma s�yliyeceğim! 

HalkÝm s�z dinlemezse, 

Ak g�m�Ģ servetimi serpeceğim, 

KÝzÝl p�sk�ll� Oyrot‟un 

HanÝmÝnÝ �ld�r�p ka�acağÝm! 

HalkÝm s�z� dinlerse, 

Nehir tarafÝndan korkup ka�an, 

Oyrotlu altÝ �ocuğu, 

�� baba oğul M�sl�man 

ArasÝna yerleĢtireyim! 

MallarÝnÝ sesle sayarÝm, 

HayvanlarÝnÝ kutsal yaparÝm, 

M�lklerini sayarÝm, 

Onu da kutsal yaparÝm! 

Sonra M�sl�manlarla yaĢarÝm!” 

Bundan sonra Alman-Bet at �zerinde babasÝna koĢar. 

BabasÝnÝn evine, 

Gelip girdi Alman-Bet, 

“Selam aleyk�m baba” dedi. 

Selam verdi Alman-Bet, 

Cevap veren adam yok, 

Ayağa kalkan adam yok. 
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Alman-Bet ateĢ yanÝnda 

Dura kaldÝ s�ylendi: 

“�ocuk doğurmayasÝnÝz” 

B�y�tmeden kurup kalasÝnÝz, 

Burda yalan d�nya var, 

Orda doğru d�nya var, 

�teki d�nya i�in bu d�nyada 

Ġyilik yapmak iĢi var, 

Kulkuldabat kualdat, 

Kur‟an dilini bilelim! 

Mekke ile cennetin 

OrtasÝnÝ isteyelim! 

Biz M�sl�man olalÝm! 

ġimdi bunu konuĢun, 

YarÝn ben �ğrenirim!” 

Alman-Bet ertesi g�n� gelince babasÝnÝ tekrar Ġslamiyet‟e davet eder, d�nk� s�zlerini 

tekrarladÝktan sonra Ģ�yle der; 

“Kafir hanÝ olmaktansa, 

Ġslam kulu olurum!” 

Fakat gerek anasÝ ile babasÝ ve gerek b�t�n Oyrot halkÝ onun davetini kabul etmek istemezler; 

bunun �zerine Alman-Bet babayurtunu terk ederek KalmÝk ordularÝyla savaĢÝr. 

Alman-Bet tuğunu a�tÝ, 

KÝzÝl p�sk�ll� oyrotlarÝ, 

Doğu tarafÝna s�rd�. 

“G�ğs�mde canÝm bir dostum, 
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Boynunda dilim, bir dostum, 

Melekler yardÝm etsin! 

KÝzÝl p�sk�ll� OyrotlarÝn 

AlasÝn (hayvanÝn) alÝp ka�madÝm, 

KulasÝn s�r�p ka�madÝm, 

TanrÝm, ya ben ne yaptÝm? 

Kudret, sana ne kÝldÝm?” 

Alman-Bet savaĢa hazÝrlanÝr ve savaĢ i�in haykÝrÝr: 

SayÝsÝz erin sesini, 

Alman-Bet �ÝkarÝyor, 

SayÝsÝz atÝn sesini, 

Onun kÝzÝl atÝ �ÝkarÝyor, 

ġapkalarÝnÝ dağ gibi yÝğdÝ, 

Elbiselerini ev gibi yÝğdÝ, 

B�t�n mallarÝnÝ dağÝttÝ. 

KÝzÝl p�sk�ll� OyrotlarÝn, 

HanÝnÝ �ld�r�p ka�tÝ. 

AyÝn ÝĢÝğÝ soldu, 

Aydar-Kan‟Ýn oğlu Kan-K�k��, 

KucaklaĢÝp dost oldu, 

Sonra M�sl�man oldu. 

Bu fÝkralarda hakikaten Ġslamiyet hakkÝnda �ok az bilgi bulunmakta ve Kara-KÝrgÝzlar arasÝnda 

din bilgisini bu ĢarkÝda tasvir edildiğinden daha fazla olmadÝğÝ hissini uyandÝrmaktadÝr. Fakat, iĢte bu 

sathi bilgiler bile -Ey insan oğlunun acaip tabiatÝ! B�t�n halka dini birlik damgasÝ vurmaya ve hatta 

onlarÝ taassuba ve din bakÝmÝndan titizliğe s�r�klemeye kafi gelmektedir. 
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Kara-KÝrgÝzlar, umumen hi�bir komĢularÝ tarafÝndan sevilmezler. Kara-KÝrgÝzlardan bahsedenler 

bana onlarÝ hilekar, itimat edilmez, merak sahibi, yaltaklanmayÝ seven, �ok Ģey vaadettikleri halde 

hi�bir zaman s�z�nde durmÝyan bir halk olarak vasÝflandÝrdÝlar. KomĢularÝ onlarÝ bilhassa 

saldÝrganlÝklarÝ y�z�nden sevmezler, bu gibi hallerde b�t�n halk bir birlik teĢkil eder, halbuki 

Kazaklarda b�yle vaziyeti boĢuna ararÝz. Kara-KÝrgÝzlar arasÝnda �ok az yaĢadÝğÝmdan, bir h�k�m 

veremiyeceğim, fakat Ģuna inanÝyorum ki, onlar, sahip olduklarÝ Ģ�hretten �ok daha iyidirler. Onlar, 

y�zyÝllardan beri komĢularÝ arasÝnda oyun topu vazifesini g�rm�Ģlerdir. Onlar bazan KalmÝk, bazan 

�in ve bazan da HokandlÝlar tarafÝndan sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ ve mal ve m�lkleri zara g�rm�Ģt�r. Kara-KÝrgÝzlar 

gibi savaĢ�Ý ve cesur bir halkÝn (bu hususlarÝ b�t�n d�ĢmanlarÝ kabul eder), komĢularÝnÝn intikamÝna 

maruz kalmasÝ ĢaĢÝlacak bir Ģey değil midir? Mesela, HokandlÝlarÝn eskiden Kara-KÝrgÝzlardan 

aldÝklarÝ vergileri bir g�zden ge�irelim: 1. T�nl�k-z�k�t (yurt vergisi), yurt baĢÝna bir koyun; 2. Alal-

z�k�t (hayvan vergisi), yurt baĢÝna bir koyun; 3. Alal z�k�t (hayvan vergisi), her harman yerinden �� 

koyun. 4. Bundan baĢka, ara sÝra her yurttan bir altÝn (dilla) = 3 koyun hesabÝ ile harp vergisi de 

alÝnmÝĢtÝr. B�t�n bu vergiler zorla toplanmÝĢtÝr. 

Fikrimce, Kara-KÝrgÝzlarÝn, kuzey komĢularÝ olan Kazaklardan daha fena olmadÝğÝnÝ Ģu durumda 

en a�Ýk bir Ģekilde ispat eder: 1869 yÝlÝnda ziyaret etmiĢ olduğum SarÝ-BağÝĢ ve SoltÝlar, Rusya‟ya tabi 

olduktan sonra beĢ yÝl ge�er ge�mez tamamiyle sakinleĢmiĢlerdir, ben de onlarÝn arasÝnda hi�bir 

muhafÝz kuvvete ihtiya� hissetmeden ve hi�bir d�ĢmanlÝk eseri g�rmeden yalnÝz baĢÝma dolaĢtÝm. 

Hatta onlar yeni idare sistemini de hi�bir karĢÝlÝk g�stermeden kabul etmiĢ ve yeni duruma kuzey 

komĢularÝndan daha �abuk uymuĢlardÝr. 

ġimdi, Kara-KÝrgÝzlarÝn eski idare ve sosyal durumlarÝ �zerine de birka� s�z eklemek isterim. 

KazaklarÝn s�ylediğine g�re, bu halka Kara-KÝrgÝz adÝ, hansÝz yaĢamalarÝndan ve asiller sÝnÝfÝna sahip 

olmamalarÝndan dolayÝ verilmiĢtir ki, Kazaklar buna ak soy der. Bizzat KÝrgÝzlarÝn kendi efsanelerinde 

de, hansÝz yaĢadÝklarÝndan ve bu y�zden b�y�k handan oğlu Cuci‟yi (Co�i) h�k�mdar olarak 

g�ndermesini rica ettiklerinden bahsolunmaktadÝr. K���k bir �ocuk olan bu kimse, yolda bir kulan3 

s�r�s�ne rastlayarak bunlar tarafÝndan ka�ÝrÝlmÝĢtÝr. Aksak Kulan -Cuci-Kan, KÝrgÝzlarÝn ilk ve 

sonuncu h�k�mdarÝ olmuĢtur. 

Boy b�l�mleri aynen Kazak-KÝrgÝzlarda olduğu gibidir. Fakat onlarda, sultanÝn yerini halk 

tarafÝndan se�ilen ve manap adÝ verilen beyler alÝyordu. Bana anlattÝklarÝna g�re, Manaplar, tebaalarÝ 

�zerinde mutlak bir hakimiyete sahiptiler. KÝrgÝzlar, ManaplarÝn ancak ge�en y�zyÝlda meydana 

geldiğini ve bu s�z�n, aslÝnda SarÝ-BağÝĢ bi‟lerinden birinin adÝ olduğunu s�ylerler; bu adam SarÝ-

BağÝĢlarÝ mutlak bir Ģekilde hakimiyeti altÝna almÝĢ ve onun �l�m�nden sonra diğer bi‟ler de Manap 

unvanÝnÝ almÝĢlardÝr. Fakat bu hikayeyi Ģ�phe ile karĢÝlamaktayÝm. 

Kara-KÝrgÝzlarÝn, eski savaĢ usullerini daha uzun m�ddet muhafaza ettikleri s�ylenmektedir. 

AnlattÝklarÝna g�re onlar eskiden b�t�n komĢularÝyla a�Ýk�a savaĢ halinde yaĢamÝĢlardÝr. Her soyun 

savaĢabilen b�t�n erkekleri, ya bir h�cumu savmak veya bir baskÝnda bulunmak �zere, Manap‟Ýn 

daveti �zerine derhal silaha sarÝlmaya mecburdular. Onlar, en baĢta Hokand malÝ olmak �zere 
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umumiyetle ateĢli silahlar kullanmÝĢlardÝr. Bundan baĢka, Kazak silahlarÝndan mÝzrak, tokmak (soyÝl) 

ve ay gibi balta (aybalta) kullandÝklarÝ da s�yleniyor; onlar d�Ģmana yÝğÝn halinde saldÝrÝr, ur! ur! Diye 

bağÝrÝr ve bundan baĢka Kazaklar gibi uran nidasÝnÝ (soylarÝn sa 

vaĢ nidasÝ) da kullanÝrlarmÝĢ. Soldaki boy b�l�mleri savaĢ esnasÝnda “kunek”, sağdakiler “can-

kuras” diye bağÝrÝrmÝĢ. 

Bugu ve SarÝ-BağÝĢlar tamga (damga) olarak = iĢaretini kullanÝr ve buna cagalbay derler, buna 

karĢÝlÝk Soltular ay tamga (ay damga) istimal eder. 

Kara-KÝrgÝzlarÝ Kazaklardan ayÝran en b�y�k �zelik, Altay ağÝzlarÝna daha yakÝn olan ve �ok 

eski izler taĢÝyan dilleri ve halk edebiyatÝnÝn karakteridir. Kara-KÝrgÝzlar hakiki bir epik devresinde 

bulunmaktadÝrlar. Diğer T�rk halklarÝnÝn m�nferit destan ve efsaneleri, Kara-KÝrgÝzlar arasÝnda b�y�k 

bir destan halinde kaynaĢmÝĢtÝr ki, bunun esas kahramanlarÝ M�sl�man h�k�mdarÝ Manas ile 

dinsizlerin kahramanÝ Yoloy‟dur. Yuna n destanlarÝ gibi bu destanlar da, b�t�n halkÝn manevi yaĢayÝĢÝ 

ve adetleri hakkÝnda a�Ýk bir fikir vermektedir; burada destani bir tafsilatla savaĢlar, kÝz isteme, matem 

bayramlarÝ, yarÝĢlar, ev hayatÝ vb. tasvir edilmektedir. Burada destanÝn b�t�n fig�rleri sanki et ve kanla 

yoğrulmakta ve �n�m�zde d�Ģ�nen ve hareket eden hakiki birer karakter halini almaktadÝr. B�t�n 

tasvirin s�r�kleyici noktasÝ, M�sl�manlarÝn kafirleri yendiği andÝr. Her Kara-KÝrgÝz bu destanÝn bir 

kÝsmÝnÝ bilir, bunlar halk arasÝnda yaĢar ve diğer Ģiiri icatlarÝn meydana gelmesine engel olur. Bundan 

dolayÝ cÝr Ģeklindeki mÝsra �l��s�, �l�ng‟� b�sb�t�n ortadan kaldÝrmÝĢtÝr. Burda destandan bazÝ 

par�alarÝn zikredilmesiyle bir fayda temin edilemez, ��nk� bunlardan, Ģiirin b�t�n� �zerine tam bir fikir 

elde etmek m�mk�n değildir. 

 

1 Radloff tarafÝndan da a�ÝklandÝğÝ gibi, bu halk kendisi i�in Kazak adÝnÝ kullandÝğÝ halde, 

Ruslar ve diğer AvrupalÝlar onlara KÝrgÝz demiĢler ve bu yanlÝĢ isim son zamanlara kadar devam 

edegelmiĢtir. Radloff, �n�m�zdeki eserde onlara umumiyetle KÝrgÝz ve ancak bazÝ yerde Kara 

KÝrgÝzlardan ayÝrmak i�in Kazak KÝrgÝz diyor. Kazak adÝ bug�n artÝk gerek ilmi ve gerekse siyasi 

edebiyatta yerleĢmiĢ olduğundan, bu kÝsÝmdaki Kazak-KÝrgÝz ve KÝrgÝz tabirleri, tarafÝmdan hep 

“Kazak” Ģekline sokulmuĢtur. 

2 Hikayenin aslÝ i�in bak.: W. Radloff, Proben… V, 1885, s. 6-61. 

3 Kulan, kolan Orta Asya T�rk leh�elerinde “yaban eĢeği” anlamÝna gelir.  
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Eski Türk Devrindeki Kırgız Etnik Ġsimleri / Prof. Dr. Oljobay Karataev 

[s.377-385]  

KÝrgÝz Milli �niversitesi Tarih  Fak�ltesi / KÝrgÝzistan 

 

Bir milletin tarihini �ğrenmek i�in adbiliminin verilerinden faydalanmak gerekir. Tarih 

araĢtÝrmalarÝnda �zellikle yer adlarÝ (toponomi) ve kavim adlarÝ (etnonim) bir halkÝn iskan tarihini ve 

etnik tabakalanma tarihini �ğrenmede �nemli bir ara� g�revini �stlenir. T�rklerin tarih sahnesine 

�ÝkmasÝ M.�. 2000‟li yÝllardan itibaren izlenebilmektedir. Derin bir tarihi ge�miĢi olan T�rklerin �ok 

geniĢ bir coğrafi alana yayÝldÝklarÝ ger�eği de g�z ardÝ edilmemelidir. B�ylesine bir tarihi derinliği ve 

coğrafi geniĢliğe sahip bir milletin tarihini araĢtÝrmak da bir hayli zordur. T�rkler uzun tarihleri boyunca 

�nceleri batÝdan doğuya, sonralarÝ doğudan g�neye ve daha �ok da batÝya g�� etmiĢlerdir. T�rklerin 

soy k�k�nde bulunan boy, urug, kabile, kavim isimlerinin bir�oğu ortaktÝr. Bu ortaklÝk T�rk milletinin 

baĢlangÝ� d�nemlerini aydÝnlatacak olan etnik isimlendirmelerdir. KÝrgÝz T�rklerinin birleĢiminde 

�nemli rol oynayan boylar, diğer T�rk kavimlerinin de oluĢumunda �ne �ÝkmÝĢlardÝr. Bu makalede Eski 

T�rklerden beri bilinmekte olan ve aynÝ zamanda KÝrgÝz T�rklerinin birleĢiminde de yer alan bazÝ etnik 

isimlerin k�keni �zerinde durulacaktÝr. 

On-Ok 

KuĢ�u soyunun i�indeki kabilelerden biridir. Bu etnik ismin VIII. asÝrdan itibaren bilindiğini eski 

yazÝtlardan g�rebilmekteyiz. “On+Ok” = on kabile, on boy, on millet‟ anlamÝnÝ verir. Mesela, Oğuz = ok 

(z)+uz; oğuz < oq ~ og “ok, kavim” + uz; -z �oğul anlamÝnÝ bildiren Eski T�rk�e ektir. “Oğuz”-erken 

Orta �ağ‟daki T�rk boylarÝndan biridir. 

“On-Ok” etnik ismi hakkÝnda bilgiler Ģimdiki Moğolistan‟daki K�l-tigin anÝtÝnda (VIII. asÝr) 

bulunmaktadÝr. Bu etnik isim 1916 yÝlÝnda DanimarkalÝ bilim adamÝ V. Thomsen tarafÝndan 

incelenmiĢtir (bk. KlyaĢtornÝy, 1964, 122. s.). “On-Ok budun”un (on oktan, ok boydan kurulmuĢ millet, 

halk) BatÝ T�rk KağanatÝ (581-746 yÝllarÝ) halkÝnÝn temeli olduğu malumdur. Ger�ekten de 635 

yÝlÝndaki yazÝtlara g�re BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda “beĢ NuĢibi soyu” ve “beĢ Dulular soyu”nun 

kendilerini y�netme hakkÝ olmuĢtur. H�k�mdarlarÝ “Ģad” unvanÝnÝ alarak hakimiyetlerinin sembol� olan 

�zel oklara sahip olmuĢlardÝr (bk. Ataniyazov, 1988, 93. s.). ġad kelimesi “�st d�zey y�netici” 

anlamÝna gelir. AyrÝca “kağanÝn yardÝmcÝsÝ”, “taht miras�ÝsÝ”nÝ ifade etmektedir. ġad sembol�n� 

taĢÝyanlar �st d�zey askeri ve y�neticilik g�revinde bulunmaktaydÝlar. On-Ok boyunun hakimiyeti �ok 

geniĢ b�lgeye yayÝlÝp, merkezi Suyab Ģehri (�uy vadisindeki eski Ak-BeĢim) idi. K�ltegin‟in anÝtÝnda 

“On-Ok halkÝndan (benim) oğlum, T�rgiĢ kağanÝndan damgacÝ, Oğuz Bilge damgacÝ geldi” Ģeklinde 

ifadeler bulunmaktadÝr (bk. Orhun-Yenisey metinleri, 1988, 67. s.). �in kaynaklarÝnda (Tan 

HanedanÝnÝn yazÝlÝ kaynaklarÝ, VII-X. y�zyÝllar) kuvvetlenmekte olan UygurlarÝn baskÝsÝndan dolayÝ 

KarluklarÝn, Su-e (Suyab), Dan-lo-sÝ (Talas) b�lgelerinde yaĢayan “On-Oklar”Ýn yanÝna �ekildiği 
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yazÝlmÝĢtÝr (bk. Zuev,1960, 105. s.). Bu d�nem VIII. asrÝn ilk yarÝsÝ olmalÝdÝr. ��nk�, KarluklarÝn 

KÝrgÝzlarla beraber Uygurlara karĢÝ koalisyon oluĢturduklarÝ bilinmektedir. Demek ki, buradan 

KÝrgÝzlarÝn bazÝlarÝnÝn 

 On-Ok boyunun sÝnÝrlarÝna yakÝn yaĢadÝklarÝnÝ �Ýkartabiliriz. 

Bu etnik boy adÝnÝn paralelleri baĢka T�rk halklarÝnda rastlanmamaktadÝr. On-Oklar KÝrgÝzlarÝn 

i�ine b�y�k ihtimalle BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ yÝkÝldÝktan sonra girmiĢtir. 

Otuz-Uul (Otuz Oğul) 

Sağ ve sol kanat KÝrgÝz boylarÝnÝn genel ismidir. Ġ�kilikler (Bulga�lar) kabilesinden olan sağ ve 

sol kanat KÝrgÝzlara b�yle bir isim verilmektedir. Otuz-Uul-Buğu, �ekir, Sayak boylarÝndan oluĢan 

kavim ismi olarak bilinmektedir. AyrÝca IsÝk-G�l ilinin Aksu il�esindeki bir k�y�n ismi de Otuz-Uul‟dur. 

Bu etnonimin benzeri “Otuz Oğlan” Ģeklinde Talas‟ta bulunan (VI-X. asÝrlarda) Eski T�rk Runik 

yazÝtlarÝnda da mevcuttur. G. F. Miller‟in �alÝĢmalarÝnda G�ney Sibirya‟daki “Otus” b�lgesinin ismi 

birka� kez ge�mektedir. Bunun dÝĢÝnda, aslÝ KÝrgÝzlara �ok yakÝn olduğu ispatlanan SarÝ Uygurlarda 

da “Oğlan” kabilesi h�l� vardÝr (bk. Malov, 1957, 81. s.). XV. asÝrda yazÝlan “ġecere-�l-Etrak” 

(“T�rklerin seceresi”) isimli kaynakta KÝrgÝzlarÝn 40 Moğol kÝzÝndan, “Otuz-Oğul”‟un (Otuz-Uul) da 

onlarÝn 30 �ocuğundan t�rediği yazÝlmÝĢtÝr (bk. Karaev, 1994, 35. s.). Seyfeddin AhsÝkend‟in 

“Mecmuat-Tevarih‟inde” (XVI. asÝr) Otuz-Uul, Salusbek Bul (a) ga�i Ak Uul‟un �ocuklarÝ olarak 

g�sterilmiĢtir. Tarihi kaynaklarda Adigine, MunguĢ, Kara BagÝĢ, Tagay BahadÝr‟Ýn da Otuz-Uul 

soyundan olduğu yazÝlmÝĢtÝr (bk. MĠKK, 1973, 208-209. s.). Tabii ki, yukarÝdaki secerede adÝ ge�en 

Adigine, MunguĢ, Kara BagÝĢ, Tagay BahadÝr ve diğerlerine Ġslam dinini resmi Ģekilde kabul eden 

KÝrgÝz boylarÝnÝn temsilcileri olarak bakmak lazÝm. S. M. Abramzon XVI. asÝrdan sonra sol kanat 

KÝrgÝz boylarÝnÝn Otuz-Uul‟un soyu olarak bilinmeye baĢladÝğÝnÝ belirtmiĢtir (bk. Abramzon, 1990, 38. 

s.). K. Seydakmatov “Otuz-Uul” teriminin KÝrgÝzlarÝn kabilelik yapÝsÝndan kaynaklanan askeri 

ihtiya�lardan dolayÝ ortaya �ÝktÝğÝnÝ ileri s�rmektedir. Yazar, bu askeri-ekonomik yapÝnÝn eski d�alist 

(Otuz-Uul-On-Uul; sağ-i�kilik-sol) sistemini belirttiği g�r�Ģ�ndedir ve bunu delillerle ispatlamÝĢtÝr (bk. 

Muras, 1991, No 3, 16-17. s.). “Oğlan”, “Oğul” (Uul) terimlerinin anlamÝ hakkÝnda benzer fikirler 

bulunmamaktadÝr. W. Bang (o-yu-l)-“g��”, “yardÝm”, “korumak” anlamÝnda olduğunu savunmuĢtur, G. 

Vambery ise (Oğul, oğulan, oğlan, olan)-“soy, torunlar” anlamÝnda olduğunu belirtmiĢtir (bk. Kononov, 

1958, 175. s.). Ama, t�rkolog A. N. Kononov‟un fikrinin ger�eğe daha yakÝn olduğunu s�yleyebiliriz. 

Yazar, “oğul” kelimesini (ok+ul) ok ~ og-“soy (kabile)”,-ul “k���k anne” Ģeklinde tanÝmlamaktadÝr (bk. 

Kononov, 1958, 176. s.). Mesela, “oğul ~ oğlan” kelimesine “Oğuz” (ok+z) terimini paralel olarak 

g�sterebiliriz. Demek ki, “Otuz-Uul” etnik adÝnÝn “Otuz soy (kabile) ” anlamÝnÝ bildirmesi b�y�k 

ihtimalle m�mk�nd�r. 

“Otuz oğlan” kelimesinin yer aldÝğÝ Talas‟taki yazÝtlarda sonradan XVI. asÝrda adÝ ge�en Kara 

�oro etnik adÝnÝn bulunmasÝ da �ok ilgin�tir. BazÝ araĢtÝrmacÝlarÝn fikirleri Yenisey YazÝtlarÝ ve 

Talas‟taki anÝtlarÝn (Runik yazÝtlarÝn) meydana geliĢ tarihinin aynÝ d�nemde olduğunu bir kez daha 
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ispatlamaktadÝr. Demek ki, VI-X. asÝrlar arasÝnda KÝrgÝz boylarÝnÝn bazÝ kÝsÝmlarÝ bu b�lgede yaĢamÝĢ 

mÝydÝ? sorusu akla geliyor. Bu anÝtlarda ge�en “Ýnal”, “agult” (ak uul ~ agul + t) kelimeleri de �ok 

ilgin�tir. Fars tarih�isi ReĢid�ddin KÝrgÝzlarÝn (XII-XIII. asÝrlar) kendi y�neticilerine “inal” ismini 

verdiklerini yazmÝĢtÝr (bk. ReĢid�ddin 1. cilt, 1. kitap). Mahmud KaĢgari “Divan-Ý L�gat‟it-T�rk”te “Ýnal”-

annesi “b�y�k (�nl�, g��l�) soydan”, babasÝ ise “sÝradan birisi” olduğu anlamÝna geliyor (bk. Mahmud 

KaĢgari, Ġndeks-L�gat, 32. s.). YukarÝdaki olgular “Otuz-Uul” etnik adÝnÝn daha VI-X. asÝrlarda boy 

(etnik) ismi olarak maydana �ÝktÝğÝnÝ ispatlamaktadÝr. KÝrgÝz tarih�isi Prof. Dr. O. Karaev birka� delilli 

olgulara dayanarak IX. asrÝn ortalarÝnda Talas b�lgesinde KÝrgÝzlarÝn yaĢadÝğÝnÝ ileri s�rmektedir (bk. 

Karaev, 1994, 35. s.). ġ�phesiz ki, buna son zamanlardaki bilim adamlarÝnÝn bilimsel �alÝĢmalarÝ, 

KÝrgÝz arkeologu K. ġ. Tabaldiyev‟in bilimsel araĢtÝrmasÝnÝn sonucunda Ko�kor vadisinde bulduğu 

Eski T�rk runik yazÝtlarÝ bulunmasÝ delil olacaktÝr. 

MangÝt 

MunguĢ soyunun i�indeki bir kabiledir. AyrÝca OĢ ilinin Aravan il�esinde MangÝt isminde bir k�y 

bulunmaktadÝr. Tarihi yazÝlÝ kaynaklarda MangÝtlarÝn XI. asÝrda Orhun suyuna yakÝn yerlerde 

oturduklarÝ ve Kara KÝtaylara bağÝmlÝ olduklarÝ yazÝlmÝĢtÝr. Kara KÝtaylarÝn KÝrgÝzlarla olan G�ney 

Tuva‟daki savaĢÝndan sonra MangÝtlarÝn Cungarya‟ya mecburiyetten dolayÝ g�� ettikleri bilinmektedir 

(bk. Tuva Tarihi, 1964, I. Kitap, 144. s.). Fars tarih�isi ReĢid�ddin MangutlarÝ (MangÝtlarÝ) Cengiz 

Han‟Ýn hakimiyetindeki Moğol boylarÝndan biri olarak saymaktadÝr (bk. RaĢideddin, 1. cilt, 1. kitap, 

184. s.). BazÝ araĢtÝrmacÝlar bu boyun Cengizhan‟Ýn silahla donanmÝĢ �ok iyi asker b�l�ğ� olduğunu 

ileri s�rmektedirler. MoğollarÝn Orta �ağ‟a ait yazÝlÝ kaynağÝ olan “Altan Tob�i” (“Gizli Tarih”) eseri de 

yukarÝda bahsedilen bilgileri ispatlamaktadÝr. G�n�m�zde de Tungus dilli Evenklerde “mangi”, 

Moğollarda (Kobdos b�lgesi) ise “Mingat” adÝnda boylar bulunmaktadÝr. Bunun dÝĢÝnda bug�nk� 

MoğollarÝn kabile yapÝsÝnda 

 “MangÝt” etnik adÝnÝn olduğu ispatlanmÝĢtÝr (bk. Lebedeva, 1958, 224. s.). MangÝ + t; -t, -d (-ut 

~-ud t�rleri ile) ekleri T�rk-Moğol dillerinde �oğul anlamÝnÝ bildirir (bk. Canuzakov, 1982, 63. s.). 

AraĢtÝrmacÝlar Tuva-MingatlarÝ ve Moğol-MingatlarÝnÝn XVII. asÝrda T�rk�e konuĢtuklarÝnÝ ve Oyrot-

Kalmuk tarafÝndan Talas‟a g�� ettirilen bu g��l� kabilenin dilinin sonradan MoğollaĢtÝğÝnÝ 

belirtmektedirler (bk. Potapov, 1969, 24-51. s.). R.G. Kuzeev‟in fikrine g�re BaĢkurtlardaki Min 

(Mingat) boyunun aslÝ eski Moğolistan ve Altay‟daki T�rk dilli �evreye, daha doğrusu Uygurlara 

dayanmaktadÝr (bk. Kuzeev, 1974, 306-308. s.). Akademik W. W. Barthold araĢtÝrmalarÝnda T�rk dilli 

halklarÝn arasÝnda rastlanan (KÝrgÝz, Karakalpak, Tuva, T�rkmen, Nogay, Kazak) bu etnik adÝn Moğol 

istilasÝndan sonra yayÝldÝğÝnÝ yazmÝĢtÝr. Tabii ki, bu eski soyun aslÝnÝn hangi dil ailesine ait olduğunu 

�zellikle araĢtÝrmak gerekir. R.G. Kuzeev‟in “Orta �ağ g��menlik devrinde T�rk etnik adlarÝnÝn 

Moğollarda, Moğol etnik adlarÝnÝn ise T�rk dilli �evrede bulunmasÝ doğal bir Ģeydi.” delilli fikrine 

katÝlabiliriz (bk. Kuzeev, 1974, 306. s.) 

XIV. asÝrda AltÝnordu‟nun saygÝn y�neticilerinden olan Nohoy Noyon‟un kurduğu g��menler 

ulusu Rus ve Doğu M�sl�man kaynaklarÝnda “MangÝt” olarak verilmiĢtir. YukarÝdaki ulusun 
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�er�evesinde sonradan Nogay boyunun etnik yapÝsÝ ĢekillenmiĢtir. XIV. asra kadar bu ulus “MangÝt 

yurdu” olarak bilinmekteydi. ġ�phesiz ki, “MangÝt” etnik adÝnÝn aynÝ zamanda Moğolistan, Orta Asya, 

G�ney Sibirya, Kuzey Kafkasya ve diğer yerlerde ge�mesinden dolayÝ XIII. y�zyÝlÝn baĢÝnda ve 

ortalarÝnda ger�ekleĢen yoğun g��ten sonra meydana �ÝkmÝĢtÝr dersek ger�eğe daha yakÝn olacaktÝr. 

Ama, adÝ ge�en etnik ad KÝrgÝzlarÝn i�ine b�y�k ihtimalle Eski T�rk devrinde girmiĢtir. 

Mangi kelimesi Tungus dilli halklarda (Evenkler) “ayÝ” anlamÝnÝ, daha doğrusu ikinci anlam 

olarak “ata-baba”, “baba” anlamÝnÝ bildirir (bk. Vasilyevi�, 1970, 31. s.). AynÝ kelime Evenklerde ayÝ 

y�zl� kiĢiyi ifade ederek “atalar ruhunun mitolojik sembol�, ĢamanlarÝn baĢ destekleyicisi” anlamÝna 

gelir. “Mangi” kelimesi hem “ayÝ”, hem “atalarÝn ruhu” anlamlarÝnÝ bildirir (bk. Anisimov, 1991, 200-203. 

s.). Tabii ki, etnik kelimenin anlamÝ Totem hayvanÝ “ayÝ” ile bağlantÝlÝdÝr. Man�u-Tunguslardaki 

ĢamanlarÝn sadece “Mangi” boyundan �ÝktÝklarÝnÝ ispatlayan bilgiler vardÝr. AynÝ yazar bir�ok delile 

dayanarak Mangilerin en eski etnik grup olduğunu, ilk kez Man�u-Tunguslara, daha sonra Moğol dilli 

boylara katÝldÝklarÝnÝ ileri s�rmektedir. Demek ki, MangÝ (t) etnik adÝ KÝrgÝzlarÝn i�ine Orta Asya‟da 

girmiĢtir fikri ortaya �ÝkÝyor. Bu etnik ad, KÝrgÝzlarÝn i�inde V-VI. asÝrlarda BatÝ Moğolistan‟dan 

Yenisey‟e g�� ettikleri zaman tanÝnmÝĢ olmalÝ. 

G�klen 

Teyit soyunun i�indeki boylardan biridir. Etnik adÝn paraleli T�rkmenlerde “G�klen” Ģeklinde 

karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. XI. asÝrda Oğuz-T�rkmenlerde “G�kli” adÝnda b�y�k kabilenin olduğu yazÝlÝ 

kaynaklarda mevcuttur. G�klenlerin bazÝlarÝnÝ g�n�m�zde Azerbaycan, Ġran ve T�rkiye‟deki Oğuz 

boylarÝnÝn arasÝnda bulabiliriz. BazÝ araĢtÝrmacÝlar bu etnik ismi “kahk�l” anlamÝnda ��zm�Ģlerdir, 

bazÝlarÝ ise g�kle > g�klen-k�k�len =“k�k salan, temelli oturmaya ge�enler” anlamÝnÝ bildirdiğini ileri 

s�rmektedirler (bk. Ataniyazov, 1988, 53. s.). Tabii ki, eski �in yÝllÝklarÝnda G�klenler eski Hun 

boylarÝndan biri olarak anlatÝlmÝĢtÝr. Y. A. Zuev G�klenleri ve onlarÝn yaĢadÝklarÝ yerleri Ordo‟tan Tsi-

Ģan‟a kadarki b�lgelerde oturan Hun boylarÝnÝn etnik ve siyasi birleĢmesinin (II-III. asÝrlar) organik bir 

kÝsmÝ olarak anlatÝ-yor. Bu konfe- 

derasyonu Usunlar, Kutlar, Kuyanlar ve G�klenler oluĢturuyorlardÝ (bk. Zuev, 1960, 18. s.). 

Yazar, UsunlarÝn KÝrgÝzlardaki “SarÝ Uysunlar” (Kara Usunlar-O. K.), Kazaklar ve �zbeklerin i�indeki 

“�yĢ�nler” ile aynÝ k�kten geldikleri hakkÝndaki P. Pellye ve L. Ambi‟nin fikirlerine katÝlmaktadÝr (bk. 

Zuev, 1960, 18. s.). Demek ki, G�klenler de Usunlar gibi KÝrgÝzlarÝn i�indeki en eski etnik boylardan 

biridir sonucuna varabiliriz. 

KÝzÝl Kurt, T�kt�� Kurt (KÝrmÝzÝ Kurt, T�yl� Kurt) 

KÝrmÝzÝ Kurt-Saruu, T�yl� Kurt-D��l�s kavimlerinin i�indeki boy isimleridir. Mahmud KaĢgari 

“Divan-Ý L�gat‟it-T�rk”te T�rk boylarÝnÝn i�inden OğuzlarÝn bu hayvana “kurt” dediklerini yazmÝĢtÝr (bk. 

M. KaĢgari 1. kitap 328. s.; DTS, 469. s.). Eski “kurt” kelimesinin ikinci anlamÝ bug�nk� KÝrgÝz dilindeki 

gibi “b�cek-solucan” anlamÝnÝ bildirir (bk. DTS, 469. s.) Kurt, bilindiği gibi eskiden b�t�n T�rk-Moğol 

halklarÝnÝn tapÝndÝğÝ totem-hayvan olmuĢtur. A. M. ġ�erbak‟Ýn araĢtÝrmalarÝna g�re kurdun �eĢitli isim 
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ile (g�zel isimler) adlandÝrÝlmasÝ (Mis, b�r�, ma�ak, gurt/kurt, kÝzÝl karek, agÝz kara, v.s.) tapma 

geleneği ile alakalÝdÝr (bk. ġ�erbak, 1960, 132. s.). ��nk�, eski zamanlarda tapÝnÝlan hayvanlarÝn, 

kuĢlarÝn isimleri değiĢtirilerek baĢka isimler ile adlandÝrÝlmÝĢtÝr. Bu gelenek G�ney Sibirya‟daki T�rk ve 

Tungus dilli halklarda g�n�m�ze kadar yaĢamaktadÝr. “BaĢkurt” etnik adÝnÝn (baĢ+kurt) “baĢ kurt” 

anlamÝnÝ bildirdiği �oktan ispatlanmÝĢtÝr. BazÝ efsanelerde BaĢkurt boylarÝnÝn G�ney Ural‟a g�� ettikleri 

zaman yola ilk baĢlayanÝn kurt olduğu anlatÝlÝyor (bk. Kuzeev, 1974, 447-450. s; Aytmuratov, 1986, 

61-63. s.). Etnik kelimenin paraleli Kazaklarda “kÝzÝl kurt, ongurt”, T�rkmenlerde “gurt” Ģeklindedir. 

Tahminimize g�re “Gurt” terimi eski Oğuz boylarÝndan gelmiĢ bir terimdir. 

Ak �yl�� Munduz  

(Ak Evli Munduz) 

Munduz soyunun i�indeki kabilelerden biridir. Etnik kelimenin paraleli bug�nk� T�rkmenlerde 

“ag�yli”, g��men �zbek boylarÝnda “ak �yli” Ģekillerinde karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr (bk. Ataniyazov 1988, 

13. s; Abramzon, 1990, 222. s.). “Ak �ylik” terimi orta asÝrlardaki T�rk dillerinde (�ağatayca-O.K.) 

“rehine” anlamÝna geliyor. “Ak �yl��” teriminin birinci anlamÝ “soylu aileden rehine olanlarÝ” bildiriyor. 

Boyu, halkÝ boyun eğdirmek amacÝyla veya iki devletin kendi aralarÝnda yaptÝğÝ anlaĢmanÝn garantisi 

olarak soylu aileleri rehin almak eski ve orta �ağlara ait gelenekti. Bilindiği gibi bu y�ntemi �in 

hanedanlarÝ da �ok kullanmÝĢlardÝr. G��men halklarda rehine alÝnanlarÝ han sarayÝna yakÝn yerlerdeki 

ak boz evlerde (beyaz otağlarda) kÝymetli esir olarak tutmuĢlardÝ. Bu tarihi terim (“ak �yl��”) yukarÝda 

belirtilen sebeplerden dolayÝ ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Ġkinci anlamÝ T�rkmenlerde “karĢÝlÝk g��men” 

�zbeklerde “soyun sÝnÝrlarÝnÝ koruyan, evli olmayan gen�lerin grubu” anlamÝndadÝr (bk. Abramzon, 

1990, 224. s; Ataniyazov, 1988, 13. s.). S. M. Abramzon g��men halklarda eskiden beri muhafaza 

edilen bu geleneğin “Manas” destanÝnda da g�sterildiğini belirtmiĢtir (bk. Abramzon, 1990, 222. s.). 

BayandÝ 

Cediger soyunun i�indeki boylardan biridir. Etnonimin eski Ģekli “bayandÝr”:-r �oğul manasÝnÝ 

bildiren Eski T�rk�e yapÝm ekidir. Kelimenin paraleli T�rkmenlerde bayÝndÝr Ģeklinde karĢÝmÝza �Ýkar 

(bk. Ataniyazov, 1988, 28. s.). Ansiklopedik bilgi sahibi olan Mahmud KaĢgari “Divan-Ý L�gat‟it-T�rk”te 

BayandÝrlarÝn (S�zl�kte “bayundur”) Oğuz-T�rkmen boy birliğine girmesi hakkÝnda yazarak onlarÝn 

damga iĢareti hakkÝndaki ilk bilgileri veriyor. DamgasÝ yapÝsÝ bakÝmÝndan eski kaynaklarda verilen 

b�t�n KÝrgÝz damgalarÝna benzemektedir (bk. M. KaĢgari, 1. kitap 90. s.). ReĢid�ddin “Cami �t-

Tevarih‟te” BayandÝrlarÝ Oğuz kağanÝnÝn K�k Han isimli oğlundan yayÝlmÝĢ boy olarak belirtmektedir. 

Fars bilim adamÝnÝn verdiği bilgilere g�re BayandÝrlarÝn damga iĢareti LO, tapÝndÝğÝ kuĢ ise aladoğan 

(ReĢid�ddin, 1.kitap, 89. s.). AynÝ yazar etnik kelimeyi “yer y�z� mutluluk ile dolsun” anlamÝnda 

��z�ml�yor (ReĢid�ddin, 1. kitap, 89. s.). Ebul Gazi BahadÝr Han ise etnik ismin “mutlu” anlamÝna 

geldiğini anlatmÝĢtÝr (bk. Abul Gazi, 1906, 25-26. s.). Akademik W. W. Barthold Rus yÝllÝklarÝndaki 

Berendeyler ile BayandÝrlarÝ aynÝ olarak g�r�yor (bk. Barthold, cilt V, 272. s.). Tabii ki, etnik isimler 

birbirlerinden uzak olan iki baĢka boyu da belirtebilir. A. N. Kononov, BayandÝr ve Bayat etnik 
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adlarÝnÝn aslÝ olan bay, bayan kelimelerinin zengin, zenginlik anlamÝna geldiğini yazmÝĢtÝr (bk. 

Kononov A.N. T�rklerin Soy AğacÝ, 92-96. s.). Bizim fikrimize g�re etnik adÝn anlamÝnÝn 

��z�mlenmesinde A. N. Kononov‟un g�r�Ģ� daha uygundur. Damgalardaki genetik genelliklere ve 

KÝrgÝz-Oğuz etnik bağlantÝlarÝna dayanarak BayandÝrlar KÝrgÝzlarÝn eski boylarÝndan biri olarak 

sayÝlabilir. 

BalÝk�Ý 

KÝtay, Saruu kavimlerinin i�indeki boylardan biridir. Etnik adÝn paralelleri BaĢkurt, Kazak, 

Karakalpak, Tuva, T�rkmenlerin i�inde de mevcuttur (bk. Kuzeev, 1974, 351-352.s; Canuzakov, 1982, 

166.s; Potapov, 1969, 47.s; VaynĢteyn, 1961, 40.s; Ataniyazov, 1988, 29. s.). R. G. Kuzeev, baĢka 

T�rk dilli g��men halklarÝn (KÝrgÝz, BaĢkurt, Kazak, Karakalpak, Tuva, T�rkmen) arasÝnda da yaygÝn 

olan bu etnik adÝn Eski T�rk devrinde meydana gelip, daha sonra Nayman, Kara KÝtay etnik 

�evresinde Ģekillendiğini belirtmiĢtir. ��nk�, bu boyun  

KÝtay (Katay) soy birleĢmelerinin dalgasÝ ile geldiği anlatÝlmÝĢtÝr (bk. Kuzeev, 1974, 351. s.). 

Demek ki, BaĢkurtlardaki Katay (KÝtay), KÝrgÝzlardaki KÝtay boylarÝnda rastlanan BalÝk�Ý etnik adlarÝnÝn 

yardÝmÝyla etnik yakÝnlÝklarÝ g�rebiliriz. ��nk�, R. G. Kuzeev eski KÝtay (Katay) soyunun damgasÝ ile 

BaĢkurt-BalÝk�ÝlarÝn damgasÝnÝn genetik genelliklerini de delil olarak g�stermiĢtir (bk. Kuzeev, 1974, 

352. s.). Bunun dÝĢÝnda, KÝrgÝzlardaki KÝtay kabilesinin damgasÝyla BaĢkurt-BalÝk�ÝlarÝn (Katay 

boyunda-O.K.) damgalarÝnÝn benzerlikleri tespit edilmiĢtir. Eski T�rk runik yazÝtlarÝnda balÝk, baluk 

kelimesi “Ģehir”, balukdaqu kelimesi ise “Ģehirliler” manasÝnÝ bildirmektedir (bk. Malov, 1951, 368. s.). 

Mahmud KaĢgari “Divan-Ý L�gat‟it-T�rk”te balÝk kelimesinin “Ģehir” anlamÝna geldiğini yazmÝĢtÝr (bk. M. 

KaĢgari 1.cilt 360. s.). AynÝ yazar “balikcin” kelimesini “turna”, balÝk kuĢu” anlamÝnda incelemiĢtir (bk. 

M. KaĢgari, 1.cilt 348. s.). Bilindiği gibi BalÝk+�Ý;-�Ý eki meslek, yaĢanan b�lgeyi de bildirir. Eski T�rk 

devrinde BeĢ BalÝk, Ordu BalÝk, vs. Ģehirlerin olduğu malumdur. AraĢtÝrmacÝlar “balÝk�Ý” etnik 

kelimesinin eski T�rk devrinde “yurt sahibi olan insanlar”, “Ģehir dÝĢÝnda yaĢayan g��menler” 

anlamlarÝna geldiklerini de belirtmiĢlerdir (bk. Kuzeev, 1974, 351. s.). O. K. Karaev BalÝk�ÝlarÝn aslÝnÝn 

T�rk olduğunu, XIV-XV. AsÝrlarda Aksu Ģehrine yakÝn yaĢadÝklarÝnÝ yazmÝĢtÝr (bk. Karaev, 1995, 126. 

s.). V. P. Yudin KÝrgÝzlarÝn i�ine girmiĢ olan Moğol unsurlarÝna BalÝk�Ý boyunu da eklemiĢtir (bk. Yudin, 

1965, No: 3, 61. s.). Tabii ki, bu bilgiler daha da derin a�ÝklamayÝ gerektirmektedir. ��nk�, adÝ ge�en 

etnik adlarÝn KÝrgÝzlarÝn i�ine VI-X. asÝrlarda (Eski T�rk devrinde) girme ihtimali vardÝr. Fergana 

vadisinde “BalÝk�Ý” toponimlerine bir ka� kez rastlandÝğÝ g�r�lm�Ģt�r (bk. Gubaeva, 1983, 60. s.). 

Darkan 

�ekir, Sayak kavimlerindeki K�n �ubak kabilesinin i�indeki boydur. Darkan; 1) SavaĢ silahlarÝnÝ 

yapan usta, 2) SaygÝdeğer, kutsal anlamlarÝna gelir. Moğol dilinde aĢağÝdaki gibi inceleniyor: Darhan-

1. Usta, d�kkan; Darhan-1. Kutsal, el değmez; 2. Tarih, y�k�ml�l�klerden muaf adam (bk. Moğol oros 

tol, 1957, 143. s.). Darhanlar orta asÝrlardaki Moğol hanlarÝnÝn sarayÝnda �st�n haklara sahip 

olmuĢlardÝr. Tahmini olarak, Darhanlar Moğol toplumundaki farklÝ asÝlzadelerin tabakasÝnÝ 
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oluĢturmuĢlardÝr. “Tarqan” kelimesi E. Pulleyblank‟in fikrine g�re, unvan olarak eski Hun devrinden 

itibaren bilinmektedir. HunlarÝn “Ģanbe” (ġanyu) unvanÝ �in transkripsyonundaki “tarqan” anlamÝna 

geliyor. Bu unvan Eski T�rk devrinde de yaygÝn Ģekilde kullanÝlmÝĢtÝr. TaĢ �zerindeki yazÝlarda 

Tonyukuk‟un “Boyla Bağa Tarkan”, Mo�co ve Dusifu‟nun ise “Ģad ve yabgu” unvanlarÝna sahip 

olduklarÝ belirtilmiĢtir (bk. KlyaĢtornÝy, 1964, 31. s.). Etnik ve toponimik isimler olarak Darhan//Tarhan 

geniĢ bir alanÝ kapsamaktadÝr. Bu etnik isim ilk kez Eski Bulgar (Bolgar) boylarÝnÝn i�inde karĢÝmÝza 

�ÝkÝp, konfederasyondaki aristokrat soy olarak bilinmektedir. BazÝ �nl� araĢtÝrmacÝlarÝn �alÝĢmalarÝnda 

etnogenetiği bakÝmÝndan “tarhan” etnonimi Tuna BulgarlarÝ ile Macarlar, Ġdil BulgarlarÝ ile �uvaĢ ve 

BaĢkurtlarÝn arasÝndaki etnik bağlantÝlarÝ yansÝtmaktadÝr (bk. Kuzeev, 1874, 342-343. s.). Etnonim 

“darhat” Ģeklinde Kazak, Ordoslu Moğollorda ve TuvalÝlarda, “darhan (tarhan)” Ģeklinde ise bug�nk� 

T�rkmen ve BaĢkurtlarÝn boy yapÝsÝnda rastlamaktadÝr (bk. Canuzakov, 1982, 167.s; Potapov, 1965, 

50. s; Ataniyazov, 1988, 111. s.). T�rkmen T�rk�esinde bu kelime “Devlet i�in yaptÝğÝ b�y�k 

hizmetlerinden dolayÝ bazÝ y�k�ml�l�klerden muaf olanlar” anlamÝna geliyor (bk. Ataniyazov, 1988, 

111. s.). YukarÝda bahsettiğimiz bazÝ �rneklerden “darhan” kelimesinin “serbest”, “el değmez”, 

“y�k�ml�l�klerden muaf” anlamlarÝna gelir sonucuna varabiliriz. IsÝk-G�l kÝyÝsÝnda da Darhan isminde 

k�y bulunmaktadÝr. 

“Manas” DestanÝ‟nda Darhan isimli destan kahramanÝ olan �nl� usta anlatÝlmaktadÝr. DestanÝn 

bazÝ varyantlarÝnda Manas i�in Darkan beyaz �elikten kÝlÝ� yapmÝĢtÝr (“Manas” Ansiklopedisi, 1.cilt, 

177.s.) 

KuĢ�u 

Sol kanattaki b�y�k boylardan biridir. Bazen “Kut�u” soyu olarak da ge�mektedir. Etnik 

kelimenin kuĢ + �u/-�Ý-“kuĢ tutan”, “kuĢ eğiten” anlamÝna geldiğini ileri s�rmektedirler. BaĢkurt 

boylarÝnÝn i�indeki “KoĢsÝ” etnik ad da yukarÝdaki anlamÝ bildirir (bk. Kuzeev, 1974, 215. s.). Ġlk �nce 

KuĢ�ularÝn AzÝk soyu ile beraber (“assigi ve geshu”) BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn (VII. asÝr) NuĢibi 

b�lgesinde yaĢadÝklarÝ �in yÝllÝklarÝnda yazÝlmÝĢtÝr (bk. Bi�urin, 1950, cilt I, 288-289. s.). VI-VII. 

asÝrlarda KuĢ�ularÝn Orta Asya‟yÝ hakimiyeti altÝna alan g��men T�rk halklarÝndan biri olduklarÝ 

bilinmektedir. V. V. Radlov “KÝrgÝzlarÝn Ku�u (kuĢ�u) boyu TanrÝ DağlÝ KÝrgÝzlar ile Yenisey vadisinin 

etnik bağlantÝsÝnÝ ispatlamaktadÝr.” diyerek delilli g�r�Ģ�n� s�ylemiĢtir (bk. Kuzeev, 1974, 216. s.). 

KuĢ�u etnik adÝnÝn aslÝnÝ Altay b�lgesi ile bağlantÝlÝ olarak incelemek lazÝm (bk. Kuzeev, 1974, 216. 

s.). Delil olarak S. M. Abramzon KuĢ�u etnik adÝnÝn bazÝ KÝrgÝz Boy isimleri ile beraber Altay, Doğu 

T�rkistan, ĠrtÝĢ‟a komĢu b�lgelerdeki eski T�rk devrindeki etnik �evreye ait olduğunu belirtir (bk. 

Abramzon, 1991, 60. s.). Tahminen bu isim unvan olarak da kullanÝlmÝĢtÝr. Bilindiği gibi VI. asÝrda 

G�kt�rk KağanÝ Mugan Han “KuĢĢu” unvanÝna sahip olmuĢtur. XII. asÝrda KuĢ�ular Moğol dilinde 

konuĢan D�rb�nlere kÝsa d�nem boyun eğmiĢlerdir. XIII. asrÝn ikinci yarÝsÝnda KuĢ�ular Batu Han‟Ýn 

askerlerinin i�indeki b�y�k ordu olarak meĢhur olmuĢlardÝr. Yer değiĢtirerek BatÝ‟ya doğru g�� eden 

KuĢ�ular daha sonra Nogay, T�rkmen, BaĢkurt, �zbek-Konurat, Azerilerin i�ine etnik boy olarak 

girmiĢler (bk. Kuzeev, 1974, 214-216.s.; KarmÝĢeva, 1976, 90-98.s.; Ataniyazov, 1988, 36. s.). Etnik 

kelime yer-su ismi olarak Azerbaycan ve T�rkiye‟de ondan fazla yerde rastlamaktadÝr. KÝrgÝzlarÝn 
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millet olarak geliĢmesinin temelini atan eski KuĢ�u soyu XVII-XVIII. asÝrlarda Doğu T�rkistan‟Ýn siyasi 

yaĢamÝna �ok aktif katÝlmÝĢtÝr. V. V. Radlov‟un fikrine g�re KuĢ�u etnik boyu KÝrgÝzlarÝn arasÝnda daha 

erken orta �ağlarda ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Buna “GeĢu” (KuĢ�u) boyu ile beraber anÝlan bug�nk� KÝrgÝzlarÝn 

i�indeki AzÝk (�in kaynaklarÝnda-“Assigi”-O.K.) etnik adÝnÝn da delil olacağÝ Ģ�phesizdir. 

Kayduulat 

Sayak soyunun i�indeki kabilelerden biridir. Kay+duulat erken orta �ağlardaki iki etnik ismi 

yansÝtmaktadÝr (“duulat” etnik kelimesine ayrÝ bir tanÝm verilir. BakÝnÝz “duulat” etnonimi-O.K). “Kay” 

etnik kelimesi �in kaynaklarÝnda Si (hai) Ģeklinde ge�mektedir (bk. Zuev, 1960, 123. s.). KaylarÝn aslÝ 

eski MoğollarÝn syan boy birliğine dayanÝr. �in kaynaklarÝ Tsi-dann (kidan) ve Si (kay ~ hai) boylarÝnÝn 

dillerinin �ok yakÝn olduğunu bildirmektedir (bk. Zuev, 1960, 129. s.). “Kay” etnik ismi IX. asÝrda ortaya 

�ÝkmÝĢtÝr ve “yÝlan” anlamÝna gelmektedir. Mahmud KaĢgari‟nin “S�zl�ğ�nde” Yabaku, BasmÝl, 

TatarlarÝn yanÝ sÝra genel T�rk dilinde konuĢtuklarÝ, kendilerine ait bir dilinin (leh�esi) olduğu 

yazÝlmÝĢtÝr (bk. M. KaĢgari, cilt I, 64-65. s.). �in kaynaklarÝndaki bilgiler ile M. KaĢgari‟nin 

“S�zl�ğ�ndeki” bilgiler arasÝnda bağlantÝ kurulursa, IX. asÝrda Moğol dilli KaylarÝn bir kÝsmÝnÝn 

T�rkleĢme s�recini yaĢamasÝ m�mk�nd�r. ��nk�, Kaylar IX. asÝrda T�rkmen-OğuzlarÝn i�indeki boy 

olarak bilinmektedir (bk. Zuev, 1960, 129. s.). Tam bu zamandan itibaren Kaylar KumÝk-KÝp�ak, Oğuz-

T�rkmen boylarÝnÝ BatÝ‟ya doğru kovalamaya baĢlarlar. UrfalÝ Matheos Ģ�yle diyor, “YÝlan” isimli halk 

“sarÝ sa�lÝlarÝ” (sarÝlarÝ) kendi oturduklarÝ yerlerinden kovdular. M�sl�man kaynaklarÝnÝn bazÝlarÝnda 

Kaylar Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn doğusunda, bazÝlarÝnda ise onlarÝn batÝsÝnda olarak g�sterilmiĢtir. Etnik 

adÝn paraleli AltaylÝlarÝn arasÝnda “KÝy” Ģeklinde ge�mektedir. “Kay” etnik boyu KÝrgÝzlarÝn arasÝna 

b�y�k ihtimalle orta asÝrlarda girmiĢtir. 

KaĢk 

BasÝz, SarÝ BağÝĢ, Teyit kavimlerinin i�indeki boylardan biridir. KaĢka kelimesinin asÝl anlamÝ 

unvan bildiren etnik kelimedir. K. K. Yudahin “kaĢka” kelimesinin bir anlamÝnÝ “soy baĢkanÝ”, “yola 

baĢlayÝcÝ” olarak vermiĢtir (bk. Yudahin, 363. s.). KaĢka kelimesi 1. Soy baĢkanÝ, soyun yola baĢlayÝcÝ 

adamÝ, 2. Cesaretli, korkmayan anlamlarÝndadÝr. Yeniseyli KÝrgÝzlarÝn arasÝnda “kaĢka” (“hasha”) boyu 

(etnik adÝ) varmÝĢ. Etnik kelimenin paraleli eski ve orta asÝrlardaki KÝrgÝz etnik boylarÝndan olan Ģimdiki 

Hakaslarda “hasha” Ģeklinde bilinmektedir. Bunun dÝĢÝnda, HakaslarÝn i�inde “Haska HÝrgÝs”, “Hasha 

P�r�t”, “Hasha P��r”, “Hasha Ġrgit” boylarÝ da mevcuttur. “Hasha”-HakaslarÝn i�indeki b�y�k kabile 

olarak sayÝlÝr. “KaĢka” unvan-etnik kelimesinin Yenisey KÝrgÝzlarÝnda olduğunu aĢağÝdaki deliller 

ispatlamaktadÝr. “Yenisey KÝrgÝzlarÝ toplum olarak iki tabakaya ayrÝlmÝĢlardÝr. “Hasha s��k”-

aristokratlarÝ KÝrgÝzlar, “para s��k”-halkÝ “KÝĢtÝmlar”, yani bağÝmlÝ olan boylar oluĢturmuĢtur. Bilindiği 

gibi KÝrgÝzlarÝn boy baĢkanlarÝnÝn isimlerine “KaĢka” unvanÝ eklenerek s�ylenmiĢtir. Mesela, AltÝn 

KaĢka, MatÝr Magnay KaĢka, Tarmagay KaĢka, Kurban KaĢka, Barcuk Magnay KaĢka, Ulaga� KaĢka 

vs. KaĢka-Moğollardaki Noyon unvanÝnÝn aynÝsÝdÝr (bk. Butanaev, 1990, 22. s.). XIV. asrÝn sonunda 

(1399-1445 yÝllar) KÝrgÝzlar Uge�i KaĢka‟nÝn (G�yli�i, M�nk� Temir) y�netimi ile Oyrot-Moğol 

boylarÝna baskÝ g�stermiĢlerdir. Bu unvanÝ sonraki Cungar hanlarÝnÝn da taĢÝdÝklarÝna ait (mesela, 



 681 

�ukula KaĢka) bilgiler vardÝr (bk. MĠKK, 1973, 223. s.). OsmanlÝ-T�rk tarih�isi Seyfeddin �elebi 

“Tevarih” adlÝ �alÝĢmasÝnda (XVI. asrÝn sonu) aĢağÝdaki bilgileri vermiĢtir; “KaĢgar tarafÝnda “KÝrgÝz” 

isimli bir halk yaĢÝyor. Onlar Moğollar gibi g��mendirler. KÝrgÝzlar �ok �ok sayÝdan oluĢan bir halktÝr. 

OnlarÝn hanÝ yok, beylerinin “KaĢka” adlÝ olduğu malumdur”. KaĢka kelimesinin KÝrgÝzlarda, 

Hakaslarda, �zellikle “Manas” destanÝnda unvan, baĢkan anlamÝnda kullanÝlmasÝ KÝrgÝz ve Hakas 

halklarÝnÝn aslÝnÝn bir olduğunu ispatlamaktadÝr (bk. Manas Ansiklopedisi, cilt I, 1995, 286. s.). Demek 

ki, “KaĢka” kelimesi etnik isim ve unvan olarak KÝrgÝzlarda Yenisey devrinden beri bilinmektedir. 

Bununla beraber KÝrgÝzlarÝn Saruu kaviminde “Ontogor KaĢka”, MunguĢ kabilesinde “Erke KaĢka”, 

D��l�s kabilesinde “�ulum KaĢka” isimleri paralel olarak kalmÝĢlardÝr. ġorlarÝn tarihinde “HaĢhalar”-

v�cudu hayvan gibi olan mitolojik halk olarak yansÝtÝlÝmÝĢtÝr (bk. Butanaev, 1999, 185. s.). Tahminen 

bu folklor bilgi eski KÝrgÝzlar hakkÝnda malumat vermektedir. ��nk�, zamanÝnda bug�nk� ġorlarÝn 

atalarÝnÝn KÝrgÝzlarÝn eğemenliği altÝnda olduklarÝ bilinmektedir. 

KandÝ 

Ġ�kilikler (BulgacÝlar) boy grubundaki b�y�k boyun ismidir. KandÝ-T�rk halklarÝnda yaygÝn olan 

boy ismi olarak bilinmektedir. Bu etnik adÝn paraleli BaĢkurt, Kazak, Karakalpak, Nogay, �zbek, KÝrÝm 

TatarlarÝnÝn arasÝnda mevcuttur. AraĢtÝrmacÝlarÝn bir�oğu “KandÝ” etnik adÝnÝ M.�. III.-I. asÝrlarda SÝr-

Derya‟nÝn orta kÝsmÝnda komĢu olarak yer alan Kangyuy ya da Kangha (�in yÝlnameleri ve Avesta‟nÝn 

bilgilerine g�re) devleti ile bağlÝyorlar. Devletin merkezinin bug�nk� Otrar Ģehrinin bulunduğu b�lgede 

olduğu bellidir. T�rk dilli Kangyuylar Zerd�Ģtl�k dinine inanarak g�neĢe, aya ve bazÝ yabani 

hayvanlara tapÝnmÝĢlardÝr. UsunlarÝn yaptÝklarÝ baskÝdan dolayÝ Kangyuy boylarÝ Kuzey HunlarÝnÝn 

oturduklarÝ b�lgelere taĢÝnmÝĢlardÝr. Tarihi geliĢmenin aĢamalarÝnda Kangyular Alan-Sarmat, Hazar, 

Soğd, Eftalitlere, BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟na, Araplara, KarahanlÝlara karĢÝ m�cadele etmiĢlerdir, bazen 

de bağÝmlÝ durumda kalmÝĢlardÝr. KangdÝlarÝn (kanlÝ) KÝp�ak boylarÝ (IX. asÝrdan itibaren) ile olan 

iliĢkileri ayrÝca incelenecek bir konudur. A. T. Kaydarov‟un fikrine g�re KÝp�ak baskÝsÝ sÝrasÝnda 

KandÝlar KÝp�ak boy birliğine yapÝsal par�a olarak girmiĢlerdir (bk. Kaydarov, 1985, 38. s.). XI 

II. asÝrda KangdÝlar KÝp�aklarÝn b�y�k bir par�asÝ olmuĢlardÝr (bk. Kuzeev, 1974, 358. s.). 

ReĢid�ddin KandÝlarÝn Eluy Siras ve K�k ĠrdÝĢ (ĠrtÝĢ) nehirlerinin ortasÝnda Naymanlar ve KÝrgÝzlara 

komĢu olarak yerleĢtiklerini yazmÝĢtÝr (bk. ReĢid�ddin, cilt I, 1.kitap, 136-137. s.). Tahminen XI-XIII. 

asÝrlarda KangdÝlarÝn bir kÝsmÝ Yedi Su‟dan Kuzeydoğu‟ya doğru g�� etmiĢlerdir. Tam bu zamanlar 

Harezm ĢahlarÝnÝn devletindeki siyasi yaĢamlarÝnda KangpÝlarÝn etkisinin �ok kuvvetli olduğu 

malumdur. Ebul Gazi KandÝlarÝn Oğuz boylarÝ ile IsÝk-K�l, CulÝ, Talas‟ta komĢu olarak yaĢadÝklarÝndan 

bahsetmiĢtir (bk. Ebul Gazi, 1906, 34. s.). V. V. Barthold bir�ok tarihi yazÝlÝ kaynaklara dayanarak ��y 

suyunun kÝyÝlarÝna g�� eden KangdÝlarÝ Doğu‟dan gelen Kara KÝtaylarÝn kovduklarÝnÝ yazmÝĢtÝr (bk. 

Barthold, cilt I, 294. s.). AynÝ zamanda KandÝlar Harezm ĢahlarÝ tarafÝndan devletten sÝnÝr dÝĢÝ 

edilmiĢtir. Plano Carpini ve Rubruk XIII. asÝrda KandÝlarÝn SÝr Derya‟nÝn aĢağÝ kÝsmÝndaki Kara Kum‟a 

yakÝn olan b�lgelere yerleĢtiklerini ileri s�rm�Ģlerdir (bk. TÝnÝĢpaev, 1925, 7. s.). Demek ki, XIII. asra 

doğru KandÝlar Orta Asya‟nÝn geniĢ b�lgesine (Oğuz-KÝp�ak �evresine-O.K.) yayÝlmÝĢtÝr diyebiliriz. 

KÝp�ak boylarÝ ile birleĢen KandÝlarÝ bug�nk� Nogay, Karakalpak, Kazak, KÝrÝm TatarlarÝ vs. 
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halklarÝnÝn temelini atmaya katÝlan etnik boy olarak incelemek lazÝm. KandÝ boyu KÝrgÝzlarÝn i�indeki 

Bulg (a) �ÝnÝn kuĢaklarÝ olarak XVI. asÝrda yazÝlan “Mecmu‟t-Tevarih‟te” verilmiĢtir. Demek ki, KandÝ 

etnik boyunun KÝrgÝzlarÝn i�ine girdiği d�nem X-XII. asÝrlardan �nceki d�nemdir. Etnik adÝn 

incelenmesiyle ilgili aĢağÝdaki gibi fikirler mevcuttur; N. F. Katanov, A. N. BernĢtam, S. G. KlyaĢtornÝy, 

ve V. Murzaev KanglÝ/KanlÝ etnik adÝnÝn yer-su adlarÝ olarak Avrasya b�lgesinin bir�ok yerlerinde 

bulunduğundan bahsetmiĢlerdir (bk. Kaydarov, 1985, 44. s.). Fars tarih�isi ReĢid�ddin (XIV. asÝr) 

etnik kelimenin “kang”-“araba” anlamÝnÝ bildirdiğini yazmÝĢtÝr (bk. ReĢid�ddin, cilt I, 1. kitap, 84. s.). 

Onomastik (�zel yer adlarÝ) uzmanÝ R. A. Ageyeva, T. Canuzakov‟un (1980, 20-21) “KanlÝ” adÝnÝn 

Kan (Yenisey‟in eski adÝ) nehrinin esasÝnda meydana gelen toponim ve etnik ad fikrine katÝlmaktadÝr 

(bk. Ageyeva, 1990, 72. s.). Tabii ki, bazÝ araĢtÝrmacÝlar KanglÝ/KanlÝ etnik kelimesinin eski 

d�nemlerde “nehir kÝyÝlarÝnda oturan insanlar”, “nehre yakÝn oturan boy, millet” anlamÝna geldiğinden 

(kandÝ=kanglÝ=kanlÝ;-lÝ T�rk dillerindeki ektir.) bahsetmiĢlerdir. Ġ. Marquart, K. Menges de yukarÝdaki 

fikre katÝlmÝĢlardÝr (bk. Kaydarov, 1985, 45-46. s.). S.G. KlyaĢtornÝy ve S.P. Tolstov ise etnik kelimeyi 

“Kang adamÝ”, “Kang adamÝnÝn kuĢağÝ” olarak ��z�mlemiĢlerdir (bk. KlyaĢtornÝy S.G., Orhun 

YazÝtlarÝ‟ndaki Kangyuy Etnotoponimi//SA, 1951, No:3, 54-63. s.). A.G.Kaydarov bir�ok bilgilere 

dayanarak etnik kelimeyi Kang/Kan/Ka-SÝr Derya‟nÝn eski (Ġran dillerinde) adÝnÝ bildiren etnik addÝr 

sonucunu �ÝkarmÝĢtÝr. Demek ki, Kan kelimesi “derya” (nehir) anlamÝna geliyor (bk. Kaydarov, 1985, 

47.s.), Genel T�rk-Moğol etnik adlarÝnda yer-su isimlerine bağlÝ olarak meydana gelen boy isimleri 

�ok sayÝda bulunmaktadÝr. 

Kara Usun 

Kesek kaviminin i�indeki boylardan biridir. Etnik ismin paralelleri aynÝ kavimde “SarÝ Usun”, 

Kazaklarda “SarÝ Uysun”, “Uysun” Ģekillerinde mevcuttur (bk. Canuzakov, 1982, 172-173. s.). Kara 

Usunlar (SarÝ Usunlar) ile eski Usunlar arasÝnda etnik bağlantÝ kurarak inceleyebiliriz. Usun boy birliği 

hakkÝnda edebiyatlarda, okul kitaplarÝnda biraz bahsedilmiĢtir. Eski Usun boylarÝnÝn Yenisey 

KÝrgÝzlarÝnÝn batÝ kÝsmÝ olduğu fikrini N. A. Aristov ilk defa 1896 yÝlÝnda s�ylemiĢtir. Bu yazarÝn 

varsayÝmÝ Japon akademisyeni K. Sirotori tarafÝndan ortaya koyulan Tsin HanĢu‟daki bazÝ insan 

isimleri, unvan bilgileriyle desteklenmiĢtir. Bu fikre F. Hirt, O. Franke,  

Ġ. Marquart, P. Pelliot ve Y. A. Zuev gibi �nl� doğubilimciler de kendi araĢtÝrmalarÝnda 

katÝlmÝĢlardÝr (bk. Zuev, 1960, No 1, 6-7. s.). M.�. I. asrÝn sonunda Kantszu (KandÝ) boylarÝ Usunlar 

tarafÝndan baskÝ altÝna alÝnmÝĢlardÝr. Sonu�ta Kantszular (KandÝlar) Hun T�rklerinin �nderi �ji �ji‟den 

yardÝm istemeye mecbur olmuĢlardÝr. UsunlarÝn krali�esi K�n-Bağ unvanÝna sahip olmuĢtur (bk. Zuev, 

1960, No 1, 12-13. s.). Usunlar kendi bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ve devletini uzun zaman korumuĢlardÝr. Tabii ki, 

Yedi Su‟daki Usun boy birliğinin tarihi yeterli derecede araĢtÝrÝlmamÝĢtÝr. Usunlar hakkÝnda son bilgiyi 

435 yÝlÝnda onlarÝn merkezine (vadideki kÝrmÝzÝ Ģehir) gelen �in el�isi Dun-Din vermiĢtir, el�i bu 

zamanlarda Yedi Su AvarlarÝn baskÝsÝ altÝnda kaldÝğÝnÝ yazmÝĢtÝr (bk. Zuev, 1960, No 2, 121. s.). 

UsunlarÝn k�k�n�n KÝrgÝzlara �ok yakÝn olduğunu �in kaynaklarÝnda yazÝlan destanlar da 

ispatlayabilir. “Olay TanrÝ DağlarÝnda ger�ekleĢmiĢtir. D�nyaya bir �ocuk gelmiĢ ve zamanÝnda 

y�r�yemeyen �ocuğu yurda bÝrakÝp gitmiĢler. Yolda gitmekte olan yabancÝ birisi diĢi kurdun bir bebeği 
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emzirdiğini g�rm�Ģ. O insan �ocuğa Kaba ismini vermiĢ. Bu �ocuk sonradan Calduu (Yeleli) Kaba 

lakabÝ ile meĢhur olmuĢtur.” Destana g�re Calduu Kabadan bug�nk� KÝrgÝzlardaki SayakalarÝn bir 

boyu yayÝlmÝĢtÝr. Eski �in kaynaklarÝnda (Tsin HanĢu) “Kun-mo” isimli Usun prensi �lkedeki k���k bir 

b�lgeyi idare etmiĢ. Kun-mo‟nun babasÝ Nants-dou-ni‟ye saldÝrÝp �ld�r�rler, �ok korkan halkÝ Hun 

T�rklerinin oturduklarÝ yere ka�maya mecbur olmuĢlar. Yeni doğan Kun-mo‟yu alan kiĢi �ocuğu 

�arĢafa sararak, otlarÝn arasÝna saklayarak yemek bulmak i�in gitmiĢ. D�nd�ğ�nde �ocuğu diĢi 

kurdun emzirdiğini, aynÝ zamanda bir par�a et ile karganÝn u�tuğunu g�rm�Ģ. Kun-mo‟yu ġany� almÝĢ 

ve kendi �ocuğu gibi yetiĢtirmiĢ. ġany� b�y�yen Kun-mo‟ya babasÝnÝn halkÝnÝ, askerini geri vermiĢ. O, 

b�y�d�kten sonra d�ĢmanlarÝndan �ektiği zorluklar i�in intikam almÝĢ (bk. Zuev, 1960, 122. s.). 

Destandaki kurt ve karga UsunlarÝn totemik inancÝnÝ yansÝtÝyor. Eski T�rklerde de yukarÝdaki gibi aynÝ 

anlamÝ i�eren destanlarÝn bulunduğu �in yÝlnamelerinde yazÝlmÝĢtÝr. ġ�phesiz ki, bu paraleller ve 

saygÝn bilim adamlarÝnÝn bilimsel g�r�Ģleri Kara UsunlarÝn (SarÝ UsunlarÝn) KÝrgÝzlarÝn i�indeki en eski 

etnik boylardan biri olduğunu ispatlamaktadÝr. 

ArgÝn 

Kesek kavminin i�inde bulunan bir boydur. Bu etnik ismin paraleli Hakaslarda KÝzÝllar, 

Kazaklarda orta c�z� (kÝsmÝ) oluĢturan boy ve b�y�k kabile olarak bilinmektedir (bk. Butanayev, 1990, 

81.s; Moldobayev, 1995, 143. s.). N. A. Aristov ArgÝnlarÝn eskiden VII-VIII. asÝrlarda Ģimdiki 

Moğolistan‟Ýn kuzeydoğusunda yaĢadÝklarÝnÝ, �in kaynaklarÝnda („Tan-Ģu‟) ise „Basimi‟ adÝyla 

bilindiklerini yazmÝĢtÝr (bk. Aristov 1894, 365. s.). Basimi-ArgÝnlar V. asÝrda GaoguylarÝn kabilesinin bir 

boyunu oluĢturmuĢ. Kazak bilim adamÝ M. TÝnÝspayev ArgÝnlarÝn Moğol dilinde konuĢan halk olduğunu 

ReĢid�ddin‟in yazdÝğÝ bilgilere dayanarak ileri s�rm�Ģt�r (bk. Tinispayev, 1925, 7. s.). Fakat, bu bilgiyi 

iyice araĢtÝrmamÝĢ, ��nk� bu kelimenin T�rk�e olduğu bellidir. VI-VII. asÝrlarda, ArgÝnlar Tarbagatay‟Ýn 

kuzeyinde, KÝp�aklarÝn doğusunda, NaymanlarÝn batÝ b�lgesinde yaĢamÝĢlardÝr. �in‟deki Moğol 

s�lalesinin tarihi hakkÝnda bilgi veren “Yuan si”de ArgÝnlar Kangli-KÝp�aklar olarak ge�mektedir (bk. 

Aristov 1894, 363. s.). Demek ki, orta �ağda (IV-V. asÝrlar) ArgÝnlar T�rk dillerinin bir leh�esinde 

konuĢmuĢtur. ArgÝnlar MoğollarÝn baskÝsÝ �zerine KÝp�aklar ve NaymanlarÝn yaĢadÝklarÝ yerlerden 

doğuya s�r�l�rler. Bilindiği gibi bu zamanlarda Naymanlar ile KÝrgÝzlar arasÝnda �atÝĢmalar s�r�yordu. 

Bu olaydan Naymanlarla KÝrgÝzlarÝn komĢu b�lgelerde yaĢadÝklarÝnÝ �Ýkartabiliriz. Yenisey 

KÝrgÝzlarÝndan olan HakaslarÝn i�inde „ArgÝn‟ boyunun bulunmasÝ bizim fikirlerimizi ispatlar. Bilim 

adamlarÝ KazaklarÝn i�indeki ArgÝn boyunun orta c�z (kÝsÝm) kabilelerinin sinonim adÝ olduğunu 

savunurlar (bk. Moldobayev 1995, 144. s.). Yazar Kazak-ArgÝnlar ile KÝrgÝzlarÝn etnik isimlerindeki 

benzerlikleri doğrudan etnik iletiĢim olarak belirtir. Kazak-ArgÝnlar ile KÝrgÝzlarÝn kabile adlarÝnda 36 

paralel adÝn mevcut olduğu tespit edilmiĢtir. Etnograf B. H. KarmÝĢeva kendi yazÝlarÝnda Lakaylarla 

bug�nk� Kazak-ArgÝnlar arasÝnda �ok sÝkÝ bir bağlantÝlarÝn olduğunu belirtmiĢtir (bk. KarmÝĢeva, 1976, 

232-236. s.). MoğollarÝn baskÝsÝndan dolayÝ Yedi Su b�lgesine g�� eden ArgÝnlar, VI. asÝrda bu 

b�lgeye yeniden yerleĢen KazaklarÝn arasÝna karÝĢÝr. YukarÝda verilen bilgiler ve Hakaslarda “ArgÝn” 

boyunun bulunmasÝ ArgÝnlarÝn KÝrgÝzlarÝn i�ine VII-VII. asÝrlarda katÝldÝğÝnÝ ispatlamaktadÝr. 
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“ArgÝn” etnik adÝnÝn a�ÝklamasÝ olarak ilim �evresinde belli bir g�r�Ģ yoktur. Kazak bilim adamÝ 

G. G. Musabayev etnik kelimeyi Moğol dilindeki „arguy‟-hayvan yetiĢtiren anlamÝyla a�Ýklar. N. A. 

Aristov ise, Altay‟daki „Argun‟ nehrine benzetir. Kazak ansiklopedisinde aruk (arik)-„temiz‟, „duni‟,-

„gun‟-„evvelki kabile‟ anlamÝna geliyor. Kazak bilim adamÝ D. Januzakov A.N. Kononov‟un „argagun‟ 

teriminde eski „arkqa‟-„cemaat‟, „�oğunluk‟, „grup‟, „�ok‟ kelimesinin temelinin bulunduğu g�r�Ģ�ne 

katÝlmaktadÝr (bk. Januzakov 1982, 62-63. s.). 

Tubay 

Saruu kabilesindeki b�y�k boylardan biridir.-y,-ay,-iy,-oy,-ey eki Eski T�rk�eye ait ektir, �okluk 

anlamÝnÝ veren yapÝm ekidir. Etnonimin ilk Ģekli Tuba (y) olmasÝ lazÝm ve Tuva/Tiva, (tuba-kiji), 

Tubalar (Altay T�rkleri), Tubinler etnik adlandÝrmalarÝ ile genel olarak bakabiliriz. Bu etnonim ilk kez 

„Dubo‟ Ģeklinde VI-VIII. asÝrlarda Ģimdiki Hubsugul g�l� ile Yenisey nehrinin ortasÝnda yaĢayan 

kabilenin �zel ismi olarak belirtilir (bk. Potapov, 1969, 179. s.). �in yÝl beyannamelerinde „Dubo-

Tele�tlerin i�indeki kabile‟ bilgileri bulunmaktadÝr. Bug�nk� Tuva (Tiva) halkÝnÝn �zel ismi olarak 

belirtilen „Dubo‟ etnik adÝ �in‟in Wei, Sui Tang (Than) s�lalelerinin yÝllÝklarÝnda geniĢ bir Ģekilde 

a�ÝklanmÝĢtÝr (bk. Serdobov 1971, 39. s.). Dubolar (Dubo-�in transkripsiyonundaki etnik ad-O.K.) 

KÝrgÝzlarÝn g�neydoğu, UygurlarÝn kuzeybatÝ taraflarÝnda yaĢamÝĢ ve o zamanlarda Yenisey KÝrgÝzlarÝ 

ile iliĢkilerde bulunmuĢlardÝr (bk. Istoriya TuvÝ, K-1, 57-58. s.). Dubolar hayatlarÝnÝ avcÝlÝkla, balÝk 

avcÝlÝğÝyla, toplamakla, bazÝ gruplarÝ ise hayvancÝlÝk ile s�rd�rm�Ģlerdir (bk. Serdobov, 1971, 41. s.). 

ReĢid�ddin‟in „Tarihler antolojisi‟nde‟ („Cami‟�t-Tevarih‟te) DubolarÝn VII-VIII. asÝrlarda Bargujin-

Tokum‟da KÝrgÝzlar ile komĢu olarak (Tumat Ģeklinde) yaĢadÝklarÝ yazÝlÝr (bk. ReĢid�ddin. C. 1, K.1. 

128. s.). Buradaki „Tumat‟ etnik kelimesi HakaslarÝn i�inde korunmuĢtur. Bug�nku HakaslarÝn Kamlar 

(Hamnar) kabilesi „Tumat‟ ve „KÝrgÝz‟ boylarÝnÝ i�erir. HakaslarÝn tarihi folklorunda bu boylarÝn KÝrgÝz 

halkÝnÝn bir kÝsmÝnÝ oluĢturduklarÝ verilmiĢtir. Bu b�lge g�n�m�zde “Tumat cazizi” (Tumat tarlasÝ) 

olarak adlandÝrÝlÝr (bk. Butanayev 1990, 80. s.). Bilim adamlarÝnÝn �oğunluğuna g�re Dubo ~ Tubo ~ 

Tuba kabileleri Samoyet dilinde konuĢmuĢlardÝr (bk. VaynĢteyn 1970, 219. s; Potapov 1969, 181-182. 

s.). TubalarÝn Samoyet dilli kabileler ile bir k�kten geldiğini meĢhur bilim adamlarÝnÝn arasÝndan I. 

Georgi, M. A. Castren, V. V. Radlov, P. Pelliot gibi araĢtÝrmacÝlar ileri s�rm�Ģlerdir (bk. Vaynsteyn 

1970, 219. s.). VII-.VIII asÝrlarda Minusinsk ovasÝna yerleĢen TubalarÝn (Tubinler) �oğunluğu T�rk 

dilinde konuĢmaya baĢlamÝĢlardÝr. Orta �ağ‟da Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn (VII-VIII. asÝrlarda) değiĢik 

yapÝdaki Tubin (Tuba) boyunu oluĢturmasÝ �ok enteresandÝr (bk. Butanayev 1990, 58. s.). MeĢhur 

araĢtÝrmacÝ L. P. Potapov Samoyet dilli TubalarÝn KÝrgÝzlar tarafÝndan T�rkleĢtirildiğine dair deliller 

vermiĢtir (bk. Potapov 1972, 55. s.). S. VaynĢteyn VII. asÝrdaki Tubinler ile Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn 

arasÝndaki etnogenetik benzerlikleri vurgular. Bununla birlikte Rus kaynaklarÝ Tubinlerin (Tuva) 

Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn bir b�l�ğ� (G. Miller) olduğunu yazar (bk. VaynĢteyn 1961, 34. s.). Eski Dubolar 

(Tuvalar) Ýn sonradan gelen Tuva\ Tiva, AltaylÝ Tuvalar (Yis kiji), Toflarlar (KaragaĢlar), Hakas-

Tubinlerin etnogenezinde rol� vardÝr, buna boylarÝn (Ýrklar) adlandÝrÝlmalardaki (KÝrgÝzlardakÝ „Tuday‟ 

etnik adÝnÝ hesaba katarsak-O.K.) benzerlikler de �rnek olabilir. Bunun yanÝ sÝra atalarÝmÝz ve VII-VIII. 

asÝrlara kadar yaĢayan Yenisey KÝrgÝzlarÝ da bu etnik alakalarÝn dÝĢÝnda kalmamÝĢlardÝr. Eski KÝrgÝz ve 
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Samoyet dilli kabilelerin etnik iliĢkilerini bug�nk� KÝrgÝzlardaki Celden, Tumatay, Tuma tukum 

(Nayman), Tubay ve diğer kabile adlarÝ ispatlar. Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn oluĢturduğu b�y�k devlete 

bağlÝ, hara� veren halklar „KÝĢtÝmlar‟ adÝyla ge�er, onlarÝn bazÝlarÝnÝn Samoyet dilinde konuĢan 

kabilelerden olduğu bilinmektedir. Tubay kabilesinin KÝrgÝzlarÝn etnik birliğine Yenisey �ağÝnda (V-IV. 

asÝrlarda) girdiğini varsayabiliriz. ��nk�, bu kabile i�inden SaruularÝn bir KÝrgÝz kabilesi olduğunu 

onun damga iĢaretleri, eski boy adlarÝ ispatlar. Etnik adÝ araĢtÝran bazÝ araĢtÝrmacÝlar “tokoy” (orman), 

“biyiktik” (y�kseklik) anlamÝnda ��zerler (bk. VaynĢteyn, 1970, 218. s.). Hakikaten, bug�nk� AltaylÝ 

TuvalÝlarÝn “yis kiji”-“orman insanlarÝ”, “orman adamlarÝ” olarak adlandÝrÝlmasÝ �ok ilgi �ekicidir. ��nk�, 

etnik adlarÝn ortaya �ÝkmasÝnda tabiyat koĢullarÝnÝn da etkisinin olduğunu ispat eden deliller 

bulunmaktadÝr. 
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Bizim bu bilimsel makalede sunacak olduğumuz mesele, T�rk dilli halklarda (T�rk boylarÝnda) 

ge�miĢten beri varlÝğÝnÝ korumakta olan ilk damga iĢaretleri ve bunlarÝn anlamÝnÝ a�ÝklamaktÝr. Ġlk 

damga iĢaretleri etnik gruplarÝn, etnik tarihin, etnik k�lt�r�n araĢtÝrÝlÝp �ğrenilmesinde tarihi yazÝlÝ 

kaynaklar, yer=su, kabile=soy, halk adlandÝrÝlmalarÝnÝn yanÝ sÝra baĢlÝca değerli kaynak olarak hizmet 

etmektedir. Ağa� �zerlerinde, mezar taĢlarÝnda, vb. eĢyalarda bulunan damgalarÝn ve buna benzer 

iĢaretlerin etnik tarihin araĢtÝrÝlmasÝndaki yeri b�y�kt�r. ġ�phesiz ki, asÝrlarca yazÝlÝ b�y�k kaynaklarÝn 

yokluğunda veya onlarÝn pek seyrek rastladÝğÝ koĢullarda ilk damga iĢaretleri bazÝ etnik gruplarÝn 

yayÝlma b�lgesini belirlemeye b�y�k katkÝda bulunmuĢtur (bk. Vaynberg, Novgorodova, 1976, 66. s.). 

Kabileler arasÝnda kullanÝlan ilk damga iĢaretleri T�rk-Moğol, Fin-Ugor dilli halklarda �ok eskiden 

kullanÝlmÝĢ, bazÝ b�lgelerde istisna olarak korunmuĢ, bug�nk� KÝrgÝzlarda ise s�rekli kullanÝlarak 

g�n�m�ze kadar gelmiĢtir. M�lkiyeti ve bağÝmsÝzlÝğÝ ifade eden iĢaretler tarÝm, vb. yerlerde 

kullanÝlmÝĢtÝr. T�rk dilini kullanan bazÝ �lkelerde bir d�zeyde kullanÝlmamÝĢtÝr, yani ilk damga iĢaretleri 

T�rk dillerinin secerelik karizmasÝndaki KÝrgÝz-KÝp�ak, Oğuz-T�rkmen, T�rk-Uygur leh�elerinde 

konuĢan halklara (KÝrgÝz, T�rkmen, Kazak, Karakalpak, Hakas, Altay, Lakay, TuvalÝlar, BaĢkurtlar, 

Nogaylar) �zg�d�r. KÝrgÝzlarÝn ve onlarÝn g��ebe hayatÝndaki ilk damga iĢaretlerinin i�inden �zel 

olarak etnik adlandÝrmalarÝ (etnik adlarÝ) bildiren iĢaretler KÝrgÝz boy adlarÝnda mevcuttur. Mesela, KoĢ 

(�ift) damga MunguĢ boyu, Cagalmay (Bozdoğan) damga MunguĢ boyu, A�a (�atallÝ) damga Coru 

boyu, KoĢ (�ift) bÝ�ak BagÝĢ boyu, Cogoru (y�ksek) damga KÝtay boyu, T�m�n (al�ak) damga KÝtay 

boyu, KÝlÝ� damga Sayak ve BasÝz boylarÝ, Keser (keskin) damga BasÝz boyu, Ay damga BağÝĢ boyu, 

Ay damga Saruu boyu, Cogoru �ekti (YukarÝya �ekti) BağÝĢ boyu, T�m�n �ekti (AĢağÝya �ekti) 

Munduz boyu, A�a (�atallÝ) Munduz boyu, �� “3” ok BasÝz boyu, �� ”3” ok damga KantlÝlar, Orok 

(orak) damga KantlÝlar, Nayman damga, Konurat damga, Tata damga Solto ve diğer boylar i�in 

kullanÝlmÝĢtÝr. 

BoylarÝ bildiren ilk damgalarÝ, isimleri tarihe karÝĢmÝĢ etnik gruplarÝ, insanlarÝn birbirinden ayÝrt 

edebildiği boy �zelliklerini bu damgalara hizmeti dokunmuĢ etnik yapÝdaki anlamlÝ kaynaklar olarak 

sayabiliriz. Damga, �lke ve boylar arasÝndaki anlaĢmalarda, kararlarda ve diğer �nemli iĢlerde genel 

boy �zelliklerinin, ayrÝca zenginlik ve d�rt b�y�k hayvanÝn belirtilmesinde kullanÝlarak bağÝmsÝzlÝk 

iĢaretini g�stermiĢtir. 

G��ebelik zamanÝnda boylarÝn bağÝmsÝzlÝğÝnÝn, Ģahsiyetinin simgesi olan ve genel varlÝklarÝnÝ 

bildiren ilk damgalar �ok kutsal olarak g�r�lm�Ģt�r (bk. Butanaev, 1990, 100-104. s.). 
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Ġlk kullanÝlan damgalar insanoğlunun hayatÝnda Tun� Devri‟nden itibaren yer almaya 

baĢlamÝĢtÝr. Sonu�ta, onlarÝn asÝl anlamlarÝ ve ortaya cÝkÝĢ sebepleri genel olsa da, ilk kullanÝlmaya 

baĢlayan damgalarÝn ortaya �ÝkÝĢ zamanlarÝnÝ tam olarak a�Ýklamak zordur (bk. Vaynberg, 

Novgorodova, 1976, 66. s.). 

Alimlerin fikirlerine g�re boylar i�in ilk kullanÝlmaya baĢlayan damga iĢaretleri sosyal aktivitelerin 

ve evrimin geliĢmesine bağlÝ olarak kavimlerin varlÝğÝnÝ bildiren damgalardan farklÝ Ģekilde belirli bir 

noktaya kadar ulaĢabildi. Sosyal aktivitelerin geliĢmesinde y�netici olan insanlar tarafÝndan ilk 

damgalarÝn g�nl�k hayatta kullanÝlmasÝ yeterli derecede olduğu bilinmektedir (bk. Sim�enko, 1965, 3. 

s.). 

YukarÝdakilerin en eski olanÝ boy ve varlÝğÝ anlatan ilk damga iĢaretidir. Bunun dÝĢÝndaki ilk 

damga iĢaretlerinin �nemli kÝsmÝ „Totemleri‟ anlatarak yapÝsÝ bakÝmÝndan boy-akraba, soylu toplumun 

elemanlarÝnÝ kutsal sayarak g�zel d�Ģ�nen insanlarÝn fikirlerini ifade etmiĢtir. 

Ġlk kez kullanÝlmaya baĢlayan damgalar hukuki iĢaret olarak aile, boy, soylu toplumun liderleri 

arasÝnda �eĢitli alanlardaki anlaĢmalarda, kararlarda kullanÝlmÝĢtÝr. Ġlk damga iĢareti gelecekteki 

m�lkiyet i�in de ge�erli olmuĢtur. Babadan oğula ge�erken yapÝsÝ bakÝmÝndan hi� değiĢmemiĢtir. Bu 

�rneklerden yola �Ýkarak boylarÝn meydana gelmesini aile m�lkiyetinin paylaĢtÝrÝlmasÝna g�re 

a�Ýklamak m�mk�nd�r (bk. Sim�enko, 1965, 3. s.). 

T�rk dilli halklarÝn i�inden ilk damga iĢaretlerini kullanan boy olarak Prof. Dr. V. Ye. Butanaev 

HakaslarÝ g�stermiĢtir (bk. Butanaev B. Ye., Etni�eskaya istoriya Hakasov, XVII.-XVII. asÝrlar. M, 

1990.). 

Soylu toplumlarÝn ortaya �ÝkÝĢÝ ve kabilelerin biraraya gelmesi ile soyluluk i�in ilk bilimsel kitapta 

ilk damgalar kullanÝlmaya baĢlamÝĢtÝr. B�t�n kabile birliklerinin baĢÝnda en g��l� soyun vekilleri 

durmuĢlardÝr. �ok eski zamanlarda kabile baĢkanÝ kabilesinin adÝna damgasÝnÝ vururdu (bk. 

Sim�enko, 1965, 5. s.). 

ġayet, bu baĢkanlÝk miras olarak babadan oğula değil, beylik hakimiyetine ge�erse, o zaman 

hakimiyetlik g�revini �stlenen baĢkan kendi atalarÝnÝn damgalarÝnÝ kabilesinin adÝna kullanma hakkÝna 

devam etmiĢtir. Rus araĢtÝrmacÝsÝ V. B. Sim�enko‟nun bilimsel g�r�Ģlerine g�re yukarÝdaki olaylar 

b�t�n kabileler arasÝnda ilk damga konusunda anlaĢmazlÝklara yol a�mÝĢtÝr. Nitekim, bir�ok 

kaynaklara g�re kabilenin, kabile birliklerinin vekilleri baĢkanlarÝnÝn yaĢlÝlardan (aksakallardan) 

olmasÝnÝ istiyorlardÝ. Kabileler ilk damga iĢaretini b�t�n cemaatin iĢareti olarak kabul etmemiĢlerdir 

(bk. Simcenko, 1965, 5. s.). 

Damga iĢaretlerinin b�lgesel-idari yapÝlardaki farklÝlÝklara g�re her zaman değiĢmesi sÝradan bir 

g�r�n�Ģ idi. BazÝ damga iĢaretleri anlam ve i�eriklerine g�re �zel yerlerde kullanÝlmÝĢtÝr. Bunlar kutsal 

iĢaretlerden sayÝlÝrdÝ. Kutsal damga �nemli iĢ kaynaklarÝnda, anlaĢmalarda kullanÝlmÝĢtÝr ve bu olayÝ 

batÝl inan�lar izlemiĢtir. Eski T�rk boylarÝndan biri olan SarÝ Uygurlarda (G�ney-Doğu �in) As damga, 
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Yag damga, Sun damga ve diğer damgalar ġamanlarÝn TanrÝlarÝnÝ ifade etmiĢtir. Mesela, Damga-

Han=“ġaman TanrÝsÝ”, “AydÝnlÝk verici”, “Hayat veren” anlamlarÝna gelmektedir (bk. Malov 1957, 111. 

s.). 

Daha sonraki kategorilerdeki iĢaretlerin i�inde ayrÝ ayrÝ sÝnÝflara has damgalarÝn bir�ok değiĢik 

manalarÝ bulunmaktadÝr. Eski Ġgresiz damgasÝ (resim iĢaretlerinde) ġaman harfi idi ve o, Sibirya‟da 

yaĢayan bir�ok halkÝn arasÝnda yaygÝn Ģekilde kullanÝlmÝĢtÝr (bk. Sim�enko 1965, 6. s.). Mesela, 

Ġskitlere ait taĢ kalÝntÝlardaki par�a halinde olan bazÝ iĢaretler sadece askeri ara� gere�leri 

“donanÝmlarÝnÝ” veya el sanatÝnÝ ifade etmeyip, sembolik (dini ve tasavvufi) iĢaretleri de belirtmiĢtir. Bu 

y�zden bazÝ damga iĢaretlerinin sÝrrÝnÝ anlamak zordur, bu damgalar basit resmi iĢaretten sembole 

doğru ge�en asrÝ, tam anlamÝyla sembolden harfe doğru giden aĢamalarÝ yansÝtÝr veya g�sterir (bk. 

Vaynberg, Novgorodova 1976, 67. s.). 

En fazla damga iĢaretlerinin bulunduğu b�lgeler olarak �in yazÝlÝ kaynaklarÝnda g�sterilen 

Hakas-Minusinsk, Tuva-Moğolistan b�lgeleri sayÝlmaktadÝr. BunlarÝn dÝĢÝnda Altay DağlarÝ, Doğu 

T�rkistan, T�rkmenistan, KÝrgÝzistan, KÝrÝm YarÝmadasÝ, G�ney Rusya ve diğer b�lgelerde bulunan 

kaya, taĢ y�zlerine yazÝlan iĢaretleri, arkeolojik araĢtÝrmalarda bulunan kaynaklarÝ delil olarak 

g�sterebiliriz. 

T�rk dilli halklara ait olan damgalarÝn araĢtÝrma kaynaklarÝ VIII. asÝrdan itibaren en fazla �in yÝl 

beyannamelerinde bulunmaktadÝr. 

Tan Ġmparatorluğu‟nun (VIII-X. asÝr) resmi saray tarih�isi Su Muyan Fu, �lkenin �nemli devlet 

adamÝ Yan Sa Fu, bunlarla birlikte o zamanÝn �ok bilgili insanÝ Van Pu‟nun baĢkanlÝk ettiği �zel 

komisyonlar 618-804, 804-852, 853-907 yÝllarÝnda �in‟e (Tan Ġmparatorluğu‟na) komĢu olarak 

yaĢayan g��men halklar ve onlarÝn adlarÝ, bindikleri atlarÝnÝn �zellikleri, sahipleri hakkÝnda bilgiler 

toplamÝĢlar ve bu bilgileri kağÝda d�km�Ģlerdir. “Tanhujao” adlÝ bu �zel bilgi antolojisi 961 yÝlÝnda tam 

olarak iĢlenip yayÝnlanmÝĢtÝr (bk. Zuev A., 1960, 93.s.). HatÝrlatÝlacak olan bir mesele, eskiden (M.�. 

III-M.S. III. asÝrlar) �in HanedanlÝklarÝ i�in yaĢadÝklarÝ b�lgeleri bilinen, uzakta yaĢayan halklarÝ, 

kabileleri, �lkeleri kontrol altÝna almak m�mk�n olmasa da (Mesela, T�rkler, KÝrgÝzlar, Rum 

Ġmparatorluğu, Sasaniler Devleti), onlardan hara� toplamak sÝradan bir gelenek haline gelmiĢti. 

Tan Ġmparatorluğu‟nda damga iĢaretlerinden yola �Ýkarak gerekli olan atlarÝn hangi halka, 

kabileye ait olduğunu belirleyip, atlarÝn kalitesine, vs. �zelliklerine g�re �zel uzmanlar değer bi�miĢler. 

Bu tarihi kaynaklarda ĠszegularÝn (KÝrgÝzlar) atlarÝ ile Gu-li-ganlarÝn (KurÝkanlar) atlarÝnÝn cinslerinin 

benzerliği hakkÝnda bilgi ge�er. Bilindiği gibi, KurÝkanlarÝn (�ince: Gu-li-gan) Ģimdiki Baykal g�l�ne 

yakÝn b�lgelerde yaĢadÝklarÝ, KÝrgÝzlara tabii olduklarÝ hakkÝnda bilgiler �in yÝl beyannamelerinde, 

Doğu, M�sl�man kaynaklarÝnda (Hudud‟�l-Alem‟de) bulunmaktadÝr. 

KurÝkanlarÝn (YakutlarÝn atalarÝ) bazÝ kÝsÝmlarÝ bug�nk� SahalarÝn boylarÝnÝ teĢkil etmiĢlerdir. 

Bizim daha �ok �nem vereceğimiz mesele, �in kaynaklarÝnda bulunan damgalar ve onlarÝn t�rleridir. 

AyrÝca bu damgalarÝn bug�nk� KÝrgÝzlarda, T�rkmenlerde h�l� mevcut olduğu bir ger�ektir. 
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Eski T�rk damgalarÝ hakkÝnda Orhun yazÝtlarÝnda da bilgiler bulunmaktadÝr. Moyun �or‟un 

hatÝrasÝnda “… beyaz otağÝmÝ tahtÝm ile birlikte pÝnarÝn yanÝna dikip, TanrÝ‟ya dua ettim, kurban 

kestim. DamgalarÝmÝ ve yazÝmÝ taĢa yazmalarÝ i�in emir verdim…. TavĢan yÝlÝnda (751 yÝlÝnda) Tatar‟Ý 

anlaĢmaya davet ettim…, bin, on bin yÝla (sonsuza) kadar korunacak olan iĢaretlerimi (damgalarÝmÝ) 

taĢ �zerlerine yazmalarÝ i�in emir verdim…” s�zleri mevcuttur (bk. Malov, 1959, 40. s.). 

Yenisey‟deki Kurganda bulunan hatÝrada “… yer �st�nde kalan damgalarÝm var, sayÝsÝz 

hayvanÝm kaldÝ” Ģeklinde ge�er (bk. Malov, 1952, 49. s.). 

Tuva‟daki hatÝrada “…er atim Yol Apa Ben…, asnuki atlarim esintim. Baga ben er, alti yuz 

tamka at…” olarak ge�er (Hemcik Nehri Circagi E. 41, M. 34., Eski Tuva‟daki T�rk YazÝlarÝ, HatÝralarÝ. 

1-2. KÝzÝl, 1963, 14-15 s.). 

Mahmud KaĢgari‟nin “Divan-Ý L�gat-it-T�rk”�nde, eski Oğuzlar ve onlarÝn damgalarÝ hakkÝnda 

�ok değerli bilgiler bulunmaktadÝr. “Oğuzlar T�rklerin bir kabilesidir, onlar T�rkmenlerdir. Onlar 22 

boydan oluĢur. Her bir boyun diğerlerinden ayÝran iĢaretleri olan damgalarÝ mevcuttur. Bu iĢaretler 

�zerine hayvanlarÝnÝ tanÝrlar. Bu kabileleri yakÝndan tanÝmak i�in kabilelerin hepsini dolaĢtÝm” (bk. 

Mahmud KaĢgari, cilt 1, 90 s.). 

XIII. asrÝn meĢhur tarih�isi ReĢideddin “Cami‟�t-Tevarih”te Oğuz-T�rkmen kabileleri ve onlarÝn 

seceresi, damga iĢaretleri, kutsal saydÝklarÝ kuĢu, genel toplantÝda dağÝtÝlan �k�z�, ayinleri, 

mitolojileri, misafirlerine ikram ettikleri kemikli etleri hakkÝnda �ok değerli bilgiler vermektedir. 

T�rk dilli haklarÝn kabilelerinin damgalarÝ hakkÝnda C. A. Aristov, P. T. Kuzeev, V. V. Radlov, D. 

N. Sokolov, V. V. Barthold, D. Kafesoğlu, R. Kereytov, N. A Baskakov, S. M. Abramzon, vb. yazarlarÝn 

eserlerini kaynak olarak g�stermek gerekir. �zellikle, N.A.Aristov‟un eserlerinde damgalarÝ 

inceleyerek �ğrenme metodlarÝ ile b�y�k baĢarÝlar elde edilmiĢtir (bk. Sim�enko, 1965, 2. s.). Yazar, 

damga iĢaretlerini g�z �n�nde bulundurarak incelemiĢ, �zel ve kabile damgalarÝnÝn farklarÝnÝ tespit 

etmiĢtir. Soydan ailenin b�l�n�p �ÝkÝĢÝndan sonra damga Ģekillerinin bazÝ değiĢikliklere uğradÝğÝnÝ 

yazar (bk. Aristov, 1894, 284-286. s.). 

N. A. Aristov ilk olarak T�rk damgalarÝnÝn kabile TanrÝsÝnÝ ifade ettiğini belirtir. Kendi fikirlerinde 

toplumdaki iliĢkilerin geliĢmeleri �zerine harflerin �zel bir Ģeyi ifade eden damgaya ge�tiğini ileri 

s�rm�Ģt�r. N. A. Aristov ilk olarak Orhun-Yenisey‟deki eski T�rk dilli halklara ait yazÝtlardaki Runik 

harfler T�rk damgalarÝndan kaynaklanarak meydana gelmiĢtir d�Ģ�ncesini ortaya atmÝĢtÝr. Runik 

harflerinin (38+1) 29 t�r�n�n T�rk damgasÝna benzediği ileri s�r�lmektedir (bk. Kuzeev, 1994, 83-96. 

s.). Daha sonralarÝ S. V. Kisiyev‟in karĢÝ �ÝkmasÝna rağmen Orhun harflerinin yarÝsÝna yakÝnÝnÝn 

“Arami” yazÝsÝndan olmadÝğÝ, Merkezi Asya b�lgelerine ait olduğu fikrini Otto Donner ve W. 

Thomsen‟in g�r�Ģleri desteklemiĢtir. 
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G�n�m�zde elimizdeki kaynaklara ve bilim adamlarinin fikirlerine dayanarak Orhun-

Yenisey‟deki Runik harflerin �oğunluğunun Merkezi Asya‟daki (G�ney Sibirya, Moğolistan, 

Tarbagatay) etnik-k�lt�rel �evrelere ait olduğu sonucuna varabiliriz. 

YukarÝda belirtilen mesele, T�rkoloji ve T�rk dilli halklarÝn tarihinde derin Ģekilde 

incelenmemiĢtir. Fakat, KÝrgÝz-OğuzlarÝn arasÝndaki etnik-k�lt�rel iliĢkiler hakkÝnda bilgiler mevcuttur. 

Mahmud KaĢgari “….KÝrgÝz, Oğuz, KÝp�ak, �aruk, Yağma, Tohsi, �igil dilleri saf T�rk dilleridir” 

demiĢtir. KÝrgÝzlar ile Oğuz dilli kabilelerin etnik iliĢkileri ta G�ney Sibirya ve Moğolistan topraklarÝnda 

baĢlamÝĢ, Ģimdi KÝrgÝzlarÝn etnik �evresinde devam ettiği kesin olarak bilinmektedir. Buna kabile-soy, 

halk, yer-su adlarÝ hakkÝnda, kabilelerin damgalarÝ hakkÝnda, halk folkloru hakkÝnda kaynaklardaki 

mevcut bilgiler delil olabilir. “Oğuzname”de KÝrgÝzlarÝn k�k�n�n Oğuz Han‟dan �ÝktÝğÝndan bahsedilir. 

Bu bilgiler KÝrgÝz secereleri ile tahkim edilir. Ebulgazi BahadÝr Han (XVI. asÝr) Oğuz Han‟Ýn KÝrgÝzlarÝn 

eski atalarÝ olduğunu yazar (bk. Abul Gazi, 1906, 23.s.). 

YukarÝdaki KÝrgÝz damgalarÝ ile Oğuz kabilelerinin damgalarÝnÝn karÝĢÝklÝklarÝ Mahmud KaĢgari 

(XI. asÝr) ve ReĢideddin‟in (XIV. asÝr) eserlerine dayanÝlarak giderilmistir. Bu karÝĢÝklÝklar eskiden 

gelen KÝrgÝz-OğuzlarÝn etnik-k�lt�rel iliĢkilerini tam olarak g�sterir. 

Vaynberg B. I., Novgorodova A. A., Zametki o Znakah i Tamgah Mongolii//Istoria i Kultura 

Naradov Sredney Azii (Drevnost i Srednevekove) M., 1976, s. 66-74. 

Butanaev V. J., Etnicheskaya istorya hakasov v XVII-XVIII vv. M., 1990. 

ġim�enko U. B., Tamgi narodov Sibiri XVII veka. M., 1965. 

Malov S. E., Jazik geltih uigurov. Alma Ata, 1957. 

Zuev U. A., “Tamgi Loshadey iz Vassalnih Knyajestv” (Perevod iz kitayskogo socineyia VIII-X 

vv. Tanhuyao. T. III, Szyuan 72, str. 1305-1308)//Noviye Materyali na Drevney i srednevekovoy Ġstorii 

Kazahstana. Trudi IIAE AN. Kaz. SSR. T. VIII, 1960. -s. 93-135. 

Pamyatniki drevneturkskoy pismennosti Tuvi. Kisil, vip. I-III,1963. 

Mahmud KaĢgari. Devonu Lugatit Turk (Tyrki suzlar devonu). T. I, Taskent 1960. 

Rasid ad Din, “Jami at-Tavarih”. T. I, Kn. I M., L., 1952. 

Aristov N. A., Jivaya Starina. Vip. III-IV. SPb., 1894. 

Kuzeev R. L., Proishojdenye Bashkirskogo Naroda. M., 1974. 

Ebulgazi., Rodoslovnoye Drevo Turkov. Kazan, 1906. 

S. E. Malov., Eniseiskaya Pismennost Turkov. M., L., 1952. 



 692 

S. E. Malov., Pamyatniki Drevneturkskoy Pismennosti. Mongolii i Kirgizii. M., L., 1953. 



 693 

Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları / Doç. Dr. Sergei G. 

Skobelev - Dr. Vladimir N. Nechiporenko - S.V. Pankin [s.391-396]   

Novosibirsk Devlet �niversitesi / Rusya 

 

On ���nc� y�zyÝldaki Moğol istilasÝ, asÝrlar boyunca Orta Sibirya‟nÝn g�neyindeki geniĢ 

topraklarda ve Sayan-Altay dağlÝk b�lgesinde yaĢayan b�y�k ve eski bir T�rk kavmi olan Yenisey 

KÝrgÝzlarÝnÝn yaĢamlarÝnÝ t�m�yle etkilemiĢtir. ĠĢgallerden baĢlayarak RuslarÝn Sibirya‟ya gelmesine 

dek gelen d�nemi onlarÝn tarihinde karanlÝk d�nem olarak adlandÝrÝyorlar. Bu tanÝm, ilk �nce, yazÝlÝ 

kaynaklarda bu tarihin bu d�nemine iliĢkin �ok az bilgi verilmesine bağlÝdÝr. Gerek KÝrgÝzlarÝn 

kendileriyle ilgili, gerekse de XIII-XIV. y�zyÝllarda G�ney Sibirya‟da yaĢamÝĢ komĢu halklarla ilgili t�m 

bilgiler g�n�m�zde L. R. KÝzlasov‟nun baĢkanlÝğÝndaki araĢtÝrmacÝlar grubu tarafÝndan hazÝrlanmÝĢ 

“Hakasya Tarihi” adlÝ �alÝĢmada daha derli-toplu ve tam Ģekilde ifade edilmiĢtir (Ġstoriya Hakasii, 1993, 

s. 117-134). Bu bilgilerin b�y�k bir kÝsmÝ, Moğol istilasÝ, KÝrgÝzlarÝn ve G�ney Sibirya‟nÝn diğer 

haklarÝnÝn Moğol egemenliğine karĢÝ isyanlarÝ ve Moğol ordularÝ tarafÝndan bu isyanlarÝn bastÝrÝlmasÝ 

d�nemi olan XIII. y�zyÝlla ilgilidir. XIV. y�zyÝl ve daha sonraki d�nemlerle (XVII. y�zyÝla kadar) ilgili 

olarak tarih�ilerin elinde bu halkla ilgili sadece birka� net olmayan hatÝrlatmalar vardÝr. Bu durum, Orta 

�ağ D�nemi‟ne ait bir�ok yazÝlÝ kaynaklarda b�y�k �l��de adÝ ge�en bu T�rk halkÝnÝn Moğollar 

sonrasÝ d�nemde ne kadar zor Ģartlar altÝnda bulunduğunun bir kanÝtÝdÝr (Ġstoriya Hakasii, 1993, s. 66-

131). Bu y�zden Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn tarihinin bu d�nemine ait en k���k bir bilgi bile b�y�k �nem 

taĢÝyor. G�n�m�zde bu konu �zerine temel kaynaklar arkeolojik bulgulardÝr. Zira yazÝlÝ kaynaklarda 

herhangi bir yeni bilginin ortaya �ÝkmasÝ beklenmemektedir. Bu y�zden Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn son Orta 

�ağ ve Yeni �ağ‟Ýn baĢlarÝna ait abideleri �zerindeki arkeolojik araĢtÝrmalar b�y�k �nem 

kazanmaktadÝr. G�n�m�zde, g�m�lme Ģekline g�re muhtemelen Moğol d�neminde ait olan sadece 

birka� g�m� ve mezar araĢtÝrÝlmÝĢtÝr (�rneğin, S. A. Teplouhov tarafÝndan Krasnoyarsk Ģehri 

yakÝnÝndaki �asovennaya dağÝnda yapÝlan kazÝlar). Ne yazÝk ki, g�m�lerde bulunmuĢ eĢyalarÝn bizzat 

Yenisey KÝrgÝzlarÝna ait olduğunu s�ylemek imkansÝzdÝr. AynÝ zamanda XVIII. y�zyÝla kadar t�m 

tarihleri boyunca KÝrgÝzlarda �lenlerin yakÝlmasÝ gibi belirleyici bir k�lt�rel-etnik �zelliğin olmasÝ da 

�l�lerin g�m�ld�ğ� adÝ ge�en kabirlerin onlara mal edilmesini imkansÝz kÝlmaktadÝr. Muhtemelen bu 

kabirler ya yerli T�rk olmayan topluluklara (Krasnoyarsk kenti b�lgesinde XVIII. asrÝn baĢlarÝna kadar 

Ket dilinde konuĢan topluluklar yaĢamÝĢlar) ya da belli bir g��men topluluğa aittir. 

Son yÝllarda Novosibirsk Devlet �niversitesi‟nin arkeoloji grubu tarafÝndan Yenisey ve Abakan 

boyundaki son d�nemlere ait mezarlÝklarda yapÝlmÝĢ kazÝlar sonucu, aralarÝnda Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn 

Moğol egemenliği altÝnda olduklarÝ d�neme ait olanlarÝn da bulunduğu bazÝ ilgin� bulgulara 

rastlanmÝĢtÝr. ġ�yle ki, orta ve son Orta �ağ D�nemi‟ne ait I. KoybalÝ MezarlÝğÝ‟ndaki 4 No‟lu 

h�y�kteki kremasyon/yakma geleneğine ait mezarÝn araĢtÝrÝlmasÝ sÝrasÝnda tarafÝmÝzdan (bronz ve 

demirden yapÝlmÝĢ bazÝ diğer par�alarla birlikte) taĢtan yapÝlmÝĢ d�rt adet kemer kaplamasÝ ortaya 
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�ÝkarÝlmÝĢtÝr. Sibirya‟da benzer bulgularÝn Orta �ağ‟a ait olanlarÝna �ok ender rastlanÝldÝğÝndan bu 

durum �ok ilgi �ekicidir. 

I. KoybalÝ MezarlÝğÝ Hakasya‟nÝn Beysk il�esinin KoybalÝ k�y� yakÝnlarÝnda, Abakan nehrinin 

sağ sahilinde, nehir vadisine paralel olarak uzanan dağ sÝrtlarÝnÝn zirvelerinde ve yama�larÝndaki 

koyakta yerleĢmektedir. Koyaktaki kabirlerin �oğu doğudan batÝya sÝra Ģeklinde dizilmiĢtir. KoyağÝn 

dibinden nehrin vadisi kÝsmen g�r�lebiliyor. MezarlÝkta 30‟dan fazla kabrin birka�Ý dağÝn g�ney sÝrtÝnÝn 

zirvesinde ve g�ney yamacÝndadÝr. Sadece bir obje (4 No‟lu h�y�k) dağÝn kuzey sÝrtÝnÝn g�ney 

yamacÝndaki k���k y�kselti �zerinde bulunmaktadÝr. Abidenin yerinin topografik durumu genelde Orta 

�ağ D�nemi‟nde Yenisey KÝrgÝzlarÝna �zg�nd�r. Burada yaĢayanlar mezarlÝk konusunda herhangi bir 

bilgiye sahip değildirler. Onlar buradaki objelerin kabir olmadÝğÝnÝ d�Ģ�n�yorlar. KazÝlardan �nce 

abidenin yerleĢtiği alanÝn bir b�l�m� �obanlar i�in bir yaz durağÝ olmuĢtur. DÝĢarÝdan mezarlÝk, 

devonyen d�nemine ait kum taĢÝ par�alarÝ ve kÝrma taĢlarÝndan yapÝlmÝĢ bir eskizi andÝran, sadece 

�ok yakÝndan fark edilebilen ve birbirine �ok yakÝn yerleĢmiĢ k���k, eğik ve kÝsmen �imenle �rt�lm�Ģ 

halka Ģekilli kaplamalar ve dairevi Ģevlerin sÝrasÝ Ģeklinde bir g�r�n�me sahiptir. Y�zeydeki objelerin 

dÝĢ g�r�n�m� de Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn ve onlarÝn KÝĢtÝmlarÝnÝn (bağÝmlÝ, muhtemelen T�rk olmayan 

topluluk) II. bin yÝlÝn baĢlarÝnda inĢa edilmiĢ mezar anÝtlarÝnÝn yapÝmÝna iliĢkin genel kabul g�rm�Ģ 

g�r�Ģlerle de uyumludur (KÝzlasov Ġ. L. 1983, s. 21-24). 

S�z konusu mezarlÝkta tarafÝmÝzdan, yakma ve g�mme geleneklerine ait kabirlerin bulunduğu 

24 obje kazÝlmÝĢtÝr. Moğollardan �nceki, (XIII-XV. ve daha sonraki y�zyÝllar) d�nemlere ait b�y�k 

miktarda eĢya bulgularÝna rastlanmÝĢtÝr. Kabir eĢyalarÝ koleksiyonu genelde Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn ve 

onlarÝn KÝĢtÝmlarÝnÝn (bağÝmlÝ topluluk) Orta �ağ‟Ýn ortalarÝ ve daha sonraki d�nemlere ait maddi 

k�lt�rlerine iliĢkin mevcut g�r�Ģlere uymaktadÝr (Skobelev S. G. 1988, s. 4-18). 

Bizi ilgilendiren 4 No‟lu h�y�k, mezarlÝktaki objelerin �oğu gibi koyağÝn dibinde veya dağÝn 

g�ney sÝrtÝnda ve sÝrtÝn yamacÝnda değil, tek baĢÝna dağÝn kuzey sÝrtÝnÝn i� yamacÝnda bulunmaktadÝr. 

O, kabirlerin esas grubundan biraz uzakta ve dağÝn yamacÝnÝn �st kÝsmÝndadÝr. Bu h�y�k dağÝn kuzey 

sÝrtÝndaki tek h�y�kt�r. Devonyen d�nemine ait kum taĢÝ levhalarÝnÝn k���k ve orta boylu 

par�alarÝndan yapÝlmÝĢ dairevi, eğik ve halka Ģekilli �ÝkÝntÝlardan oluĢmaktadÝr. Orta boylu bir �ÝkÝntÝ 1-

2 taĢ tabakasÝndan yapÝlmÝĢtÝr. �imen tabakasÝ kÝsmen r�zgarla savrulmuĢ ve ensizdir. Onun 

�zerinde �ÝkÝntÝnÝn taĢlarÝ arasÝnda bir zamanlar burada �zel bir �ukur kazÝlmaksÝzÝn toprak �zerine 

serpilmiĢ ve muhtemelen doğal etkenler sonucu kÝsmen karÝĢmÝĢ k���k kire�leĢmiĢ insan kemiği ve 

k�m�r par�alarÝ gibi yakma kalÝntÝlarÝna; ayrÝca, muhtemelen kemer veya zÝrh kayÝĢÝ i�in demirden 

yapÝlmÝĢ �� adet menteĢeli kaplama, demirden yapÝlmÝĢ farklÝ �l��lerde �� adet �ivi, hangi ama�la 

kullanÝldÝğÝ belli olmayan (muhtemelen eyer par�alarÝ) iki adet kenet, oval levha Ģekilli bronz kop�a 

par�asÝ, koni Ģekilli helezon yivli sapÝ bulunan �� yelekli ve �� levhalÝ ok sonluğu, muhtemelen kemer 

i�in kullanÝlan d�rt adet taĢ kaplama, muhtemelen bu kaplamalardan biriyle beraber kullanÝlan 

dikd�rtgen Ģekilli ince bronz levha par�asÝndan oluĢan kabir eĢyalarÝna rastlanÝlmÝĢtÝr (ġekil:1-15). 



 695 

4 No‟lu kurganÝn yakÝnÝndaki k���k yalÝn alanda kum taĢÝ par�alarÝ yÝğÝnÝ arasÝnda esas objenin 

eklentisinde bir metreden az bir mesafede halka Ģekilli bir k�peyi andÝran g�m�Ģ tellerden yapÝlmÝĢ bir 

eĢya bulunmuĢtur (ġekil: 16). Bu eĢyanÝn bulunduğu yer esas yapÝnÝn doğusundadÝr. Onun (k���k 

�l��l� ve hafif olmasÝ nedeniyle) buraya, b�lgede hakim olan batÝ r�zgarlarÝyla h�y�kten atÝlarak 

getirildiği d�Ģ�n�lebilir. H�y�kte bulunmuĢ demir eĢyalarÝn bir b�l�m� ateĢte hafif�e yakÝlmÝĢ ve 

�nemli �l��de korozyona uğramÝĢtÝr. G�mme geleneğine bakarsak, bu objenin Yenisey KÝrgÝzlarÝ 

tarafÝndan yapÝldÝğÝnÝ emin bir Ģekilde s�yleyebiliriz. 

4 No‟lu h�y�kteki kabir eĢyalarÝ i�inde menteĢeli �� adet kemer kaplamasÝ spesifik bi�imleri 

sayesinde tarih belirleyici daha fazla �zelliğe sahiptirler (ġekil: 1-3). Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn abidelerinde 

bunlarÝn birebir benzerlerine rastlanmamasÝna rağmen, bu kaplamalara yakÝn olanlarÝ bulunmaktadÝr 

(KÝzlasov Ġ. L. 1983, s. 60). KÝrgÝz kabirlerinden bulunmuĢ eĢyalarÝn,onlarÝn ayrÝ ayrÝ par�alarÝnÝn 

�zelliklerine g�re kÝsmi kronolojisinin yapÝlmasÝ �abalarÝnÝn artÝk ger�ekleĢtirilmiĢ olmasÝ ve bu 

kaplamalarÝn yapÝlÝĢ Ģeklinin �zelliklerine g�re (�zg�n �izgiler ve par�alarÝn orantÝsÝ Yenisey 

KÝrgÝzlarÝna �zg� olan desenlere ve benzer mamullerin y�zeylerinin g�m�Ģle kaplanmasÝ izlerine 

rastlanÝlmamasÝ) L. R. ve Ġ. R. KÝzlasovlar tarafÝndan �nerilmiĢ Askiz uygarlÝğÝ d�nemlerinin (KÝzlasov 

Ġ. L., 1983) hi�birine ait olmamasÝ nedeniyle onlarÝn hangi d�neme ait olduklarÝnÝ on yÝldan az 

sapmayla belirlemek m�mk�n değildir. Bununla birlikte dÝĢ g�r�n�mlerine, kendilerinin ve ayrÝ ayrÝ 

par�alarÝnÝn, (�rneğin sonluklarÝn) yapÝlÝĢ Ģekline g�re onlarÝn Yenisey KÝrgÝzlarÝna ve M.S. II. bin yÝla 

ait olduğu g�r�lmektedir. Kurganda bulunmuĢ eĢyalarÝn diğer eĢyalarÝn bir b�l�m� (kenet ve �iviler) 

�ok geniĢ kullanÝm alanÝna sahip olup her hangi bir kronolojik �zellikleri yoktur (ġekil: 4-8). 

Bulunan eĢyalarÝn b�y�k bir b�l�m�n�n, Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn bu ve bazÝ komĢu b�lgelerdeki 

g�n�m�ze kadar araĢtÝrÝlmÝĢ abidelerinde benzerlerine rastlanÝlmamÝĢtÝr. Bunlara �zellikle ok sonluğu, 

g�m�Ģ eĢya ve taĢ kaplamalar, II. bin yÝlÝn baĢlarÝna ait KÝrgÝz abideleri i�in �zg�n olmayan bronz 

kop�a par�asÝ aittir. ġ�yle ki, emin bir Ģekilde ne �� levhalÝ, ne de �� y�zl� adlandÝrÝlamayacak demir 

ok sonluğu, �zellikle onu G�ney Sibirya‟nÝn Orta �ağ‟Ýn son d�nemine ait eĢya koleksiyonu a�ÝsÝndan 

ender kÝlan �zg�n bir bi�imde hazÝrlanmÝĢ helezon yivli sapÝna g�re bu d�neme ait mevcut bulgular 

i�inde sÝra dÝĢÝ g�stermektedir (Hudyakov Y. S., 1986, s. 209-216; KÝzlasov Ġ. L., 1983, s. 38). T�m 

Sibirya‟nÝn Orta �ağ D�nemi‟ne ait abidelerinde de benzer bir eĢyaya rastlanmamaktadÝr. Bununla 

birlikte bu ok sonluğu onu �� levhalÝ olarak adlandÝrmaya olanak sağlayan bazÝ �zelliklere sahipse de 

son Orta �ağ‟Ýn son d�nemine ait olduğu s�ylenebilir. Zira araĢtÝrmacÝlara g�re, KÝrgÝzlarÝn yaĢadÝğÝ 

b�lgede X-XIII. ve hatta XVIII-XIX. y�zyÝllarda �� levhalÝ ok sonluklarÝ mevcut olmuĢtur (KÝzlasov Ġ. L., 

1983, s. 38, 50, 107, 116, 124; KÝzlasov Ġ. L., 1999, s. 190). Keskin kapalÝ u�lara sahip halka Ģekilli bir 

k�peyi andÝran g�m�Ģ tellerden yapÝlmÝĢ eĢyanÝn (ġekil: 16) birebir benzerlerine de 

rastlanmamaktadÝr. Sadece, Ob nehri boyunda, Tomsk‟ta Orta �ağ‟Ýn son d�nemine ait kabirlerden 

birinde Ģekil itibarÝyla kÝsmen buna benzeyen ve k�pe adlandÝrÝlan (ne yazÝk ki, hangi maddeden 

yapÝldÝğÝ belirtilmemiĢtir) bir eĢya bulunmuĢtur (Pletneva L. M., 1990, s. 66, ġekil 49). 

Kemer �zerindeki taĢ kaplamalar (biri dikd�rtgen Ģeklinde, ikisi siper Ģekilli ve en k���ğ� kalp 

Ģeklinde) nefritten (yeĢim taĢÝndan) yapÝlmÝĢ ve s�t beyazÝ ve yeĢilimsi renklerdedir. Normalde, 
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bunlarÝn yeĢil renkte olmasÝ gerekir. S�t rengini ise ateĢte yakÝldÝktan sonra (yani, feldispata 

d�n�Ģme) almÝĢ olabilir (deneyler RBA Sibirya ġubesi‟nin Jeoloji ve Jeofizik Enstit�s�‟nde 

yapÝlmÝĢtÝr). Bunlar genelde �ok fazla yÝpranmamÝĢlar. Sadece siper Ģekilli kaplamalarÝn birinin 

�zerinde k���k bir �atlak, kalp Ģeklindeki ve muhtemelen daha fazla yakÝlmÝĢ kaplamanÝn �zerinde 

ise arka ve �n y�zeylerde par�alanma izleri bulunmaktÝr. TaĢ �ok kaliteli bir bi�imde iĢlenmiĢtir. T�m 

kaplamalar kaypak y�zeye ve (dikd�rtgen) kesme kenarlara, d�zg�n hatlara, titizlikle yapÝlmÝĢ 

deliklere sahiptir. Hatta deliklerin arka y�z�ndeki kenarlar titizlikle alÝnmÝĢtÝr. Dikd�rtgen Ģekilli (kareye 

yakÝn) kaplamanÝn �zerinde �n y�z�nde bir kenardan diğer kenara kadar iki paralel �izgi �izilmiĢtir. 

�izgilerden biri per�in deliklerinin kenarÝna teğettir. KaplamanÝn arka y�z�n�n orta kÝsmÝnda kenarlarÝ 

d�zg�n bir Ģekilde kesilmiĢ dikd�rtgen Ģekilli taĢÝn kalÝn yerinde k���k bir oyuk vardÝr. Siper Ģeklindeki 

kaplamalarÝn ��er, dikd�rtgen Ģekilli olanÝn d�rt ve kalp Ģekilli olanÝn ise iki per�in deliği vardÝr (ġekil: 

11-14). Kalp Ģekilli kaplamada arka y�z�n deliklerden birinde kaplamayÝ kemere birleĢtiren bronz 

per�inin bir par�asÝ kalmÝĢtÝr. Diğer kaplamalardaki deliklerde per�in izleri kalmamÝĢtÝr. Kabirde 

�nceleri muhtemelen dikd�rtgen Ģekline sahip olmuĢ ince bronz levhanÝn bir par�asÝ bulunmuĢtur. 

Onun bir k�Ģesinde fazla yÝpranmamÝĢ daire Ģekilli delik, diğer k�Ģesinde ise par�alanmÝĢ benzer bir 

delik bulunmaktadÝr (ġekil: 11). Bi�imine, �l��lerine ve deliklerin yerleĢimine g�re bu bronz levha en 

b�y�k (dikd�rtgen Ģekilli) taĢ kaplamaya birebir benzemektedir. Kaplamalar kemere muhtemelen 

per�inler aracÝlÝğÝyla monte ediliyordu. Bu per�inler daha g�venli olsun diye kemerin i� tarafÝndaki 

destek g�revini yerine getiren benzer metal levhalara birleĢtiriliyordu. 

Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn bug�ne kadar araĢtÝrÝlmÝĢ kapalÝ arkeolojik bir b�t�n oluĢturan 

abidelerinde araĢtÝrmacÝlar hen�z kemer veya zÝrh kayÝĢÝ i�in benzer nefrit kaplamalara 

rastlamamÝĢlardÝr. BunlarÝn tek benzeri O. B. Belikova tarafÝndan kazÝsÝ yapÝlan AĢağÝ �ulÝm‟daki 

Zmeyinkin H�y�k MezarlÝğÝ‟nda 58 No‟lu h�y�kte bulunmuĢ nefrit levhadÝr. Belikova onu Yenisey 

KÝrgÝzlarÝnÝn k�lt�rlerinin yerel, Orta �ulÝm varyasyonuna ve son Orta �ağ (XIII-XV. yy.) D�nemi‟ne ait 

etmiĢtir (Belikova O. B. 1996, s. 99). Bu levha yayvan d�rtgen Ģekilli olup, y�zeyleri biraz eğilmiĢ ve 

birbiriyle ikiĢer ikiĢer “gizleme” y�ntemiyle birleĢtirilmiĢ d�rt �ift deliği bulunmaktadÝr (Belikova O. B. 

1996, ġekil 45, 13). Onun uzunluğu 6 cm‟den bir kadar fazla, geniĢliği 3 cm‟dir. Bu da onun I. KoybalÝ 

MezarlÝğÝ‟ndaki 4 No‟lu h�y�kten bulunmuĢ kareye yakÝn bir Ģekle sahip olan en b�y�k levhadan iki 

defa b�y�k olduğu anlamÝna gelmektedir. O. B. Belikova bulduğu levhanÝn kemer kaplamasÝ olduğunu 

d�Ģ�nmektedir (Belikova O. B. 1996, s. 92). Ancak levhanÝn kabirde bulunduğu yer (kelle kalÝntÝlarÝnÝn 

yanÝnda bulunmuĢtur) ve levha �zerindeki bu b�y�kl�kte bir eĢyayÝ kemere monte ederken yeteri 

kadar dayanaklÝlÝk yaratamayacak deliklerin bi�imsel �zellikleri, levhanÝn kemerin bir par�asÝ 

olduğunu net olarak s�ylemeye imkan vermemektedir. Ger�i, gizleme y�ntemiyle hazÝrlanmÝĢ delikler 

aracÝlÝğÝyla kemere birleĢtirilen k���k kaplama �rneklerine Ġ� Moğolistan ve �in topraklarÝndaki Orta 

�ağ‟Ýn son d�nemine ait abidelerde rastlanÝlmaktadÝr (Ġstori�eskie pamyatniki…, 1987, s. 94). Onun, 

baĢ giysisinin bir par�asÝ olduğu ve iplerle baĢ giysisine birleĢtirildiği ihtimali daha y�ksektir. I. KoybalÝ 

MezarlÝğÝ‟nÝn 4 No‟lu h�y�ğ�nde bulduğumuz d�rt adet nefrit (yeĢim taĢÝ) kaplamalarÝ ise b�y�k 

olasÝlÝkla kemer par�asÝ olduğunu s�yleyebiliriz. Zira onlardaki deliklerin bi�imi ayrÝca �zel destek 

niteliğindeki ek par�anÝn bulunmasÝ bunlarÝ per�inler aracÝlÝğÝyla kemer �zerine sÝkÝ bir Ģekilde 
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bağlamaya olanak sağlamaktadÝr. Bu kurganÝn kabir eĢyalarÝ i�inde, birebir benzerlerinin M.S. II. 

binyÝlÝn baĢlarÝna ve daha sonraki d�nemlere ait Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn abidelerinde de rastladÝğÝmÝz 

levha par�asÝ bulunan oval Ģekilli bronz kop�anÝn par�alarÝnÝn bulunmasÝ kaplamalarÝn kemer 

par�alarÝ olduğunu s�ylememiz i�in ek dayanak oluĢturmaktadÝr (ġekil: 10). B�ylece Yenisey 

KÝrgÝzlarÝnÝn kendilerinin yaĢadÝğÝ b�lgede benzer t�rden kemerlere rastlanÝlmamÝĢtÝr. Bu da gerek 

onun menĢeini, gerekse de ait olduğu d�nemi belirlemeye engel olmaktadÝr. Tesad�fi bulgular 

(b�lgeden toplanmÝĢ) i�indeki birka� benzer eĢya, menĢelerinin �zellikleri nedeniyle bu t�r sorunlarÝn 

��z�m�nde yardÝmcÝ olamamaktadÝr. Bi�imlerine g�re tasvir ettiğimiz nefrit kaplamalara benzeyen ve 

daha �nceki d�nemlere ait olan (Erken ve Orta �ağ) metal kemer kaplamalarÝ G�ney Sibirya 

b�lgesindeki kapalÝ h�y�klerde �ok sayÝda bu t�r mamullere rastlanÝlmasÝ, fakat bir tane de olsun taĢ 

kaplamaya rastlanÝlmamasÝ nedeniyle birebir benzerler olarak kabul edilemez (Dobjanskiy V. N., 

1990.) Bu durumda farklÝ d�nemlere ait mamullerin tesad�fi benzerliğinden bahsedilebilir. Bunun 

dÝĢÝnda metal ve taĢ gibi birbirinden farklÝ imal �zelliklerini de g�z �n�nde tutmak gerekmektedir. Bu 

y�zden benzer kemerlerin kullanÝldÝğÝ komĢu b�lgelere de bakmamÝz gerekir. 

Kemer kaplamalarÝnÝn yapÝmÝnda nefrit ve diğer taĢlarÝn kullanÝlmasÝ Doğu ve Orta Asya‟da 

biliniyordu. ġ�yle ki, bir Tszin d�nemi yazarÝnÝn “B�y�k Tszin D�nemindeki CezalandÝrÝcÝ Seferlere 

ĠliĢkin Notlar” adlÝ eserinde �jurcjenlerin 1126 yÝlÝnda �in‟den “nefrit ve altÝnla kaplanmÝĢ kemerler” 

aldÝklarÝ belirtilmiĢtir (Vorobev M. V., 1983, s. 90). Tszin Ġmparatorluğu‟nun memurlarÝnÝn kemerleri 

nefrit, fildiĢi ve gergedan boynuzu ile s�sleniyordu (Vorobyov N. B., 1983, s. 92). 

At koĢum takÝmlarÝ i�in �ng�r�len taĢ kaplamalara da rastlanmaktadÝr. ġ�yle ki, Ġ� Moğolistan 

(�in Halk Cumhuriyeti) b�lgesindeki kazÝlarda bulunmuĢ son Kidan D�nemi‟ne ait kabirlerden birinde 

bulunmuĢ, TszÝ (zadegan unvanÝ) unvanlÝ bir ayana mahsus at koĢum takÝmÝ akik taĢÝndan yapÝlmÝĢ 

43 adet daire, ibre, beĢgen ve altÝgen Ģekilli kaplamalarla s�slenmiĢtir. Son Kidan D�nemi‟ne ait bir 

diğer kabirde benzer kaplamalara rastlanmÝĢtÝr. T�m bu par�alarÝn eğik kenarlarÝ bulunmamaktadÝr. 

Bu da onlarÝ daha sonraki d�nemlere ait kemer kaplamalarÝndan farklÝ kÝlmaktadÝr (Ġstori�eskiye 

pamyatniki… 1987, s. 94). Bu taĢ mamuller yapÝmÝ itibarÝyla onlarla aynÝ d�neme ait olan metal 

kaplamalara benzememektedir. Bu da G�ney Sibirya b�lgesindeki daha erken d�nemlere ait metal ve 

daha sonraki d�nemlere ait taĢ kaplamalarÝn bi�imlerinin tesad�fi benzerliğine iliĢkin yukarÝda 

s�ylediğimiz tezimizi doğrulamaktadÝr. AynÝ zamanda son Kidan D�nemi‟ne ait kabirlerden bulunmuĢ 

taĢ kaplamalardan bazÝlarÝ daha sonrakiler i�in baĢlangÝ� kalÝbÝ oluĢturmuĢtur. ġ�yle ki, ibre Ģekilli 

kaplamalar, kalp Ģekillilere d�n�Ģm�Ģ, beĢgen Ģekilliler ise (koleksiyonda sayÝsÝ en �ok olanlar) siper 

Ģeklini almÝĢ olabilir. 

Bellidir ki, Ming Ġmparatorluğu d�neminde (XVI-XVII. yy.) �inliler deriden yapÝlan ve “yuyban”, 

“tszinban”, “tszyoban” adlandÝrÝlan dekoratif nefrit, metal veya boynuz levhalarla ve “gou” adlandÝrÝlan 

kop�alarla s�slenen “geday” isimli kemerler kullanmÝĢlardÝr. (SÝ�ev L. P., SÝ�ev V. L., 1975, s. 36). 

ġ�yle ki, Ming HanedanÝ‟ndan olan Ġmparator Van Li‟nin (Ven Li) (1573-1620) �inli arkeologlar 

tarafÝndan kazÝlmÝĢ t�rbesinin yakÝnÝndaki paviyonun standÝnda bu h�k�mdarÝn beyaz nefritten 

yapÝlmÝĢ siper Ģekilli, kalp Ģekilli ve dik d�rtgen Ģekilli b�y�k �l��l� (yaklaĢÝk avu� b�y�kl�ğ�nde, I. 
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KoybalÝ MezarlÝğÝ‟ndan bulunmuĢ kaplamalardan ��-d�rt defa b�y�k) kaplamalarla s�slenmiĢ deri 

kemeri sergilenmiĢtir. Ġmparatorun t�rbesinin yakÝnÝndaki onursal mezarlÝktaki ordu komutanÝ 

heykelinin kemerinde de, kalp Ģekilliler de dahil olmakla benzer, fakat Ġmparator‟unkine oranla �ok 

daha k���k kaplamalar tasvir edilmiĢtir (Dingling Tomb, 1989, s. 46). Lyaonin eyaletinin ġenyan 

kentindeki eyalet m�zesinin standÝnda 1975 yÝlÝnda AnĢan kentinde yapÝlan Yuan D�nemi‟ne ait 

Hanedan MezarlÝğÝ‟nÝn kazÝlarÝ sÝrasÝnda bulunmuĢ kemer par�alarÝnÝn tam takÝmÝ sergilenmiĢtir. Bu 

kemerde yayvan oval Ģekilli �er�evesi bulunan siper benzeri kop�a, akik taĢÝndan yapÝlmÝĢ kalp Ģekilli, 

dikd�rtgen ve hatta kare bi�iminde orta boyda kaplamalar, ayrÝca kapalÝ keskin u�larÝ bulunan liften 

yapÝlmÝĢ y�z�k Ģeklindeki kalp benzeri iki metal kaplama bulunmaktadÝr. Metal kaplamalar I. KoybalÝ 

MezarlÝğÝ‟nÝn 4 No‟lu h�y�ğ�nde yalÝn alandaki taĢ yÝğÝnÝ arasÝnda bulunan ve baĢlangÝ�ta k�pe 

olarak tanÝmladÝğÝmÝz g�m�Ģ eĢyaya �ok benzemektedirler (ġedevrÝ arheologii…, 1986, s. 16). 

I. KoybalÝ MezarlÝğÝ‟nÝn 4 No‟lu h�y�ğ�nde bulduğumuz nefrit kaplamalar bi�imlerine g�re 

kemerlerde kullanÝlmÝĢ daha sonraki d�nemlere ait �rneklere, g�m�Ģ mam�l ise ġenyan M�zesi‟ndeki 

Yuan D�nemi‟ne ait kemer par�alarÝna daha �ok benzemektedir. Belirtmek gerekir ki, AnĢan 

kentinden bulunmuĢ kemerin �zerinde Ģekil itibarÝyla sanki Yuan D�nemi gibi daha sonraki d�nemlere 

�zg� olmayan bir kop�a bulunmaktadÝr. En azÝndan G�ney Sibirya arkeolojisi bulgularÝndan ve 

g�n�m�zde onlar i�in uygulanan kronolojik belirleme cetvelinden yola �Ýkarak bu kemeri aynen I. 

KoybalÝ MezarlÝğÝ‟nÝn 4 No‟lu h�y�ğ�nde bulunmuĢ kop�a par�alarÝ gibi I. bin yÝlÝn son y�zyÝllarÝna ait 

sayabiliriz. Ancak bununla birlikte AnĢan‟daki kabrin Yuan d�nemine ait sayÝlmasÝ, �zellikle de benzer 

eĢyalarÝn bulunduğu Ġmparator Van Li‟nin t�rbesinin tarihi konusunda kuĢku duymak i�in hi�bir neden 

bulunmamaktadÝr. 

AraĢtÝrdÝğÝmÝz h�y�kte bulunan kaplamalarÝn AnĢan‟daki Hanedan MezarlÝğÝ‟nda bulunan 

eĢyalara oranla �ok daha k���k �l��de olduğundan yola �Ýkarak bizim incelediğimiz kemerin sahibinin 

Lyaonin eyaletindeki kabirden bulunmuĢ kemerin sahibi olan Yuan Ġmparatorluğu memuruna oranla 

daha aĢağÝ sosyal stat�ye (ve 

 ya r�tbeye) sahip olduğu d�Ģ�n�lebilir. Bu, I. KoybalÝ MezarlÝğÝ‟ndaki 4 No‟lu h�y�kteki kabir 

eĢyalarÝ i�indeki demir mamullerin (�� adet menteĢeli kaplama ve ok sonluğu), eĢyalarÝn �zelliklerine 

g�re kesin bir Ģekilde d�nemlere ayrÝlan Askiz uygarlÝğÝnÝn kronolojik �er�evesine uymadÝğÝnÝ; 

Sibirya‟da benzer nefrit kaplamalarÝn bulunduğu kazÝyÝ yapan O. B. Belkova, tarafÝndan yukarÝda da 

belirtildiği gibi, KÝrgÝzlarÝn �ulum‟daki diğer abidelerinden daha sonraki d�neme ait sayÝldÝğÝnÝ 

(Belkova O. B. 1996, s. 99-101) dikkate alÝrsak bulunmuĢ kaplamalarÝn Yuan ve Ming d�nemlerine ait 

�in‟de bulunmuĢ eĢyalarla benzerliğini de g�z �n�nde bulundurarak bu kurganÝn Moğol ve hatta 

Moğollardan sonraki d�neme (yani XIV-XV. yy.) ait olduğunun d�Ģ�n�lebileceği anlamÝna 

gelmektedir. Muhtemelen, onun mezarlÝktaki �zel konumu da (diğer objelerden ayrÝ bulunmasÝ ve 

diğerlerine oranla daha y�ksekte yerleĢmesi) burada g�m�lm�Ģ adamÝn �zel sosyal stat�ye sahip 

olduğu fikrini desteklemektedir. Bu kabirde bulunmuĢ eĢyalarÝn benzerlerinin Ġmparator Van Li‟nin ve 

bu Ġmparator‟un t�rbesi yakÝnÝndaki onursal mezarlÝktaki ordu komutanÝ heykelinin kemerlerinde de 

bulunduğunu dikkate alÝrsak onun kesin tarihi XVII. y�zyÝla kadar uzayabilir. Ancak kabir eĢyalarÝ 
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i�indeki diğer par�alara �zg� kronolojik nitelikli �zelikler nedeniyle, ayrÝca Ming HanedanÝ d�neminde 

Moğol egemenliğinden yeni kurtulmuĢ �in‟in “kuzey barbarlarÝ” konusunda tamamen soyutlanma 

politikasÝ y�r�tmesi ve bu b�lgeden k�lt�rel sinyallerin G�ney Sibirya‟ya ulaĢmamasÝna bağlÝ olarak 

bu ihtimal �ok d�Ģ�kt�r. 

�in‟de bulunmuĢ benzerinden yola �Ýkarak I. Koybala MezarlÝğÝ‟ndaki kemerin dÝĢ g�r�n�Ģ�n�n 

restorasyonu yapÝlabilir. Kop�anÝn bir kÝsmÝ kÝrÝlmÝĢ levhasÝ muhtemelen �ok da uzun olmamÝĢ ve 

kemere per�emler aracÝlÝğÝyla birleĢtirilmiĢtir. Kop�anÝn her iki tarafÝnda muhtemelen daha b�y�k taĢ 

kaplamalar (dikd�rtgen Ģekilli) yerleĢmiĢtir. Kemerin v�cudun yanlarÝna gelen kÝsÝmlarÝnda ise 

muhtemelen siper Ģekilli kaplamalar bulunmuĢtur. BunlarÝ keskin u�larÝ kop�aya taraf �evrilmiĢ kalp 

Ģekilli taĢ kaplamalar ve aynÝ Ģekilde yerleĢen metal (lif) kaplamalar izlemiĢtir. Bel kÝsmÝnda da 

dikd�rtgen Ģekilli taĢ kaplamalar bulunmuĢ olabilir. �in‟de olan kemerlerde taĢ kaplamalarÝn sayÝsÝ 

onlarcadÝr. Muhtemelen Abakan‟da bulunmuĢ kemerin �zerinde de �ok sayÝda benzer kaplama 

bulunmuĢtur. Fakat g�mme geleneğinin �zellikleri nedeniyle onlar g�n�m�ze ulaĢmamÝĢtÝr. AnĢan 

kentindeki kabirde bulunmuĢ kemer �zerindeki metal lif kaplamalar sadece iki tanedir. 

KÝrgÝzlara ait olduğu kesin olan kabirde (onlara �zg� yakma geleneğine ait) muhtemelen Yuan 

Ġmparatorluğu memuruna �zg� mevki iĢaretlerinin bulunmasÝnÝ ya onun buraya bir savaĢ ganimeti 

olarak getirilmesi ya da (daha ger�ek�i olanÝ) KÝrgÝzlardan birinde benzer resmi r�tbenin bulunmasÝ ve 

onun yerel y�netimden olmasÝyla a�Ýklanabilir. Bilindiği �zere, G�ney Sibirya halklarÝnÝn Moğollar 

tarafÝndan 1293 yÝlÝnda tamamen itaat altÝna alÝnmasÝndan sonra Sayan-Altay dağlÝk b�lgesi Lin-bey 

(Lin-Bey, Linbey) eyaleti adÝyla Yuan Ġmparatorluğu‟na dahil edilmiĢ ve Yuan HanedanÝ‟na sadÝk olan 

Orta Asya KÝrgÝzlarÝ buraya g���r�lm�Ģt�r (KÝzlasov L. R., 1965, s. 59-61). OnlarÝn i�inden �Ýkanlar 

Lin-Bey eyaletinin “KÝrgÝz” b�lgesindeki bu topraklarda y�netim yetkileri ve uygun mevki iĢaretleri 

almÝĢ olabilirler (Ġstoriya Hakasii…, 1993, s. 125, 128-129). YazÝlÝ kaynaklardaki bilgilerden yola 

�Ýkarak, yalnÝz 1293 yÝlÝndan sonra KÝrgÝzlarÝn topraklarÝnda bu b�lgeleri Yuan Ġmparatorluğu‟nun 

mevcut topraklarÝyla birleĢtiren idari taksimatÝnÝn yapÝldÝğÝnÝ s�ylemek m�mk�nd�r. Moğol 

kabilelerinin Yenisey KÝrgÝzlarÝ �zerindeki egemenliği ise Yuan Ġmparatorluğu‟nun 1368 yÝlÝnda 

yÝkÝlmasÝndan sonra da XVII. y�zyÝla kadar devam etmiĢtir. Ruslar gelinceye kadar onlar Kuzey Moğol 

Devleti olan AltÝn-hanlarÝn egemenliği altÝnda olmuĢlar. Buna bağlÝ olarak, XI-XVI. y�zyÝllar d�nemi 

i�in bazen “Moğollar sonrasÝ d�nem” teriminin kullanÝlmasÝnÝ doğru kabul etmek m�mk�n değil. Zira, 

MoğollarÝn KÝrgÝzlar �zerindeki egemenliği ve �eĢitli k�lt�rel etkileri RuslarÝn Sibirya‟ya gelmesine 

kadar devam etmiĢtir. 

DolayÝsÝyla, I. KoybalÝ MezarlÝğÝ‟ndaki 4 No‟lu h�y�kte b�y�k bir ihtimalle Yuan 

Ġmparatorluğu‟nun Orta Yenisey havzasÝ topraklarÝ �zerindeki egemenliği d�neminde (muhtemelen 

XIII. y�zyÝlÝn son yÝllarÝndan erken olmamak kaydÝyla) veya daha sonraki d�nemde (yani MoğollarÝn 

feodalliklere par�alandÝğÝ d�nemde) yaĢamÝĢ bir KÝrgÝz g�m�lm�Ģt�r. O, Ġmparator‟un (veya Yuan 

HanedanÝ‟nÝn) yÝkÝlmasÝndan sonra bir Moğol bey hizmetinde bulunmuĢ ve mevki iĢaretleri olarak �zel 

kaplamalarÝ bulunan kemere sahip olmuĢtur. Muhtemelen, o, az veya orta sayÝda bir insan grubu 

(Yenisey KÝrgÝzlarÝ ve onlarÝn KÝĢtÝmlarÝ) �zerinde kendi h�k�mdarÝ adÝna y�netim yetkilerini 
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ger�ekleĢtirmiĢ, bu insanlar da onun k�kenini g�z �n�nde bulundurarak kendi, yani KÝrgÝz 

mezarlÝğÝnda g�mm�Ģler. �zel stat�ye sahip olmasÝ nedeniyle, bu adamÝn cesedinin yakÝlmasÝndan 

geriye kalanlar i�in h�y�k, bir b�l�m� muhtemelen daha �nce yapÝlmÝĢ kabirlerin bulunduklarÝ yerden 

bir kadar kenarda ve y�ksekte yapÝlmÝĢtÝr. Bu kabrin bulunmasÝ ve araĢtÝrÝlmasÝ, orada bulunan 

eĢyalar son Orta �ağ D�nemi‟nde MoğollarÝn egemenliği altÝndaki Yenisey KÝrgÝzlarÝ toplumunun 

sosyo-politik d�zeninin bazÝ y�nlerini ortaya koyan bir g�r�nt� sergilemektedir. Ne yazÝk ki, bu, 

g�n�m�zde yukarÝda  

a�Ýklanan nedenlerden dolayÝ g�sterilen tarihi d�neme ait edilebilecek benzer nitelikteki 

arkeolojik menĢeli tek �rnektir. 

KazÝsÝnÝ yaptÝğÝmÝz mezarlÝkta bulunan ve bir kÝsmÝ XIV-XVII. y�zyÝllar Doğu Asya abidelerine 

benzeyen orijinal bulgularÝ araĢtÝrÝrken ifade ettiğimiz �nerileri, ilerideki araĢtÝrmalarÝmÝzda 

kullanmamÝz, ayrÝca bu yeni bulgularÝ bilimsel araĢtÝrmalar i�ine sokmamÝz Sibirya‟nÝn en az 

araĢtÝrÝlmÝĢ son Orta �ağ‟Ýn son d�nemine ait eĢyalarÝn iĢlevinin ve kronolojisinin belirlenmesi 

konularÝnda daha emin bir Ģekilde y�nlenmeye olanak sağlamaktadÝr. DolayÝsÝyla, s�z konusu 

araĢtÝrmalar Sibirya‟nÝn b�y�k bir T�rk halkÝ olan Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn “karanlÝk d�nem”deki tarihinin 

�eĢitli y�nlerine iliĢkin daha emin bir Ģekilde konuĢabilmemize olanak sağlamaktadÝr. 

Sonu�  

Abakan b�lgesindeki son Orta �ağ D�nemi‟ne I. KoybalÝ MezarlÝğÝ‟ndaki kremasyon geleneğine 

ait 4 No‟lu h�y�ğ�n kazÝlarÝ sÝrasÝnda kemer i�in g�m�Ģ ve nefritten (yeĢim taĢÝ) yapÝlmÝĢ kaplamalar, 

bu kaplamalardan biriyle beraber kullanÝlan dikd�rtgen Ģekilli ince bronz levha par�asÝ, oval levha 

Ģekilli bronz kop�a par�asÝ, koni Ģekilli helezon yivli sapÝ bulunan �� yelekli ok sonluğu, demirden 

yapÝlmÝĢ �� adet menteĢeli kaplama ve diğer eĢyalara rastlanÝlmÝĢtÝr (ġekil: 1-16). YapÝlan araĢtÝrma 

dÝĢarÝdan k�peyi andÝran g�m�Ģ lif kaplamanÝn, dikd�rtgen, siper ve kalp Ģekilli nefrit kaplamalarÝn, 

ayrÝca oval Ģekilli �er�evesi bulunan levha kop�anÝn benzerleri, �in‟deki Yuan (XIII-XIV. yy.) ve Ming 

(XIV-XVII. yy.) d�nemlerine ait abidelerde bulunmaktadÝr. Burada onlar Ġmparator‟un ve ordu 

komutanÝnÝn kemerlerinin par�alarÝ olarak yer almaktadÝr. X-XIV. y�zyÝllar Askiz k�lt�r� abidelerine 

�zg� olmayan, sapÝnda yivi bulunan ok sonluklarÝ ve menteĢeli desensiz demir kemer kaplamalarÝ 

araĢtÝrÝlan h�y�ğ�n KoybalÝ MezarlÝğÝ‟ndaki kabirlerin �oğundan daha sonraki d�neme, yani en erken 

XIV. y�zyÝla ait olduğunu s�ylememize imkan verir. 

Bu bi�imde bir kemere G�ney Sibirya b�lgesinde ilk kez rastlanÝlmaktadÝr. Onun incelenmesi 

sonucu ortaya �Ýkan veriler bu b�lge i�in hi� araĢtÝrÝlmamÝĢ XIV-XVII. y�zyÝllar d�nemine, yani 

Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝn MoğollarÝn egemenliği altÝnda bulunduklarÝ d�neme ait eĢyalarÝn tasnifini �nemli 

�l��de kolaylaĢtÝrmaktadÝr. 

 

Belikova O. B. Srednee Pri�ulÝme v X-XIII vv. Tomsk, 1996. 
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Erken Dönemlerden Moğol Ġstilasına Yenisey Kırgızları / Prof. Dr. 

Michael R. Drompp [s.397-404]  

Rhodes College  / A.B.D. 

 

Tarihi kayÝtlarda erken d�nemlerde yer alan ilk T�rk halklarÝndan biri olmalarÝna rağmen (M.�. 

3. y�zyÝlÝn sonu) KÝrgÝz tarihi �ok iyi anlaĢÝlamamÝĢtÝr. Elimizde bulunan birka� yerli kaynak sekizinci 

y�zyÝl ve sonrasÝna ait epigrafik yazÝlardÝr. Diğer kaynaklar �ince, Fars�a ve Yunanca gibi farklÝ 

dillerde bulunmaktadÝr. Ge�tiğimiz yÝllarda arkeolojik �alÝĢmalar bilgimizin artmasÝna katkÝda 

bulunmuĢtur. Buna rağmen yazÝlÝ kaynaklar ve fiziksel kalÝntÝlar bizlere h�l� erken KÝrgÝz D�nemi 

tarihi ve k�lt�r� ile ilgili b�t�nc�l bir tablo sunmamaktadÝr. 

KÝrgÝz halkÝna değinen ilk kaynak, KÝrgÝzlarÝn Ko-k‟un ya da Chien-k‟un olarak anÝldÝklarÝ BatÝ 

HanlÝğÝ D�nemi‟ne (M.S. 202-9) ait �in kaynaklarÝdÝr. Ancak bu isim s�rekli aynÝ kalmamÝĢtÝr. AltÝncÝ 

y�zyÝlda yeni formlarÝn -Ch‟i-ku ve Ho-ku- kullanÝlÝyor olmasÝna rağmen, T‟ang hanedanÝ (618-907) 

D�nemi‟nde Ch�-wu, Chieh-ku, Ho-ko-ssu ve Hsia-chia-ssu (kimi zaman Chia-chia-ssu olarak yanlÝĢ 

yazÝlmÝĢ, ya da Hsia-chia olarak budanmÝĢ) gibi formlar da ge�erli olmuĢtur.1 Sekizinci y�zyÝla ait eski 

T�rk yazÝtlarÝnda ise isimleri KÝrkÝz (QÝrqÝz) olarak ge�mektedir.2 AltÝncÝ y�zyÝla ait bir Bizans 

kaynağÝnda araĢtÝrmacÝlarÝn KÝrgÝz kelimesine atÝfta bulunulduğunu �ne s�rd�ğ� Kherkhir (diĢi k�leye 

-savaĢ tutsağÝ- atÝfta bulunulur) kelimesi kullanÝlmaktadÝr.3 Bunlara ek olarak, KÝrgÝz isminin Kher-ged, 

Gir-tis, Hir-kis ve muhtemelen Hir-tis gibi değiĢik Ģekillerde g�r�ld�ğ� sekizinci y�zyÝla ait Tibet�e bir 

metin de bulunmaktadÝr.4 

Erken d�nem KÝrgÝzlarÝnÝn yerleĢim yerine iliĢkin konularda �in kayÝtlarÝnda belirsizlik 

bulunmaktadÝr; bir�ok tarih�i bu d�nemin KÝrgÝzlarÝnÝ, b�y�k olasÝlÝkla T‟ang D�nemi‟nde yerleĢtikleri, 

(KÝrgÝzlarÝn Kem olarak adlandÝrdÝklarÝ) yukarÝ Yenisey Vadisi b�lgesine, G�ney Sibirya‟ya 

yerleĢtirmektedir. Bu b�lge �inlilerin KÝrgÝzlar hakkÝndaki belirsiz imajlarÝnÝ a�Ýklayacak kadar �in‟den 

uzaktÝr. Bu halkÝn k�kenine iliĢkin �zet �in kaynaklarÝnÝn değeri olduk�a azdÝr. 

T‟ang D�nemi �in kaynaklarÝ, KÝrgÝzlarÝ “iri, kÝrmÝzÝ sa�lÝ, beyaz tenli, yeĢil ya da mavi 

g�zl�”5olarak tanÝmlar; benzer tanÝmlamalar Tibet kaynaklarÝnda ve Ġslami kaynaklarda da bulunur.6 

Bu y�zden, bir dizi araĢtÝrmacÝ erken d�nem KÝrgÝzlarÝnÝ b�y�k oranda T�rk olmayan (�zellikle 

Samoyed) etnik �ğelerle karÝĢmÝĢ olarak tanÝmlar. Pek �ok araĢtÝrmacÝ, �in kaynaklarÝnda bulunan 

KÝrgÝz kelimeleri arasÝnda T�rk�e olmayan (�zellikle Samoyed dili) kelimelerin �rnekleri olduğuna 

inandÝklarÝ kelimeleri saptadÝklarÝnda bu d�Ģ�nceyi desteklemiĢlerdir.7 Ancak dil ve “Ýrk” arasÝndaki 

iliĢkinin olduk�a belirsiz olduğunu da vurgulamakta yarar vardÝr. KÝrgÝzlarÝn fiziksel g�r�n�mleri 

bunlarÝn T�rk olmadÝğÝna dair bir g�sterge değildir. KÝrgÝz dilinde T�rk�e olmayan birka� kelimenin 

bulunmasÝ ise bunlarÝn �d�n� kelimeler olduğu ile a�Ýklanabilir.8 Yenisey KÝrgÝz yazÝtlarÝ (sekizinci 

y�zyÝl ve sonrasÝ) ger�ekte tamamen T�rk diliyle yazÝlmÝĢtÝr ve T‟ang D�nemi �in kaynaklarÝ, 
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KÝrgÝzlarÝn yazÝlÝ ve s�zl� dillerinin Uygur T�rklerininkiyle (�ince Hui-ho, Hui-hu) aynÝ olduğunu a�Ýk�a 

belirtmektedir.9 AslÝnda, �ince kaynaklarda bulunan KÝrgÝzca kelimelerin pek �oğu T�rk�edir. Ġhtimal 

dÝĢÝ olmamasÝna rağmen, KÝrgÝzlar i�in T�rk�e olmayan bir k�ken varsaymak i�in hi�bir neden 

yoktur.10 

T�m KÝrgÝzlar renkli g�zlere ve a�Ýk renk sa�a sahip değildir -en azÝndan T‟ang D�nemi‟nde. Bu 

d�nemde KÝrgÝzlarÝ tanÝmlayan �in kaynaklarÝ siyah sa�Ý uğursuz saydÝklarÝnÝ belirtmiĢler ve koyu 

renk sa� ile g�ze sahip olanlarÝ 

 Han generali Li Ling‟in torunlarÝndan kabul etmektedirler (aĢağÝda değinilecektir).11 Yu-yang 

tsa-tsu‟nun yazarÝ Tuan Ch‟eng-shih koyu renk sa�lÝ ve g�zl� KÝrgÝzlarÝn Li Ling‟in ve �inli birliklerinin 

soyundan geldiklerini yazar ve bu da KÝrgÝzlarÝn yalnÝzca Li Ling‟in soyundan geldikleri iddiasÝndan 

daha mantÝklÝdÝr.12 Onuncu y�zyÝlda yayÝnlanan Fars�a bir kaynak olan Hud�d‟�l-A‟l�m, KÝrgÝzlarÝ 

“sert y�z ifadeli ve seyrek sa�lÝ” olarak tanÝmlarken,13 on ikinci y�zyÝlda Fars�a yazan Gazneli yazar 

Gerdiz�, KÝrgÝzlarÝn “sa�larÝnÝn kÝrmÝzÝlÝğÝ ve tenlerinin beyazlÝğÝndan” dolayÝ Slavlar (Saqlab) ile 

aralarÝnda bir bağ olduğunu iddia eder.14 

Erken KÝrgÝz D�nemi siyasi tarihi, Moğolistan yaylasÝnda ilk b�y�k g��ebe imparatorluğu kuran 

Hsiung-nular (Hunlar) ile iliĢkilidir. �in kaynaklarÝ KÝrgÝzlara (ve komĢu Ting-ling‟e) M.�. 201 civarÝnda 

Hun hakanÝ Mo-tun (209-174) tarafÝndan saldÝrÝldÝğÝnÝ yazar.15 Bunun sonrasÝnda �in kaynaklarÝ 

KÝrgÝzlarÝ HunlarÝn tebasÝ olarak g�sterme eğilimindedir. AynÝ kaynaklar M.�. 99‟da Hunlara teslim 

olan Han generali Li Ling‟in (M.�. 74) KÝrgÝzlarÝ g�zetmek i�in g�nderilen bir g�revli olduğunu yazar. 

Li Ling ve birliklerinin KÝrgÝz kadÝnlarÝyla evlendiklerine inanÝlÝr ve T‟ang kaynaklarÝna g�re KÝrgÝzlarda 

bulunan siyah sa� ve g�zler �inlilerle ger�ekleĢen bu karÝĢÝma bağlÝdÝr. KÝrgÝzlar da bunun doğru 

olduğuna inanmakta ve T‟ang kaynaklarÝna g�re KÝrgÝzlarÝn koyu renk sa� ve g�zleri uğursuz 

saymalarÝna rağmen y�zyÝllar sonra bile kendilerini (en azÝndan Han ailesini) Li Ling‟in16 torunlarÝ 

kabul etmektedirler. �in aristokrasisi ile bu t�rl� bir bağlantÝ kurulmasÝnÝn yalnÝzca KÝrgÝz 

y�neticilerinin prestijini arttÝrmak i�in bir ara� olduğunu s�yleyebiliriz. Bu �zellikle T‟ang D�nemi‟nde, 

T‟ang‟ Ýn Li imparatorluk evinin -ger�ek olmasa da ger�ek�i olarak- Li Ling‟le yani KÝrgÝz y�neticileriyle 

iliĢkili olmasÝ ile �nem kazanmÝĢtÝr (aĢağÝda değinilecektir). 

Daha �nce de belirtildiği �zere erken d�nem Yenisey KÝrgÝzlarÝ g��l� Hun Ġmparatorluğu‟nun 

siyasi hakimiyeti altÝndaydÝ. Bunun tam olarak ne anlama geldiği bilinmemekle beraber, bu birtakÝm 

siyasi g�zetim (Li Ling‟in atanmasÝ gibi) ve vergi toplama gibi konularÝ i�eriyordu. M.�. 1. y�zyÝlda, 

KÝrgÝzlar beĢ adayÝn imparatorluk rekabetine girdiği d�nemde yaĢanan M.�. 58/57‟deki (Hsiung-nu) 

Hun haleflik krizine yakalanmÝĢlardÝ. Daha sonra adaylardan yalnÝzca ikisi ayakta kalmÝĢtÝ. Bunlardan 

biri Hu-han-yeh �in‟in Han hanedanÝndan (M.�. 202-M.S. 220) yardÝm isterken, �vey kardeĢi Chih-

chih ise batÝya ilerledi ve M.�. 49‟da KÝrgÝzlarÝ da i�eren pek �ok halk �zerinde otoritesini kurdu.17 

Chih-chih‟nin �abasÝ uzun s�reli baĢarÝlÝ olamadÝ ve imparatorluk hayalleri Han generali Ch‟en T‟ang 

tarafÝndan M.�. 36‟da yenilince yÝkÝldÝ. Bu olaydan sonra KÝrgÝzlarÝn bir kez daha Hun hakimiyetine 
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girdiği varsayÝlÝr. Ancak HunlarÝn g�c� ilk y�zyÝlda daha da azaldÝğÝ i�in KÝrgÝzlarÝn daha fazla siyasi 

otonomiye sahip olmalarÝ muhtemeldir. 

KÝrgÝzlarla ilgili yeterli bilgi ancak G�kt�rklerin (�ince T‟u-ch�eh) 552‟de y�kseliĢiyle m�mk�n 

olmuĢtur. �ince kaynaklara g�re, bu d�nemde KÝrgÝzlar doğuda KurÝkan, g�neyde Tibet ve batÝda 

Karluklarla komĢu olan bir b�lgeye sahip g��l� bir ulustu. Bu alan KÝrgÝzlarÝn evlilik ittifaklarÝyla iliĢkide 

olduğu G�kt�rklerin topraklarÝna eĢit b�y�kl�kteydi. �in kaynaklarÝ, KÝrgÝzlarÝn bey olarak adlandÝrÝlan 

Hsieh-yen-t‟o‟ya tabii olduklarÝna iĢaret etmekteydi. Bu d�nemde KÝrgÝzlarÝn �inlilerle �ok az iliĢkisi 

vardÝ.18 

KÝrgÝzlar, 560 civarÝnda Muhan Kağan (553-572) zamanÝnda G�kt�rklerin doğrudan kontrol� 

altÝna girdiler. KÝrgÝzlar �zerindeki G�kt�rk g�c� Ch‟i-pi Kağan‟Ýn (645-650) y�netimi esnasÝnda 

pekiĢtirildi. Sui Ġmparatoru Wen-ti (581-604) �in topraklarÝna yapÝlan G�kt�rk saldÝrÝlarÝndan duyduğu 

�fke �zerine yayÝnladÝğÝ fermanda, KÝrgÝzlarÝn G�kt�rk hakimiyetinden duyduklarÝ rahatsÝzlÝğÝ belirtir 

ve KÝrgÝzlarÝn “diĢlerini sÝkarak, kendi sÝralarÝnÝn gelmesini beklediğini” iddia eder.19 Eski G�kt�rk 

yazÝtlarÝ KÝrgÝzlarÝn Bumin Kağan (552) ve kardeĢi Ġstemi Han‟Ýn cenazelerine temsilciler g�nderdiğini 

yazar, ancak Tibet ve Bizans gibi kontrol altÝnda olmayan bağÝmsÝz devletler de temsilciler g�nderdiği 

i�in G�kt�rk kontrol�n�n derecesinin anlamlÝ bir g�stergesi değildir.20 

630 yÝlÝnda ilk G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝ ve bunu takiben T�rklerin elli yÝllÝk bir s�re� 

i�in �in hakimiyetine girmesi sonrasÝ Hsieh-yen-t‟o, Uygurlar ve diğerleri -�inlilerin yanÝ sÝra- Doğu Ġ� 

Asya‟da kendi iktidarlarÝnÝ pekiĢtirmeye �alÝĢtÝlar. 630 yÝlÝnda Doğu G�kt�rklerinin yÝkÝlmasÝ sonrasÝ 

�in Ġmparatoru T‟ang T‟ai-tsung (626-649) KÝrgÝzlarla temasa ge�mesi i�in 632 yÝlÝnda bir general 

g�ndermiĢtir.21 Ġlk baĢlarda buna herhangi bir cevap verilmedi; ancak KÝrgÝzlar 648‟de T‟ai-tsung‟un 

sarayÝna resmi bir g�revli (ilteber) g�nderdiler. Hem �in, hem de Ġ� Asya‟yÝ y�netmek isteyen �in 

Ġmparatoru tarafÝndan olduk�a sÝcak karĢÝlandÝ. �in kaynaklarÝna g�re, ilteber Ģarap sayesinde sarhoĢ 

oldu ve �inli resmi bir g�revli atanmasÝnÝ istedi. Erken d�nem T‟ang kaynaklarÝna g�re KÝrgÝzlar pek 

�ok değiĢik isimle anÝlÝr,22 Ġmparator T‟ai-tsung, KÝrgÝz topraklarÝna Chienk‟un b�lgesi adÝnÝ (Han 

D�nemi‟nden kalma bir isim) ve iltebere de general (seng�n) ve vali (totok) unvanlarÝnÝ verdi.23 

Bunun sonrasÝnda, T‟ang, �in ve Yenisey KÝrgÝzlarÝ arasÝndaki iletiĢim KÝrgÝz temsilcilerinin 

hediyelerle �in sarayÝnÝ ziyaretleriyle beraber d�zenli bir temelde devam etti.24 �in kaynaklarÝna g�re 

�inlilerin Li Ling hikayesini kabul etmelerine dair �nemli bir g�sterge -olduk�a �nemli bir bağlantÝ, 

��nk� Li‟nin T‟ang imparatorluk ailesinin Li Ling‟in akrabalarÝndan birine ait olduğu iddia edilir- 

imparator Chung-tsung‟un Ģu ifadesinde (684, 705-710) “Milletiniz ve milletimiz aynÝ ailedendir; diğer 

yabancÝlarla karĢÝlaĢtÝrÝlamazsÝnÝz” yer bulur.25 

Bu d�nemde Doğu G�kt�rklerinin hakimiyeti Moğolistan‟da ĠlteriĢ Kağan (682-691) tarafÝndan 

yeniden pekiĢtirilmiĢtir; Moğolistan‟daki eski T�rk�e yazÝtlarda KÝrgÝzlarÝ yenmek i�in verilen G�kt�rk 

�abalarÝnÝ anlatÝr. KÝrgÝz h�k�mdarÝ da �in, Tibet, KÝrgÝz ve G�kt�rk y�neticilerine verilen Kağan 

adÝyla anÝlÝr. G�kt�rk kaynaklarÝ KÝrgÝzlarÝn Moğol yaylasÝndaki bu G�kt�rk hakimiyetine karĢÝ 

d�Ģmanca hisler beslediğini yazar.26 KÝrgÝzlar beklenmedik bir saldÝrÝyla 710‟da G�kt�rkler tarafÝndan 
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yenilgiye uğratÝldÝ, ve kağanlarÝ �ld�r�ld�,27 ancak G�kt�rklerin KÝrgÝzlar �zerinde daha sonra geliĢen 

hakimiyetlerini bilmiyoruz. Bir KÝrgÝz el�isi Bilge Kağan‟Ýn kardeĢi K�l Tigin‟in �l�m�ne (731) taziyede 

bulunmak i�in g�nderildi.28 �in kaynaklarÝ KÝrgÝzlarÝn G�kt�rkler tarafÝndan yenilmesinden sonra bile 

�in sarayÝ ile diplomatik iliĢkilerini s�rd�rmek i�in yeterli �zerkliğe sahip olduğunu belirtir.29 

742 yÝlÝnda G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝndan sonra, KÝrgÝzlar, daha fazla bağÝmsÝzlÝğa 

sahip olmuĢtur; ancak KÝrgÝzlar, �nce 744‟te Doğu G�kt�rklerini, sonra da 758‟de kendi m�ttefikleri 

olan Karluk ve BasmÝllarÝ yenen UygurlarÝn hakimiyeti altÝna girdiklerinden bağÝmsÝzlÝklarÝ uzun 

s�rmemiĢtir. 758 yÝlÝnda Uygurlar, KÝrgÝzlarÝn 50.000 kiĢilik ordusunu yenilgiye uğratmÝĢtÝr.30 Bu 

olaydan sonra �in‟le olan bağlantÝ yaklaĢÝk y�zyÝl boyunca durmuĢtur; ancak KÝrgÝzlar, Karluklar, 

Tibetliler ve Araplarla ticari iliĢkilere girmiĢlerdir.31 Buna rağmen, UygurlarÝn Yenisey Vadisi ile �in 

arasÝndaki “ablukasÝ” olduk�a etkili olmuĢtur; ��nk� 840‟ta Uygur hakimiyetinden kurtulmalarÝna kadar 

ge�en s�re i�inde KÝrgÝzlarla ilgili bilgi bulunmamaktadÝr. YalnÝzca dokuzuncu y�zyÝlÝn baĢÝnda yazÝlan 

bir metinde konuyla ilgili olarak imparatorluğun bir aileden diğerine ge�tiği, 795 yÝlÝnda UygurlarÝn 

zayÝfladÝğÝndan bahsedilir.32 Uygurlar, hakimiyetlerini yeniden sağlamak amacÝyla KÝrgÝzlara karĢÝ bir 

seferberlik baĢlatmak zorunda kaldÝlar. Bu yazÝtta KÝrgÝzlarÝn yalnÝzca bu savaĢta 400.000 ok�uyu 

savaĢ alanÝna s�rd�ğ� ve UygurlarÝn bunlarÝ yenip liderlerini de �ld�rd�ğ� belirtilmektedir.33 

KÝrgÝzlarÝn Uygur hakimiyeti altÝnda olduklarÝ d�nemin en azÝndan bir b�l�m� i�in, �in kaynaklarÝ 

KÝrgÝz liderlerinin artÝk kağan olarak değil �inceden alÝnan ve orijinal Ģekli bilinmeyen a-je ismiyle 

anÝlmakta olduğunu belirtir. �in kaynaklarÝna g�re, Uygurlar a-je unvanÝnÝ Bilge Ton Irkin‟e34 

vermiĢlerdir. Bu unvanÝn t�m a-je‟ler tarafÝndan mÝ yoksa yalnÝzca biri tarafÝndan mÝ kullanÝldÝğÝ 

belirsizdir. Ancak Karabalgasun yazÝtÝ erken dokuzuncu y�zyÝlda asi KÝrgÝzlarÝn bir kağan tarafÝndan 

y�netildiğini yazar.35 Kaynaklar birbiriyle �eliĢkili olduğundan ve �inliler A-je‟nin KÝrgÝz liderinin aile 

ismi olduğunu belirttiğinden,36 kaynaklarÝn karmaĢÝk olduğu ve A-je‟nin unvandan �ok �zel isim 

olduğu s�ylenebilir. 

820 yÝlÝ civarÝnda, KÝrgÝzlar Uygur hakimiyetinden kurtulma �abalarÝna yeniden giriĢtiler; bu 

noktada �in kaynaklarÝna g�re, KÝrgÝz a-je‟si kağan -siyasi �zerklik arzusunun a�Ýk bir g�stergesi- 

unvanÝnÝ aldÝ. Kağan b�y�k olasÝlÝkla Uygur g�c�n� zayÝflatan hakimiyet b�l�nmesinden cesaret 

almÝĢtÝr; ancak bunun yanÝnda T�rgeĢ (anne yoluyla) ve Karluklarla (Karluk yabgusunun kÝzÝ olan 

karÝsÝ yoluyla) da g��l� aile bağlarÝ vardÝr. Uygurlar, KÝrgÝz baĢkaldÝrÝsÝnÝ bastÝrmaya �alÝĢmÝĢlar 

ancak baĢarÝsÝz olmuĢlardÝr. �in kaynaklarÝ, KÝrgÝz liderinin artan g�veni ile ilgili abartÝlÝ bir tablo 

�izmiĢtir. Bu kaynaklara g�re lider Uygurlarla Ģu s�zlerle alay etmiĢtir: “ġansÝnÝz t�kendi! AltÝn 

�adÝrÝnÝzÝ alacağÝm ve �adÝrÝnÝzÝn yerinde atlarÝmÝ yarÝĢtÝrÝp, bayrağÝmÝ dikeceğim. Eğer bana karĢÝ 

geliyorsanÝz, hadi �ÝkÝn karĢÝma! Yoksa savulun!”37 Sonunda 840 yÝlÝnda, hain bir Uygur komutanÝ 

olan K�l Bağa, KÝrgÝzlara Uygur kağanÝna yapÝlan bir saldÝrÝda yardÝm etti ve kağan �ld�r�ld�. 

KÝrgÝzlar Uygur baĢkentini ele ge�irdi, hazinelerine el koydu ve Uygur kağanÝyla evlenmesi i�in 821‟de 

T‟ang sarayÝnca g�nderilen Prenses T‟ai-ho‟yu tutsak aldÝ. Uygur kağanlÝğÝ yok edildi ve Uygurlar da 

KÝrgÝz kÝyÝmÝndan kurtulmak i�in adeta d�rt yana ka�ÝĢtÝlar.38 
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Uygur Devleti‟nin ortadan kalkmasÝyla, KÝrgÝzlar bir�ok el�i yoluyla �inlilerle yeniden iliĢki 

kurdular. Bu el�ilerden ilki 842 yÝlÝnda �in‟e varmÝĢtÝr. Bu el�i T‟ang sarayÝna KÝrgÝzlarÝn Prenses T‟ai-

ho‟yu �in‟e ulaĢtÝrma d�Ģ�ncesinde olduğunu iletmiĢtir (bu konuda yeniden KÝrgÝz y�netici sÝnÝfÝ ile 

Tang imparatorluk ailesi Li arasÝndaki bağlarÝ sÝkÝlaĢtÝrmak ve T‟ang‟Ýn KÝrgÝzlarÝ resmi siyasi 

tanÝmasÝnÝ sağlamak ve ticari ayrÝcalÝklarÝnÝ korumak amacÝyla yapÝldÝğÝna bir Ģ�phe yoktur). Ancak 

daha sonra �ğrenilir ki, Prenses KÝrgÝz korumalarÝn �ld�r�lmesiyle Uygurlar tarafÝndan ele ge�irilir ve 

Prensesi �in‟le yapacaklarÝ m�zakerelerde kullanmaya �alÝĢÝrlar.39 �in baĢbakanÝ Li Te-y� tarafÝndan 

Ġmparator Wu-tsung (840- 846) tarafÝndan yazÝlan mektupta KÝrgÝz eylemleri -�zellikle de prensesi 

�in‟e geri verme �abalarÝ- �v�lm�Ģ ve T‟ang imparatorluk sarayÝ ile KÝrgÝzlar arasÝndaki akrabalÝk 

bağlarÝ resmi kabul g�rm�Ģt�r.40 KÝrgÝz kağanÝnÝn ismi T‟ang imparatorluk aile kayÝtlarÝna girmiĢtir.41 

Diğer el�i de (843) kabul g�rm�Ģ ve Kore el�isinin �zerinde g�r�lm�Ģt�r; ���nc� el�i ise (yine 843) 

T‟ang sarayÝna Ģahinler ve 100 at hediye g�t�rm�Ģt�r.42 Ġki halk arasÝnda bu t�r iliĢkiler, yakÝnlaĢmayÝ 

teĢvik etse de, �inliler KÝrgÝz kağanÝnÝn Tengri Kağan (uzun s�redir Uygurlarla b�t�nleĢen bir unvan) 

unvanÝnÝ alma isteğini reddetmiĢ ve bunun yerine eski bir terim olan Chien-k‟un‟u diriltmeye 

�alÝĢmÝĢtÝr. D�rd�nc� KÝrgÝz el�isi (844) iki beyaz atÝ da i�eren daha fazla armağan getirmiĢ; ancak 

�in‟le iliĢkilerde yaĢanan g��l�klerden43-Uygurlara karĢÝ kazandÝklarÝ zaferden sonraki KÝrgÝz 

eylemlerine bakÝlarak a�Ýklanabilecek g��l�kler- Ģikayet etmiĢtir. 

Yeni kazandÝklarÝ iktidar ve etkiye rağmen, KÝrgÝzlar UygurlarÝn Moğol yaylasÝndaki yerini 

almamÝĢtÝr. Kuzey sÝnÝrÝnda b�y�k miktarda Uygur m�lteci ile karĢÝlaĢan T‟ang sarayÝ KÝrgÝzlarÝ 

bunlarÝ ortadan kaldÝrmaya zorladÝ; ancak iki g�� arasÝndaki iĢbirliği, b�y�k �l��de aralarÝndaki 

uzaklÝğa bağlÝ olarak, olduk�a sÝnÝrlÝydÝ. KÝrgÝzlar, Uygur g�c�n�n son kÝrÝntÝlarÝnÝ ortadan kaldÝrmak 

i�in bir ordu yolladÝ, ancak bu �ok az sonu� verdi ��nk� �inliler sÝnÝrlarÝna yaklaĢan Uygur 

m�ltecilerinin bir �oğunu �ld�rm�Ģt�.44 

Pek �ok araĢtÝrmacÝnÝn, KÝrgÝzlarÝn Moğol yaylasÝndaki hakimiyetlerini 840‟dan sonra 

arttÝrdÝklarÝnÝ varsaymalarÝna rağmen, buna iliĢkin bir kanÝt yoktur, ancak bu hata pek �ok yayÝnda 

tekrarlanmaktadÝr (bazÝ araĢtÝrmacÝlarÝn, �zellikle de �inli araĢtÝrmacÝlarÝn Moğol yaylasÝnda KÝrgÝz 

hakimiyetine iliĢkin bir kanÝt olmadÝğÝnÝ belirtmelerine rağmen).45 Geleneksel yaĢam tarzlarÝna ve 

belirli ticaret yollarÝnÝ kontrol altÝnda tutmalarÝna bağlÝ olarak, KÝrgÝzlarÝn YukarÝ Yenisey Vadisi‟nde 

kaldÝklarÝ belirtilmektedir.46 �in‟le diplomatik iliĢkilerini s�rd�rseler de bunlar sÝk olmamÝĢtÝr. 

Ġmparatorun KÝrgÝz liderine devam edebileceği y�n�nde onay vermeden, Ġmparator Wu-tsung‟un 

�l�m� ile KÝrgÝz-�in iliĢkilerindeki sorunlar arttÝ.47 Bunlara ek olarak, Uygur kağanÝnÝ iktidardan 

d�Ģ�ren KÝrgÝz hanÝ kendi g�revlileri tarafÝndan 847 yÝlÝnda �ld�r�lm�Ģt�r. Buna rağmen, KÝrgÝzlar 

Moğol yaylasÝndaki son Uygur m�ltecilerini toplamak amacÝyla 50.000 civarÝnda asker g�ndermiĢtir. 

Daha sonra �in Ġmparatoru Hs�an-tsung (846-859), �ld�r�len kağanÝn haleflerinden birine Ying-wu 

Ch‟eng-ming Kagan olarak onay vermiĢtir.48 Bir baĢka atama da Ġmparator I-tsung (859-873) 

tarafÝndan 867‟de yapÝlmÝĢtÝr.49 T‟ang HanedanÝ‟nÝn bu d�nemde sonuna gelmiĢ olmasÝ b�y�k bir 

ĢanssÝzlÝktÝr, ��nk� bu (T‟ang‟Ýn 907‟de yÝkÝlmasÝ) olmasaydÝ �in kaynaklarÝ, KÝrgÝzlar hakkÝnda daha 

fazla bilgi sağlayabilirdi.50 
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KÝrgÝzlarÝn Moğolistan yaylasÝnÝ ele ge�irdiğini varsayan aynÝ araĢtÝrmacÝlar, onlarÝn onuncu 

y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde Kitan g�c�n�n artmasÝyla b�lgeden atÝldÝğÝnÝ iddia ederler. Bununla ilgili de bir 

kanÝt yoktur. Kitan lideri A-pao-chi Moğolistan yaylasÝndaki n�fuzunu 942‟de arttÝrmÝĢtÝr, ancak 

KÝrgÝzlarla olan �ekiĢmeye dair herhangi bir kanÝt bulunmamaktadÝr. Kitan (Liao) kaynaklarÝndan 

KÝrgÝzlarla ilgili olarak edindiğimiz tek bilgi iki g�c�n diplomatik iliĢkiler s�rd�rd�ğ�d�r.51 840‟dan 

924‟e kadar s�ren bir KÝrgÝz Ġmparatorluğu‟nu tanÝmlayan araĢtÝrmacÝlar hayal g��lerini 

zorlamaktadÝrlar. Elde bulunan t�m kanÝtlar, Moğolistan yaylasÝnda bir kÝsÝm ilerlemeleri olsa da 

KÝrgÝzlarÝn burada 840‟daki zaferleri sonrasÝ ciddi bir �st�nl�ğe sahip olmadÝklarÝdÝr. 840‟lÝ yÝllarda 

�inlilerin KÝrgÝzlarla olan diplomatik iliĢkileri, KÝrgÝzlarÝn hakimiyetlerini TarÝm HavzasÝna kadar 

geniĢletmeyi ve yine bu konuda �in‟le iĢbirliği yapmayÝ umuyorlardÝ iĢbirliği yapÝlmadÝ ��nk� 

T‟anglarÝn Devleti bu t�rl� bir geniĢlemeye dahil olacak kadar g��l� değildi. Her iki durumda da bu 

ortak proje ger�ekleĢtirilemedi ve KÝrgÝzlar imparatorluk hayalleri peĢinde kendi baĢlarÝna koĢtular.52 

Daha �nce baĢka bir yerde de belirttiğim gibi, KÝrgÝzlarÝn Moğolistan yaylasÝ �zerinde, daha 

�nceki T�rkler gibi (G�kt�rk ve Uygurlar) bir imparatorluk kuramamasÝnÝn �nemli nedenlerinden biri 

de tarÝm ve hayvancÝlÝk �zelliklerine sahip karma bir ekonomileri olmasÝdÝr.53 Pek �ok araĢtÝrmacÝnÝn 

da belirttiği gibi, tarÝm bir�ok Ġ� Asya �oban ekonomisinin bir par�asÝydÝ.54 Dokuzuncu y�zyÝl 

KÝrgÝzlarÝna ait bilgilerde diğer pastoral haklara g�re KÝrgÝzlarda tarÝmÝn olduk�a �n planda olduğu 

belirtilmekteydi. Burada ticaretin de -KÝrgÝzlarÝn �zellikle batÝ ve g�neybatÝdaki haklarla iliĢkilerini 

sağlamlaĢtÝran g��l� bağlarla- KÝrgÝz ekonomisindeki �nemi b�y�kt�r.55 Karma tarÝm/hayvancÝlÝk ve 

ticarete dayalÝ bu t�rl� bir ekonomi, KÝrgÝzlar i�in yaĢamlarÝnÝ G�ney Sibirya‟nÝn Yenisey havzasÝndan 

kalkÝp Moğolistan yaylasÝndaki Orhun Nehri vadisinde kurmalarÝnÝ arzu edilmez kÝlmÝĢtÝr.56 

G�rd�ğ�m�z gibi KÝrgÝzlar, �inlilerle yakÝn iliĢkiler kurmak i�in pek �ok yol denemiĢlerdir; ancak 

�inlilerin ilgisizliği ve iki devlet arasÝndaki b�y�k uzaklÝk nedeniyle bu �abalar sonu�suz kalmÝĢtÝr.57 

Bu ilgisizliğin KÝrgÝzlarÝn batÝ ve g�neybatÝyla olan ticari bağlantÝlarÝna daha fazla odaklanmalarÝna 

neden olduğu tahmin edilmektedir. 

T‟ang D�nemi �ince metinleri, erken d�nem KÝrgÝzlarÝnÝn k�lt�r�ne ait yazÝlÝ bilgilerimizin 

�oğunu sağlar, ancak bu diğer yazÝlÝ malzeme (�zellikle Ġslami belgeler) baĢta olmak �zere diğer 

kaynaklardan da beslenmektedir. Bunlar birlikte d�Ģ�n�ld�ğ�nde altÝncÝ y�zyÝldan on ya da on birinci 

y�zyÝla kadar s�ren d�nemde KÝrgÝz k�lt�r�yle ilgili -eksik olsa da- bir �er�eve sunar. 

Belirtildiği �zere, �inlilerin bilgileri ve arkeolojik bulgularda Yenisey KÝrgÝzlarÝ‟nÝn hayvancÝlÝkla 

birlikte tarÝm ağÝrlÝklÝ karma bir ekonomi uyguladÝklarÝ sergilenmektedir. B�lgenin vadilerinde ya da 

yakÝnlarÝnda yaĢadÝlar,58 b�lge darÝ, arpa, buğday gibi kuru tarÝm �r�nlerini yetiĢtirmek i�in 

uygundu.59 �in kaynaklarÝ tohum ekmek ve ekin bi�mekten bahsetmektedir;60 arkeolojik kazÝlar 

sonucunda da b�lgede saban ve orak bulunmuĢtur.61 �in kaynaklarÝ hububatÝn hem besin maddesi 

hem de mayalamada (KÝrgÝzlarÝn kÝmÝz -mayalanmÝĢ kÝsrak s�t�- i�tiğini eklese de)62 kullanÝldÝğÝnÝ 

vurgular; arkeologlar da tahÝllarÝn un haline getirildiklerine dair �in kaynaklarÝnÝ doğrular Ģekilde 

değirmen taĢlarÝ bulmuĢtur. �in kaynaklarÝna g�re KÝrgÝzlar meyve ya da yeĢil sebze 

yetiĢtirmezlerdi63-Ġklimleri �ok uygun değildi. �in kaynaklarÝnda tanÝmlanan KÝrgÝz topraklarÝ ormanlar 
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ve yeĢil alanlarla kaplÝ karma nehir/dağ sistemine dahildi -bu da KÝrgÝzlarda geliĢmiĢ olan karma 

ekonomiye uygundu. KÝrgÝz evleri ortamlarÝnÝ ve tarÝm-hayvancÝlÝk karÝĢÝmÝ ekonomilerini iyi 

yansÝtmaktaydÝ; �inlilere g�re, KÝrgÝzlar �adÝrlarÝn yanÝ sÝra �zellikle kÝĢ soğuğundan korunmak i�in 

ağa� kabuklarÝndan yapÝlmÝĢ ahĢap evlere sahiptiler.64 

Hem evcil hem de vahĢi hayvanlar KÝrgÝz ekonomisi i�in �nemliydi. At (�in tarih�ilerince 

değinilecek derecede geleneksel bozkÝr midillisinden daha b�y�k boyutlarda), deve, koyun ve sÝğÝr 

yetiĢtirmiĢlerdir. Hububatla birlikte et de KÝrgÝz beslenmesinin �nemli bir �ğesiydi. �zellikle ticaret 

ama�lÝ k�rk��l�k dahil olmak �zere avlanma ve balÝk tutma da KÝrgÝz beslenmesi ve ekonomisi i�inde 

�nemli bir yer tutmaktaydÝ.65 Hud�d‟�l-A‟l�m, KÝrgÝz ekonomisinde avcÝlÝğÝn �nemini vurgular.66 

�inlilere g�re KÝrgÝzlar zaman zaman dağlarÝ aĢarak kayaklar �zerinde de avlanmÝĢtÝr.67 Hayvanlar, 

KÝrgÝz sosyal yaĢamÝnÝn da bir par�asÝdÝr, KÝrgÝzlar, develer ve aslanlarla, yine atlar ve halatlarla 

�eĢitli oyunlar geliĢtirmiĢlerdir.68 KÝrgÝzlar, eğlence amacÝyla pek �ok m�zik aleti de kullanmÝĢtÝr,69 

m�ziğin icrasÝ KÝrgÝz ġamanizmiyle ilgili olmuĢtur (aĢağÝda değinilecektir). KÝrgÝzlarÝn, T�rkler ve 

Uygurlar gibi zamanÝ 12 hayvanlÝ takvimle belirlediklerini de g�zden ka�ÝrmayalÝm.70 

Arkeolojik bulgular, KÝrgÝzlarÝn madencilikteki etkinliklerini de vurgular. AltÝn, demir ve kalay 

KÝrgÝzlar tarafÝndan farklÝ ara� ve gere�ler yapmak amacÝyla kullanÝlmÝĢtÝr. Ġ� Asya‟da hakimiyet kuran 

T�rklerin kullandÝklarÝ y�ksek kalitedeki bÝ�ak ve kÝlÝ�lar gibi metal silahlar yaptÝklarÝ bilinir. �in 

kaynaklarÝ, karÝnlarÝnÝ, bacaklarÝnÝ, dizlerini ve omuzlarÝnÝ korumak amacÝyla kullandÝklarÝ ağa� 

zÝrhlarÝn yanÝ sÝra, ok ve yayÝn da kullanÝldÝğÝnÝ belirtir; KÝrgÝzlar ayrÝca muharebe flamalarÝ da 

kullanmÝĢtÝr.71 

�inliler tarafÝndan T�rklerinkiyle aynÝ olduğu belirtilen KÝrgÝz giysilerinde ipek ve brokar gibi 

TarÝm havzasÝ Ģehirleri, Araplarla yapÝlan ticaretler sonunda elde edilen �r�nlerin yanÝ sÝra ke�e ve 

k�rk de kullanÝlmaktaydÝ. KÝrgÝz erkekleri bellerinde bileği taĢÝ ve bÝ�aklar taĢÝmaktaydÝ; her iki cins de 

k�pe takmaktaydÝ. Cesaretleriyle tanÝnan erkeklerin elleri, evli kadÝnlarÝn ise boyunlarÝ d�vmeliydi.72 

Evlilikte de at ve koyunlar armağan73 olarak verilmekteydi; ancak �in kaynaklarÝ KÝrgÝzlarÝn armağan 

vermediklerini yazar.74 

Ticaret, KÝrgÝz ekonomisinin �ok �nemli bir par�asÝydÝ. �in kaynaklarÝ, KÝrgÝzlarÝn k�rk ve metal 

eĢyalarÝn ticaretini yaptÝklarÝnÝ yazar, bunun yanÝ sÝra evcil hayvanlarÝn da ticaret metasÝ olduğu 

varsayÝlÝr. Bu listeye Hud�d‟�l-A‟lam‟da anÝlan materyaller de eklenebilir: misk, �zel ağa� �eĢitleri, 

fildiĢinden yapÝlmÝĢ bÝ�ak kÝnlarÝ.75 

KaynaklarÝmÝzda KÝrgÝz dininden �ok az bahsedilmektedir. �in kaynaklarÝ, KÝrgÝzlarÝn 

ĢamanlarÝn tanrÝsal g�c�ne inandÝklarÝnÝ, ancak tanrÝlara ve ruhlara verilen kurbanlar konusunda su 

ve �imenin �nemine inandÝklarÝnÝ -T�rklerin kutsal toprak ve su k�lt� ile bağlantÝlÝ olarak- ve kurban 

etme iĢlemini belirli zamanlarda yapmadÝklarÝnÝ yazar.76 Bir �in kaynağÝ, Yu-yang tsa-tsu, KÝrgÝzlarÝn 

kendilerinin inek ve ruhun birleĢmesinden oluĢtuklarÝna inandÝklarÝnÝ yazar. Bu birleĢim daha sonra 

KÝrgÝzlarÝn atalarÝna ait kabul ettikleri bir mağarada ger�ekleĢmiĢtir. Bu inancÝ temel alarak, Tuan 
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Ch‟eng-shih KÝrgÝzlarÝ, atalarÝnÝn diĢi bir kurt olduğuna inanan T�rklerden (bazÝ efsanelere g�re) 

ayÝrÝr.77 T�rklerin atasal mağaralarÝnda yaptÝklarÝ gibi KÝrgÝzlarÝn da rit�ellerini bu b�lgede yapÝp 

yapmadÝklarÝ bilinmemektedir.78 

KÝrgÝz diniyle ilgili olarak, Uygur Ġmparatorluğu‟nun 840‟ta yÝkÝlmasÝndan sonra, KÝrgÝz liderinin 

�inlilerden Tengri Kağan -G�kt�rkler ve Uygurlar tarafÝndan G�k TanrÝ olarak kabul edilen TanrÝ, 

KÝrgÝzlar tarafÝndan da kabul edilir- olarak anÝlmasÝnÝ talep ettiğini de belirtmeliyiz. Daha �nce de 

belirtildiği gibi, �inliler, bu t�rl� g��l� bir unvanÝ KÝrgÝz kağanÝna vermekte direnmiĢtir.79 G��l� bir ilah 

olarak Tengri kavramÝ bir yazÝtta “�ze Tengri yarlÝkadÝ” (yukardaki TanrÝ buyurdu) ifadesini i�eren bir 

yazÝtta a�Ýk�a g�r�lmekle birlikte,80 Yenisey oyma yazÝtlarÝ da, �oğunlukla „Tengri elim‟ (kutsal 

yurdum) bi�iminde olmak �zere, Tengri‟ye referanslar i�erir.81 

KÝrgÝzlarda �l�mlerde �zel t�renler uygulanÝr; yaslÝ kimseler �l� insanÝn �evresinde ağlayarak �� 

kez dolaĢÝr; ancak bir�oklarÝnÝn yaptÝğÝ gibi y�zlerini hÝrpalamazlar (ancak yalnÝzca bir kaynakta 

eĢlerin kocalarÝ �ld�ğ�nde bu uygulamayÝ yaptÝğÝ yazÝlmaktadÝr). V�cutlar yakÝlÝr ve daha sonra 

kemikler toplanÝp bir yÝl sonra yakÝlÝr.82 Hud�d‟�l-A‟lam, KÝrgÝzlarÝn ateĢi kutsal sayÝp, �l�lerini 

yaktÝklarÝnÝ yazar.83 Gerdizi, bunu kabul etmeyip, KÝrgÝzlarÝn ateĢi “en saf �ğe” olarak kabul 

etmelerinden dolayÝ �l�leri yaktÝğÝnÝ belirtir.84 Ancak, ateĢ ve duman pek �ok T�rk halklarÝ tarafÝndan 

t�rensel temizleme amacÝyla kullanÝlmÝĢtÝr. Buna Y�ce TanrÝ „Tengri‟ ve Umay‟Ý kutsal sayan Doğu 

T�rkleri (G�kt�rkler) de dahildir.85 KÝrgÝzlar da G�kt�rkler ve Uygurlar gibi taĢ mezarlÝk yazÝtlarÝ 

dikmiĢlerdir, ancak KÝrgÝzlar faklÝ grafikler kullanmÝĢtÝr.86 Moğolistan yaylasÝndaki eski T�rk 

yazÝtlarÝndan daha eski olduğu d�Ģ�n�lm�Ģ olsa da, bu yazÝtlar ya diğerlerinin �ağdaĢÝdÝr ya da daha 

sonra yapÝlmÝĢtÝr (8-12 yy. arasÝnda).87 140 dan fazla bu t�rl�  anÝt bulunmuĢtur.88 Bu anÝtlardaki 

yazÝlar olduk�a �zet nitelikte olduğundan ve genelde basit Ģekilde �len kiĢinin ardÝndan yakÝlan 

ağÝtlarla s�sl� olduğundan, bunlar KÝrgÝz siyasi tarihi hakkÝnda pek fazla bilgi vermez (erken d�nem 

T�rk yazÝtlarÝnÝn aksine). Ancak �in ve Tibet‟le iliĢkilerin g�stergesidir.89 

Gerdizi, KÝrgÝzlar arasÝnda bazÝ kiĢilerin �k�z, Ģahin, kirpi, saksağan gibi hayvanlara taparken, 

diğer bir kÝsmÝnÝn da ağa�lara ya da r�zgara tapÝndÝğÝnÝ belirtmiĢtir. O, KÝrgÝzlar arasÝndaki Ģamanlara 

da değinir; bu Ģamanlar belirli g�nlerde toplanÝr ve m�zik aletleri eĢliğinde farklÝ bir ruh yapÝsÝna 

b�r�n�rler. Gerdizi, KÝrgÝz halkÝnÝn Ģamanlara gelecekle ilgili “kuraklÝk, yağmur, bolluk, kÝtlÝk” gibi 

konularda danÝĢtÝğÝnÝ ifade eder. Ve genelde bunlarÝn s�ylediklerinin aynÝsÝnÝn ger�ekleĢtiğini 

belirtir.90 Gerdizi‟nin ifadeleri 12. yy. baĢÝnda Mervazi‟nin Arap�a yazÝlarÝnda tekrarlanÝr.91 KÝrgÝzlarÝn 

Mani dinine Soğdlular tarafÝndan d�nd�r�ld�ğ� g�r�Ģ� ikna edici değildir.92 

Siyasi y�netim a�ÝsÝndan, KÝrgÝzlar, �in kaynaklarÝnca �ince ve T�rk�e unvanlara sahip (totok, 

tarkan) olduğu bildirilen bir�ok resmi unvan kullanmÝĢtÝr. Samur k�rk ve diğer postlar cinsinden 

�denen bir vergilendirme sistemi vardÝ. Kanunlar katÝdÝr, savaĢa katÝlmayÝ reddetmek gibi su�lar da 

dahil bir�ok su� i�in idam cezasÝ verilmekteydi.93 Bu Hud�d‟�l-A‟lam‟Ýn KÝrgÝzlarÝn “kanunsuz” olduğu 

y�n�ndeki iddiasÝna ters d�Ģmekte; ancak “acÝmasÝz” olduklarÝ y�n�ndeki iddiayÝ pekiĢtirmektedir. 

Hud�d‟�l-A‟lam‟Ýn yazarÝ, KÝrgÝz kağanÝnÝn hen�z belirlenememiĢ bir Ģehirde yaĢadÝğÝnÝ, ancak diğer 
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KÝrgÝzlarÝn Ģehirlerde yaĢamadÝklarÝnÝ ifade eder.94 AslÝnda bu kaynakta verilen tanÝmlama g��ebe 

etkinliklerini vurgulayÝp, KÝrgÝzlar arasÝndaki tarÝm etkinliklerinden bahsetmez. 

YukarÝda belirtilen tarihi taslak KÝrgÝzlarÝn bağÝmsÝzlÝk arzusunun b�y�k olduğunu ve bunu 

korumak i�in de sÝklÝkla savaĢ halinde olduklarÝnÝ vurgular. AslÝnda erken d�nem KÝrgÝz tarihi, 

KÝrgÝzlarÝn b�y�k g��lerin etkisi aldÝğÝna girdiğini ancak yeniden KÝrgÝz �zerkliğini yapÝlandÝrmak i�in 

b�y�k �abalar sarf ettiğini yazar. Bir�ok diğer g��er halk gibi -hatta �oğunlukla tarÝmsal etkinliklerde 

bulunanlar bile- gibi KÝrgÝzlar da savaĢÝ devletin �nemli bir etkinliği olarak kabul eder. T�rklere ve 

Uygurlara karĢÝ verdikleri savaĢlar d�Ģ�n�ld�ğ�nde, onuncu y�zyÝla ait Hud�d‟�l-A‟lam‟da KÝrgÝzlarÝn 

m�kemmel savaĢ�Ýlar olup �evrelerinde yaĢayan insanlarla savaĢ halinde olduğu ifade edilir.95 

Onuncu y�zyÝl sonlarÝndan KÝrgÝzlarÝn on ���nc� y�zyÝlda Moğol Ġmparatorluğu tarafÝndan yok 

ediliĢine kadar, KÝrgÝzlarla ilgili �ok az bilgi bulunmaktadÝr. 1130 civarÝnda KÝrgÝzlar ve KarahÝtaylÝlar 

arasÝnda bir �atÝĢma yaĢandÝ, KÝrgÝzlar yenilmedi; ancak bir s�re de olsa KarahÝtaylarÝn y�netimi 

altÝna girdikleri konusunda spek�lasyonlar vardÝr.96 YaklaĢÝk 80 yÝl sonra KÝrgÝzlar 1207/1208 

yÝllarÝnda Cengiz Han �nderliğindeki MoğollarÝn g�c�n� kabul etti. Bir yÝl sonra TarÝm HavzasÝ 

UygurlarÝ, kendi istekleriyle Moğol KarahÝtaylarÝnÝn y�netimine girdiler. Moğol hakimiyeti altÝndaki 

KÝrgÝzlar bir s�re sonra istikrarsÝzlÝk d�nemine girdiler. ��nk� Moğol prensleri, Kubilay ve ArÝg B�ke, 

Kubilay ve Kaydu arasÝndaki iktidar savaĢlarÝndan etkilendiler.97 Bu �atÝĢmalar sonunda KÝrgÝz halkÝ 

i�inde de bazÝ hareketlere yol a�tÝ. 

Bu olaylar sonrasÝ KÝrgÝzlar, Yenisey b�lgesinde yerleĢime devam etmelerine rağmen, TanrÝ 

DağlarÝ (T‟ian-shan) b�lgesi modern KÝrgÝzlarÝ ile bağlantÝlarÝ belirsizdir.98 BazÝ araĢtÝrmacÝlar birinci 

y�zyÝlda bazÝ KÝrgÝzlarÝn TanrÝ DağlarÝnÝn kuzey yama�larÝna g�� etmeye baĢladÝklarÝnÝ ve bu 

hareketlerin sekizinci ve onuncu y�zyÝllar arasÝnda yoğunlaĢtÝğÝnÝ iddia ederler. Moğol D�nemi‟nde de 

bu g��ler devam etmiĢtir; ancak �atÝĢan teorilerin sayÝsÝ da �oktur.99 

Hunlar, G�kt�rkler ya da Uygurlar gibi, KÝrgÝzlar da 840 yÝlÝ sonrasÝ b�y�k bir devlet kuramasalar 

bile Uygur BozkÝr Ġmparatorluğu‟nun dağÝlmasÝndaki etkileri a�ÝsÝndan b�y�k bir �neme sahiptirler. 

KÝrgÝzlar, UygurlarÝn yalnÝzca TarÝm havzasÝ ve �evresine g�� etmesine yol a�makla kalmayÝp, 

UygurlarÝ uzaklaĢtÝrÝp Ġ� Asya‟da hem Kitan hem de Karluk g�c�n�n y�kselmesini sağlamÝĢlardÝr.100 

B�ylece Avrasya bozkÝrÝnÝn siyasi odağÝ Moğolistan yaylasÝndan doğuya (Man�urya KitanlarÝ) ve 

batÝya (Yedisu KarluklarÝ) doğru kaymÝĢtÝr. KÝrgÝzlarÝn yalnÝzca Uygur BozkÝr Ġmparatorluğu‟nu 

devirmesi �nemli olmakla kalmayÝp, Ġ� Asya‟daki g�� yapÝsÝnÝn değiĢimi de son derece �nemli 

olmuĢtur. 

 

1 Ch�-wu dÝĢÝnda (Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6146) t�m bu isimler 

Pulleyblank‟ta “The Name of The Kirghiz” yer alÝr. 

2 Bu ismin yazÝtlardaki konumuyla ilgili bakÝnÝz Orkun, Eski T�rk YazÝtlarÝ, ss. 914-915. 
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88-90. BakÝnÝz Golden‟Ýn yorumlarÝna, An Introduction to the History of the Turkic Peoples, ss. 176-
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9 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 
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11 Wang, T‟ang hui yao, b�l�m 100, s. 6184; Ou-yang, Hsin T‟ang shu, ch. 217b, s. 6147. 

12 Tuan, Yu-yang tsa-tsu, b�l�m 4, s. 36. 

13 Minorsky, Hudud al-„Alam s. 96. 

14 Martinez, “Gardizi‟s Two Chapters on the Turks” s. 126; bakÝnÝz Golden, An Introduction 

to the History of the Turkic Peoples, s. 178, n. 128. 

15 Ssu-ma, Shih chi, b�l�m 110, s. 2893; Pan, Han shu, b�l�m 94a, s. 3753. 

16 Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, s. 1785. 

17 Pan, Han shu, b�l�m 94b, s. 3800; Ssu-ma, Tzu-chih t‟ung-chien, b�l�m 27, s. 891, 
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18 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6149. 

19 Li, Pei shih, b�l�m 99, s. 3292; Wei, Sui shu, b�l�m 84, s. 1866. Sui shu metninde KÝrgÝz 
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Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-T�rken (T‟u-k�e), cilt. 2, s. 246, n. 524. 
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21 Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, s. 1784. 

22 Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, 1784-1785. 
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25 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6149. 
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30 Liu, Chiu T‟ang shu, b�l�m 195, s. 5201. 

31 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6149. 

32 Mackerras, The Uighur Empire, ss. 10-12. 
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34 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6149. 

35 Schlegel, “Die chinesische Inschrift” s. 84. 

36 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, ss. 6147-6148. 

37 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6149. 

38 Liu, Chiu T‟ang shu, b�l�m 195, s. 5213; Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, ss. 6149-

6150; Ssu-ma, Tzu-chih t‟ung-chien, b�l�m. 246, ss. 7946-7947. 
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40 Li, Li Wei-kung Hui-ch‟ang i-p‟in chi, b�l�m 6, ss. 37-38, Drompp tarafÝndan �evrilmiĢtir, 

“The Writings of Li Te-y�”, ss. 276-282. 
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47 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6150; Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, s. 1786; 

Ssu-ma, Tzu-chih t‟ung -chien, b�l�m 248, s. 8015. 

48 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6150; Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, s. 1786; 

Ssu-ma, Tzu-chih t‟ung-chien, b�l�m 248, s. 8015. 

49 Ssu-ma, Tzu-chih t‟ung-chien, b�l�m 250, s. 8117. Bu d�nemde T2ang‟Ýn KÝrgÝzlarla 

iliĢkileri i�in ek bilgi �zerine bakÝnÝz Butanaev ve Khudiakov, Istoriia eniseiskikh kyryzov, ss. 89-90. 

50. Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6150.  

51 Drompp, “Breaking the Orkhon Tradition” s. 398. 
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�zerine bakÝnÝz, Di Cosmo, “Ancient Inner Asian Nomads” ss. 1100-1104 (�zellikle de ss. 1103-1104) 

ve Vainshtein, Nomads of South Siberia, ss. 145-146 ve 164. 

54 BakÝnÝz, �zellikle Di Cosmo, “Ancient Inner Asian Nomads”. 

55 Drompp, “Breaking the Orkhon Tradition” ss. 401-403. 

56 Bu yorum Thomas J. Barfield‟in KÝrgÝzlarÝ konfedere bir bozkÝr imparatorluğu kuramayacak 

kadar “vahĢi” ve “cahil” olarak tanÝmlayan tezinin tersidir; bakÝnÝz Barfield, The Perilous Frontier: 

Nomadic Empires and China, ss. 164-165. 
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57 Drompp, “The Writings of Li Te-y�” ss. 275-335. 

58 Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, s. 1784. 

59 Erken d�nem KÝrgÝzlarÝ ve tarÝm ayrÝca b�lgenin tarÝmsal �retime uygunluğu ile ilgili daha 

fazla bilgi i�in, bakÝnÝz Drompp, “Breaking the Orkhon Tradition” ss. 400-401. 

60 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6147. 

61 Kyzslasov, Istoriia Tuvy v srednie veka, s. 116; Okladnikov, “Ancient Population of Siberia 

and Its Cultures” s. 57. 

62 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6147. 

63 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6147. 

64 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. Bacot‟a g�re, sekizinci y�zyÝla ait bir Tibet 

metninde KÝrgÝzlarÝn �adÝrlarÝnÝ ağa� kabuklarÝyla kapladÝklarÝ yazmaktadÝr, ancak “ev” yerine 

yanlÝĢlÝkla “�adÝr” yazÝlmÝĢtÝr; bakÝnÝz Bacot, “Reconnaissance en Haute Asie septentrionale par cinq 

oigours au VIIIe si�cle” s. 146. Yenisey havzasÝndaki evlerin g�r�n�m� i�in bakÝnÝz, Martynov, The 

Ancient Art of Northern Asia, ss. 65-66 ve 224-226. 

65 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 

66 Minorsky, Hudud al-„Alam, s. 96. 

67 Wang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 100, s. 1784. 

68 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 

69 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 

70 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6147. 

71 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6147. KÝrgÝz silahlarÝ ve zÝrhlarÝ �zerine bakÝnÝz 

Khudiakov, Vooruzhenie eniseiskikh kyrgyzov VI-XII vv. 

72 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, ss. 6147-6148. Bu �zelliklerin bir kÝsmÝ (belde 

bÝ�ak taĢÝmak, k�peler vs. ) KÝrgÝzlarÝn yaĢadÝğÝ yerleĢim yerlerinde yedi-dokuzuncu y�zyÝllara ait taĢ 

“portre heykellerinde” g�r�lmekteydi; bakÝnÝz Martynov, The Ancient Art of Northern Asia, ss. 95-98 ve 

256-258. BazÝ araĢtÝrmacÝlar KÝrgÝz yurdunu bu t�rl� heykellerin doğum yeri olarak kabul eder; 

BakÝnÝz Martynov, ss. 96-97. 

73 Ou yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 
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74 Wang, T‟ang hui-shu, b�l�m 100, s. 1784. 

75 Minorsky, Hudud al-„Alam, s. 96; bakÝnÝz Schafer, The Golden Peaches of Samarkand, s. 

242. Schafer‟a g�re Arap�ada khutu, �incede hu-t‟u olarak bilinen fildiĢi mors fildiĢidir ancak Sibirya 

ya da Pasifik kÝyÝsÝndan elde edilen mamut fosilleri de olabilir. 

76 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 

77 Tuan, Yu-yang tsa-tsu, b�l�m 4, s. 36; bakÝnÝz Sinor, “The Legendary of the Origin of the 

Turks”. 

78 Ling-hu, Chou shu, b�l�m 50, s. 910. 

79 Li, Li Wei-kung Hui-ch‟ang i-p‟in chi, b�l�m 6, s. 39; bakÝnÝz Drompp, “Breaking the 

Orkhon Tradition” s. 400. 

80 Orkun, Eski T�rk YazÝtlarÝ, s. 554; bakÝnÝz Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-

Thirteenth-Century Turkish, s. 280.  

Tengri bu yazÝtlarda yalnÝzca “g�k” anlamÝnda da kullanÝlmÝĢtÝr; bakÝnÝz Orkun, Eski T�rk 

YazÝtlarÝ, s. 590, ve Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, s. 709. 

81 Orkun, Eski T�rk YazÝtlarÝ, ss. 441, 449, 527i 529; bakÝnÝz Clauson, An Etymological 

Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, s. 524. 

82 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148; Wang, T‟ang hui-yao, b�l�m 100, s. 1784. 

KÝrgÝzlar ve diğer erken d�nem T�rk halklarÝ arasÝndaki farklar �zerine araĢtÝrma yapan araĢtÝrmacÝlar 
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83 Minorsky, Hudud al-Alam, s. 96. 

84 Martinez, “Gardizi‟s Two Chapters on the Turks” s. 128. 

85 T�rklerin (G�kt�rkler) dinine iliĢkin daha yeni g�r�Ģler i�in, bakÝnÝz Kljastornyj, “Les Points 

Litigieux dans l‟Historie des Turcs Anciens” ss. 163-170. TanrÝ�a Umay‟Ýn adÝ Yenisey yazÝtlarÝndan 

birinde de ge�mektedir, ancak burada bir erkek ismi-Umay Bey- olarak g�r�nmektedir; BakÝnÝz Orkun, 

Eski T�rk YazÝtlarÝ, ss. 511-512 ve Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century 

Turkish, s. 165. 

86 Rona-Tas‟daki yazÝt grafiklerine iliĢkin bakÝnÝz, An Introduction to Turkology, s. 111. 

87 Rona-Tas, An Introduction to Turkology, ss. 56-57. 
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88 Daha yeni bir koleksiyon i�in bakÝnÝz Vasil‟ev, Korpus tiurkskikh runicheskikh pamiatnikov 

basseina Eniseia. 

89 BakÝnÝz Orkun, Eski T�rk YazÝtlarÝ, s. 483 (�in) ve s. 515 (Tibet), Tiurkskie eniseiskie 

epitafii, ss. 270-276. (�in) ve ss. 66-74 (Tibet). Buna ek olarak, bakÝnÝz Bazin, “Eine Inschrift vom 

oberen Jenissei als Quelle zur Geschichte zentralasiens”. 

90 Martinez, “Gardizi‟s Two Chapters on the Turks” s. 128. Gardizi‟nin tapÝnma ile ilgili neyi 

s�ylemeye �alÝĢtÝğÝ tam olarak belirgin değildir. 

91 Minorsky, Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India, s. 30. 

92 Maenchen-Helfen, “Manichaeans in Siberia”. 

93 Ou-yang, Hsin T‟ang shu, b�l�m 217b, s. 6148. 

94 Minorsky, Hudud al-„Alam, s. 97. 

95 Minorsky, Hudud al-„Alam, s. 96. 

96 Golden, An Introduction to the History of the Turkic Peoples, s. 187. 

97 Golden, An Introduction to the History of the Turkic Peoples, s. 295. 

98 BakÝnÝz Golden, An Introduction to the History of the Turkic Peoples, ss. 343-345. Yenisey 

KÝrgÝzlarÝ ve T‟ien-shan KÝrgÝzlarÝ arasÝndaki iliĢki �zerine ss. 404-406; modern “Kakaslar” �zerine ss. 

413-414. KÝrgÝzlar ve Kakaslar arasÝndaki iliĢkilerin daha deatylÝ bir tartÝĢmasÝ i�in bakÝnÝz Butanaev 

ve Khudiakov, Istoriia eniseiskikh kyryzov, ss. 18-40. 

99 Bernshtam, “On the Origin of the Kirghiz People” ss. 120-124; Butanaev ve Khudiakov, 

Istoriia enisesikikh kygyzov, ss. 137-144. 

100 Kitanlar �zerine, bakÝnÝz Li, Li Wei-kung Hui-ch‟ang i-p‟in chi, b�l�m 14, s. 115-116 ve 

Ssu-ma, Tzu-chih t‟ung-chien, b�l�m 246., s. 7967, �ev. Drompp, “The Writings of Li Te-y�” ss. 208-

210; Karluklar i�in bakÝnÝz Golden, “KarahanlÝlar ve Erken Ġslam D�nemi” s. 350.  
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Moğol-Cungar Hâkimiyeti Döneminde Yenisey Kırgızları / Prof. Dr. 

Viktor Butanayev [s.405-411]   

Ahmet Yesev� �niversitesi / Kazakistan 

 

1368 yÝlÝnda i� savaĢ sonucunda Yuan Moğol Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝndan sonra KÝrgÝz 

Sayan-Altay topraklarÝ �nceden dahil olduğu Moğol Devleti arazisinden ayrÝlmÝĢtÝr. KÝrgÝzlar da bu 

fÝrsattan istifade edip kendi devlet sistemini kurmayÝ baĢardÝlar. 14. y�zyÝlÝn sonunda KÝrgÝzlar Doğu 

Moğollara karĢÝ savaĢta kendi kuvvetlerini b�y�tmek i�in Oyratlar ile birlik oldular ve bu birlikte �nc� 

duruma geldiler. 1399‟da Oyrat Federasyonu‟ndaki KÝrgÝz t�meni komutanÝ Uge�i KaĢka kendi 

b�lgesinin resmi adÝnÝn değiĢtirilmesi konusunda h�k�m verdi.1 Moğol iktidarÝ idaresiyle Orta Yenisey 

deresine g���r�lm�Ģ �eĢitli uruklarÝn (Tumatlar, Urdutlar, Keraitler) KÝrgÝz himayesi altÝna alÝnmasÝ ve 

KÝrgÝzlar tarafÝndan Hongor ya da Hongoray adÝnda etnik-politik birliğine bağlanmasÝ 15-16. y�zyÝllar 

boyunca devam etmiĢtir. Bunun hakkÝnda �ok miktarda tarihi kaynaklara -�ncelikle 17. ve 18. y�zyÝlÝn 

baĢlarÝndan kalan yazÝ dok�manlarÝna2-  dayanarak yukarÝdaki sonu� �ÝkarÝlabilir. �stelik, G�ney 

Sibirya halklarÝnÝn zengin folklor mirasÝnda Hongoray adÝ Hakas-Minusin (b�ng� su) eyaletini belirten 

bir ad olarak kullanÝlÝr. Bug�nk� Hakas�ada Hooray diye ge�en bu tarihi isim Hakas kahramanlÝk 

destanÝnda, tarih rivayetlerinde ve Ģiirinde sÝk sÝk kullanÝlÝr.3 

T�rkolog B. Tatarintsev‟in kabul ettiğimiz d�Ģ�ncesine g�re, Hongoray (Konguray) s�z� Minusin 

ovasÝ dağlÝk-bozkÝr enginliklerinin coğrafi adÝna ifade eder. Orta �ağ‟Ýn son y�zyÝllarÝnda, KÝrgÝz devlet 

sistemi yeniden kurulurken Hongoray adÝ bir asÝldan olmayan ama ortaklaĢa oturan etnik gruplara 

politik birleĢtirici fakt�r oldu. Bu tip birlik yerlilerin dilinde Tolay (TolÝ, Toro), yani etnik-politik birlik diye 

adlandÝrÝlmÝĢtÝ. Tolay belirtmesi daima Hongoray ile beraber (Tolay Hongoray) kullanmaktaydÝ. 

KÝrgÝzlarÝn rol� etnik-politik ittifakta o kadar b�y�kt� ki, 17. y�zyÝlÝn Rus tarihi belgelerinde 

g�n�m�z Hakas-Minusin topraklarÝna “KÝrgÝz yeri” deniliyordu. KomĢu halklardan bazÝlarÝ (mesela 

ġorlar) Hakasya‟yÝ iki s�zl� isimle HÝrğÝs Hooray (yani KÝrgÝz Hongoray) adlandÝrÝrlar. KÝrgÝz 

k�lt�r�n�n miras�ÝlarÝ olan Hakaslar kendilerinin tarihi rivayetinde Hooray halkÝnÝ KÝrgÝzlarla 

�zdeĢleĢtirirler. �rneğin, HÝrğÝs �aazÝ isimli Hakas rivayetinde “HÝrğÝstÝn toğÝs mun Tolay Hooray 

�onÝ” (KÝrgÝz dokuz binli Hongoray halkÝnÝn birliği)4 diye kaydedilmiĢtir.  

Hakas rivayetlerinde “Dokuz binli birlik Hooray” deyiminden baĢka T�ben Hooray (yani T�men, 

Hongoray) deyimi kullanÝlÝr. Tabii ki, folklor verisi, MoğollarÝn Sayan-Altay arazisini zapt edip kendi 

askeri y�netim sistemine g�re KÝrgÝz t�menini kurduklarÝ tarihi olgularÝyla (13. yy.) bağlÝdÝr. �in 

vakayinamesi YuanĢi‟de denilir ki, Yuan hanedanÝnÝn iktidara geldiği zaman bu halk (tsili-tszisi yani 

KÝrgÝzlar) ayÝrtÝlÝp dokuz bin avlu kurduruldu.5 YukarÝdaki yazÝ kaynağÝ malumatÝ ile Sayan-Altay 

halklarÝnÝn ağzÝndaki tarihsel bilgiler karĢÝlaĢtÝrÝlarak 13. asrÝn sonu 14. asrÝn ilk yarÝsÝ arasÝ 
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KÝrgÝzlarÝn, dokuz bin askeri MoğollarÝn emrine veren t�men teĢkil ettikleri olayÝnÝ tespit edilebilir. Ġlk 

olarak Hongoray adÝna 17. y�zyÝlÝn ortalarÝndan kalma Rus belgelerinde rastlanmaktadÝr.  

1666 senesinde Krasnoyarsk voyvodasÝnÝn, Yerenak ĠĢey oğlu hakkÝnda bilgi istemesine AltÝn 

Han‟Ýn el�ileri olan Uzan ve arkadaĢlarÝ “O KÝrgÝzÝ biliyoruz; KÝrgÝzlar arasÝnda KongurayÝ‟da g���yor. 

HaracÝnÝ da, h�k�mdarÝmÝza ve bir de onlarÝn genel valisi Lauzan TayĢÝ‟ya �d�yor”6 diye 

bildirmiĢlerdi. Bu kaynakta, KÝrgÝz adÝ Rus anlamÝnÝn, T�rk-Moğol s�z� Konguray (Hongoray) ile tam 

bir karĢÝlÝğÝ olduğu ortadadÝr. 

Bir�ok halk ve devlet komĢularÝ tarafÝndan kendi isimleri olmayan adlarla anÝlÝrlar. �rneğin, 

KÝrgÝzistan‟a, 17. asrÝn Rus belgelerinde “Brut yeri” denilmektedir; ��nk� Cungarlar KÝrgÝzlara Burut 

derlerdi.7 Cungar memleketi Rus belgelerinde “KalmÝk yeri”, kendi halk adÝ Oyrat olan Cungarlar ise 

Kara KalmÝklar diye anÝlÝrdÝ. 

KÝrgÝzlar �zerine bir metnin Moğolcadan veya Mancur dilinden �evrildiği takdirde diplomatik 

Rus�ada Hongoray/Konguray adÝ kullanÝlmaktaydÝ. Mesela, 1707‟de Tsin HanedanlÝ �in Devleti‟nden 

bildirildiğine g�re Ruslar “Zengorya‟ya yakÝn olan” Hongoray topraklarÝnda Abakan ĠstihkamÝnÝ 

kurdular; Hongoray‟da da “Vergilendirilen KÝrgÝzlar ve Urenhaylar g��ebe bir hayat s�rer ve av 

avlarlar”.8 Bu ismin ger�eği tarihsel folklorda kullanÝlan ve Ģu anda g�� anlaĢÝlÝr deyimlerin birka�Ýyla 

tasdik edilmektedir. Mesela: Tile Hooray, T�kt�g Hooray, Al Hooray, Tağ Hooray, �azÝ Hooray, 

HamÝh Hooray vb. 

Etnik-politik birlik Hongoray galip ihtimalle toplumsal kurumlarÝ az geliĢmiĢ olan ilk devlet 

teĢekk�llerinden idi. �nl� tarih�i N. Kozmin 17. y�zyÝldaki KÝrgÝz birliğini “devlet ama zevalÝnda” 

sanmaktaydÝ. BaĢka g�r�Ģe uyan, S. BahruĢin de, KÝrgÝz devlet nizamÝnÝ yadsÝmakta olup arasÝnda 

ataerkil-kabile iliĢkilerinin var olmasÝnÝ iddia etmekteydi. “Yenisey KÝrgÝzlarÝ hayatÝnda ataerkil-kabile 

iliĢkileri h�k�m s�rerken devlet nizamÝnÝn ilk belirtileri �zerine bile konuĢulamaz. Fakat kudretli 

devletlerle komĢuluk fakt�r�, onlarÝ �ok karmaĢÝk siyasi iliĢkilere s�r�kl�yordu ve KÝrgÝz topluluğu 

i�erisine girmiĢ olan kabileler arasÝnda m�nasebetinin sağlamlaĢmasÝnÝn baĢ sebebiydi”.9 Bununla 

beraber bu bilgin, “KÝrgÝz yeri” siyasal a�Ýdan yekpare taĢtan yapÝlmÝĢ�asÝna bir birlik idi ve dÝĢ 

politikada �ar RusyasÝ‟na bağÝmlÝ olmadÝğÝnÝ g�steriyordu. 17. asrÝn baĢlarÝnda Hongoray‟a ilk Rus 

el�ileri “KÝrgÝz yeri” baĢkanÝna Kirbitskiy Tsar (�ar) derler, yani KÝrgÝz hanÝnÝ egemen olarak kabul 

ederlerdi. KÝrgÝzlar da kendileri Rus askerlerine “yurdumuzda doğduk ve ne Moğol hanÝ, ne Moğol 

prensleri, ne Moğol valileri, ne kalmuk valileri buraya savaĢmak i�in geldi demiĢlerdir”.10 

Coğrafya bakÝmÝndan Hongoray ve “KÝrgÝz yeri”, bug�nk� Hakas-Minusin topraklarÝna d�Ģt�. 

G�n�m�z de yerel coğrafi isimler Orta �ağ‟da h�kmeden KÝrgÝzlarÝ hatÝrlatÝr. Bu isimler sayesinde 

KÝrgÝzlarÝn etnik arazisinin yaklaĢÝk sÝnÝrlarÝnÝ �izebiliriz ki, g�neydoğusunda: Yenisey yukarÝsÝndaki 

Kirgiz (KÝrgÝz suyu) ÝrmağÝna; g�neyinde: BatÝ Sayanlar arasÝndaki Kurgusuk (KÝrgÝz suyu) ÝrmağÝna; 

doğusunda: SÝda akarsuyu deresindeki Kirgiz�l (KÝrgÝz �ayÝ) �ayÝna; kuzeyinde: �ulÝm ÝrmağÝ 
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deresindeki Kurgusuyul �ayÝna (KÝrgÝz �ayÝ); Tom nehri deresindeki Kirgizka �ayÝna (KÝrgÝz �ayÝ) 

ulaĢÝlmakta olur.11 

Yuan hanedanÝ vakainamesinde KÝrgÝz arazisinin akarsularÝ betimlenmesi var. O da Ģudur: 

Tsyanhe nehri (yani eski T�rk Yenisey nehrinin adÝ Kem) onlarÝn (KÝrgÝzlarÝn) topraklarÝnÝn ortasÝndan 

ge�ip kuzeybatÝya akar. Bundan baĢka, g�neybatÝsÝnda Apu (yani Abakan) adÝnda bir nehir, 

kuzeydoğusunda da �ps�y (�ps�/Upsa ikinci ismi Tuba) bir �ayÝ var… bu nehirlerin suyu Tsyanhe 

nehrinde toplanÝp Ankela (Angara) ÝrmağÝna d�k�l�r, oradan da denize kavuĢur.12 D�rt y�zyÝl 

ge�tikten sonra Rus belgeleri aynÝsÝnÝ kaydetmiĢtir: Yenisey nehri KÝrgÝz yerinden ge�iyor. Yenisey‟in 

yakÝnki kÝyÝsÝnda ve Abakan ile Uybat nehirleri yanÝnda KÝrgÝz insanlarÝ oturur; Yenisey‟in �b�r 

kÝyÝsÝnda ise Tuba adÝyla KÝrgÝzlar yaĢar.13 

Sayan-Altay tarihsel yerel coğrafi isimleri, b�y�k yetki sahibi olan araĢtÝrmacÝlarÝn, Orta Yenisey 

yatağÝnda oluĢan eski devletin KÝrgÝz adÝnÝ taĢÝmasÝ g�r�Ģ�n� doğruluyor. Hagas/Hakas coğrafi 

isimlerinin bu arazide olmayÝĢÝ Hakasya teriminin yabancÝ ve yapay olduğunu bir kez daha ispat eder. 

17. asÝrda, ardÝnda AltÝn Han‟Ýn uyruklarÝnÝn g��t�ğ� BatÝ Sayan (Sayan taĢÝ) DağlarÝ değiĢmez 

halinde Hongoray‟Ýn g�ney sÝnÝrlarÝydÝ. Bu dağlarÝn adÝ, Tuva DağlarÝ demek olan ve iki komĢu halkÝn 

arasÝnda etnik sÝnÝrÝnÝ yansÝtan Hongoray terimi Soyan‟a iner. G�kt�rk YazÝtlarÝnda ve 10-11. yy.‟daki 

Arap-Fars kaynaklarÝnda Sayan DağlarÝ, K�gmen diye adlandÝrÝlÝrdÝ. Bu isim biraz değiĢip bug�ne 

kadar geldi. Tuva‟dan Hakasya‟ya eski yolda yukarÝ CebaĢ nehri b�lgesinde dağÝn kar tepesi K�ypen 

tashÝl (Rus�ada-KopenÝ) var. K�ypen s�z� Eski T�rk�edeki K�gmen s�z�n�n karĢÝlÝğÝdÝr. Bu da 

HakaslarÝn k�lt�r�n�n �nceki T�rk k�lt�r�yle bir olduğunu g�stermekte. 

Hongoray‟Ýn kuzey sÝnÝrÝ, yerli dillerinde ��s (Bug�nk� Ġyus) denilen Orta �ulÝm nehrinden 

ge�iyordu. ��s ismi Eski T�rk�enin �g�z (yani akarsu) s�z�ndendir. 17. y�zyÝl boyunca “KÝrgÝz 

yeri”nin kuzey sÝnÝrlarÝ gitgide Yaya ile Kiya nehirlerinden Kara Ġyus nehrine ve Melet ile Krasnoyarsk 

istihkamlarÝndan Ogur nehrine ge�ti.14 

Ġdari taksimata bakÝlÝrsa Hongoray d�rt prenslikten ve prensliklere bağÝmlÝ olan KeĢdim (KÝĢtÝm) 

topraklardan ibaretti. “KÝrgÝz yeri”nin kuzeyinde Ak ile Kara Ġyusler ve “TanrÝ G�lleri” (Tegir k�l) 

deresinde AltÝsar prensliği bulunmaktaydÝ. Bu ad, Hongoray dilinde AltÝnzarhÝ (=kuzeydeki) s�z�nden. 

Rus belgelerinde AltÝsarlÝlar “AĢağÝdaki KÝrgÝzlar” diye anÝlÝrdÝ. ��nk� onlar �tekilerden daha AĢağÝ 

Yenisey‟de otururlardÝ. Moğol fethetmesi sonrasÝ “KÝrgÝz yeri”nin politik odağÝ, Abakan nehri 

yatağÝndan kuzeye ge�ti. Kara ve Ak Ġyus nehirleri arasÝnda en �ok soylu prenslerin konaklarÝ 

bulunuyordu. Bundan dolayÝ AltÝsarlÝlara B�y�k KÝrgÝzlar derlerdi. KÝrgÝz prenslikleri prens soylarÝnÝn 

g��ebe konaklarÝndan ve aymak adÝnda basit kiĢilerin b�lgelerindendi. YazÝ kaynaklarÝnda Ģu AltÝsar 

Prensliği aymaklarÝ anÝlÝr: KÝzÝl, Kamlar, ġuy, A�insk, IğÝ. AltÝsar prenslerinin KeĢdim topraklarÝ �ulÝm, 

Kiya, Tom nehirleri derelerinde ve Kuznetskiy Alatau DağlarÝnÝn kuzey kollarÝnda bulunmaktydÝ. 

Ġsar Prensliği (diğer telaffuzla Yezer, Cesar, Yelisar) Hongoray‟Ýn coğrafi merkezinde Yenisey 

nehrince Abakan ağzÝndan Ogur ÝrmağÝna kadar uzanmaktaydÝ. Onun ismi Hongoray dilinin issarhÝ 
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(i�eri) ya da iskerki (doğu) s�z�nden olur. Bu prensliğin kitlesi �oğu Kereit ve Yezer KÝrgÝz soylarÝydÝ 

ve bu y�zden Rus belgelerinde Prenslik �oğu defa Yezer ya da Kereit Ģeklinde yer alÝr. Ġsar prensleri 

konaklarÝ Yerba ile Abakan ÝrmaklarÝ ağÝzlarÝnda bulunurdu. Yezer aymaklarÝndan Kamasin, Kaa�, 

Aara, Yastin, SÝda nehrinceki Hayton/KandÝn, Mana nehrinceki KaĢin aymaklar birer birer 

sayÝlmÝĢtÝr.15 Bundan baĢka, Ġsar Prensliği‟nin KeĢdim topraklarÝ Ubey, Mana, Ka�a ve baĢka 

nehirlerini i�ine alarak AĢağÝ Yenisey b�lgesine uzanÝyordu. 

AltÝr (OltÝr) Prensliği Abakan nehrinin sol kÝyÝsÝ b�lgesinde Uybat akarsuyundan TaĢdip 

akarsuyuna kadar uzanÝyordu. Bu prenslik Hongoray‟Ýn en g�neyinde, Yenisey nehri akÝntÝsÝna g�re 

en yukarÝda bulunuyordu. Bu sebeple AltÝrlÝlara Rus belgelerinde “YukarÝ KÝrgÝzlar” denilmektedir. AltÝr 

Prensliği adÝnÝn aslÝ bu zamana kadar belirsizdir. Olabilir ki, o halk adÝydÝ; ��nk� Cungarya‟ya s�r�p 

g�t�r�lm�Ģ AltÝsar KÝrgÝzlarÝ arasÝnda OrtÝr adlÝ bir soy vardÝr.16 

AltÝr Prensliği sÝnÝrlarÝ i�erisinde Sagay, Ceti B��r (Yedi Kurt), SarÝglar (SarÝlar), Ġ�eg, Beltir, 

Taban, Sayan, �istar, Ġrgit, HaphÝna ve baĢka aymaklar bulunuyordu. “KeĢdim yeri” Tom, Mrassu, 

Kondoma akarsularÝ b�lgesindeki Kuznetskiy Alatau DağlarÝnÝn Tayga ormanlÝklarÝ ve Kuzey Altay‟da 

Tele g�l�ne kadar sayÝlÝrdÝ. 

Tuba Prensliği Sayanlardan SÝda nehrine dek uzanan Yenisey sağ kÝyÝsÝnÝ ve Abakan‟Ýn sağ 

kÝyÝsÝndaki bozkÝrlarÝ da i�ine alÝyordu. Prensliğin odağÝna, bilahare Ruslarla b�y�k soy olan Tuba adÝ 

verilmiĢ Upsa/�ps� nehrinin deresindeydi. Diğer kalabalÝk soy Modar Sayan DağlarÝ etekleri yerlerini 

tuttu. BazÝ etnik farklara rağmen Modarlar ve Tubalar KÝrgÝzlarla bir halk bir soy bir kabile diye 

sayÝlÝrdÝ. 

Tuba Prensliği i�inde Ģu aymaklar vardÝ: Baykotovskiy, UĢterskiy, Kamenno-Motorskiy (ikinci adÝ 

Koybalskiy), Yarinskiy, Bohtinskiy, AlÝtskiy, Bugusskiy, Alahamskiy, Kornashamov, Buga�y�v.17 �� 

sağ kÝyÝdaki prensliklerin coğrafi belirtmesinin taĢÝmasÝ (AĢağÝ, YukarÝ, Ġ�eri) Hongoray‟Ýn b�lgesel-

ekonomik iliĢkilerini g�stermektedir. Bu gibi b�lgesel taksimatÝn artÝk Eski KÝrgÝz Devleti D�nemi‟nde 

var olmasÝ pekala m�mk�nd�r; ��nk� 9. y�zyÝlda Hakas zimamdarÝnÝn h�km� �� bey-veziri 

yardÝmÝyla s�r�ld�, 13. y�zyÝl da KÝrgÝzlarÝn baĢÝnda �� emir bulundu.18 

B�ylece, Orta Yenisey deresinde, 14. asrÝn sonunda Moğol Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝndan 

itibaren ve onun �ar RusyasÝ i�ine girmesine kadar d�nemini kapsayan Orta �ağ Devri etnik-politik 

kuruluĢ Hongoray‟Ýn tarihsel geliĢmesiyle bağlÝdÝr. 

KÝrgÝz ekonomisi aslÝ, yerel doğa �zelliklerine uydurulmuĢ yarÝ g��ebe hayvancÝlÝk idi. 

Ekonominin hayvancÝlÝk tipi Orta Yenisey deresinde artÝk Orta �ağ‟da gelenek oldu. 1253‟de V. 

Rubruk‟a g�re “Moğollardan kuzeye doğru hi� Ģehir yok ve burada hayvan yetiĢtiren Kerkis (yani 

KÝrgÝz) adlÝ halk oturmaktadÝr”.19 

Minusin ovasÝ eski hayvancÝlÝk odaklarÝndan biriydi. BaĢlÝca yetiĢtirilen hayvanlar burada atlar, 

sÝğÝr, ve koyunlar idi. 1667‟de AltÝn Han, Lojan AltÝr KÝrgÝzlarÝndan altÝ bin at, sÝğÝr ve koyun s�r�p 
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aldÝ.20 1689‟da Cungar HanÝ Galdan BoĢohtu Han KÝrgÝz topraklarÝndan vergi olarak 20 bin baĢ 

hayvan aldÝ.21 

Yerel atlarÝn baĢlÝca cinsi “step kÝrgÝz” atÝdÝr. YÝlkÝlar b�t�n yÝl step ve dağ yerlerinde otlağa 

bÝrakÝlÝrdÝ. At JÝrgÝzlara hem taĢÝt hem de kasaplÝk idi. 17. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Rus belgelerinde 

Galdan BoĢohtu Han‟Ýn CungarlarÝ �k�ze KÝrgÝzlar da ata binerler.22 BatÝ Tuva halkÝ 19. asÝrda da 

�k�z� binek olarak kullanÝyordu. TuvalÝlarÝn tersine KÝrgÝzlar, AltÝrlar, Tubalar ve Modarlar To�i ve 

Soyanlar, Moğollar ve Buryatlar, hep at kullanÝrlar.23 HayvancÝlarÝn gÝdalamasÝnda at eti �ok 

rağbetliydi. 17. y�zyÝlÝn 80‟lerinde Abakan yatağÝnda konaklamÝĢ Cungar �etesi “KÝrgÝz prensliklerinde 

iki bin devlet atÝnÝ yemiĢlerdi”.24 

KÝĢÝn beygirler �rgen denen direğe bağlÝ bulunuyordu. G�z�n k�y yanÝnda kazÝklar �akÝlÝyordu. 

Bir at i�in 40 kazÝk �akmak gerekiyordu. KÝĢÝn at bu kazÝklara bağlanÝp otlağa bÝrakÝlÝyordu. 

Hongoray‟Ýn bozkÝr yerlerinde devecilik geliĢmiĢ oluyordu. Develer uzun g��mesinde kullanÝlÝrdÝ. 1641 

senesinde Y. Tuha�evskiy‟in KÝrgÝz topraklarÝna harp seferi ettiği zaman AltÝsar ve Ġsar 

prensliklerindeki 158 deve ele ge�irilmiĢtir.25 Olabilir ki o develerin �oğunluğu 1703‟teki Hongoray 

n�fusunun s�rg�ne g�t�r�lmesiyle beraber Altay ardÝna doğru g�t�r�ld�. 

Minusin ovasÝ yarÝ kurak bozkÝr ĢartlarÝnda hayvancÝlÝ‟ğÝn geliĢmesi mevsimlik meralara g�� 

edilmesine bağlÝydÝ. 17. y�zyÝl Rus dok�manlarÝnda, KÝrgÝz yeri KÝrgÝzlarÝn g��t�ğ� topraklar hakkÝnda 

bilgi vardÝr. KÝrgÝzlar keten bezinden �adÝrlarda (yani T�rk geleneksel bi�imde yapÝlmÝĢ ev) yaĢar; k�rk 

manto giyer; balÝk yer, hayvan avlar; muharebesini yay yardÝmÝyla yaparlar. AtlarÝ, inekleri, koyunlarÝ 

�ok; topraklarÝnda ekmek ekilemez ve bitmez diye anÝldÝ.26 Hongoray hayvan yetiĢtiricileri 

mevsimlere g�re yÝl i�inde kendi g��ebe konağÝnÝ değiĢtirirlerdi. Rus belgelerinde KÝrgÝzlar durmadan 

g��erler kÝĢÝn Yenisey nehri adalarÝnda kÝĢ boyu yaĢarlar diye s�z edilir.27 

Hongoray‟da g�� �oğu zaman belirli yollarla ve belirli otlaklara edilirdi. B�t�n mal atlara ya da 

u�larÝ birbirine tutturulmuĢ olan iki sÝrÝklÝ ara�lara y�klenerek taĢÝnÝlÝrdÝ. Mesela, �adÝrÝ taĢÝmak i�in �� 

atÝ y�klemek gerekiyordu. 

Hongoray‟Ýn step b�lgelerinde de tekerlekli taĢÝt kullanÝlÝyordu. Rus belgelerinde “KÝrgÝz at 

arabasÝ‟ defalarca zikredilir. �rneğin, 1638 yÝlÝ, Rus el�isi V. Starkov‟un AltÝn Han‟a sefaretinde AltÝr 

Prenslik‟ten ge�erken “b�y�k y�kl� at arabasÝnÝ” g�rd�ğ�n� anlatÝyor. 

KÝrgÝzlar ot bi�mediler. 1684‟teki Rus belgesi haberine g�re “KÝrgÝz yeri”nde kar kalÝnlÝğÝ ince, 

onlar da hayvanlara ot bi�ip hazÝrlamazlar.28 

KÝrgÝzlarÝn evi, ib (ib zaten ev s�z�n�n aynÝsÝ, aynÝ k�kl�) adÝnda g��ebe �adÝrÝydÝ. O, Rus 

belgelerinde de ge�er. Mesela, 1704 yÝlÝ Ruslara karĢÝ yapÝlan muharebede KÝrgÝz Prensi Ulaga�‟tan 

renkli �adÝr mobilyasÝyla alÝndÝğÝ birlikte belirtilir.29 
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Hongoray‟Ýn bozkÝr b�lgelerinde adÝ ab olan s�rek avÝ vardÝ. Bu ava k�y halkÝn b�t�n� 

katÝlÝyordu. DolayÝsÝyla Ģu Hakas atas�z� bu durumu yansÝtÝr. Aal-k�nin abÝ bir, aal honcÝhtÝn hobÝ bir 

(yani K�y halkÝnÝn avÝ bir, komĢularÝn dedikodusu bir). 17. y�zyÝlda KÝrgÝz s�rek avÝ ayrÝntÝlÝ olarak G. 

Miller tarafÝndan tarif edilmiĢtir. G. Miller, arasÝnda kadÝnlar ve �ocuklar olan 300-400 kiĢinin av 

avlamak i�in atlar �st�nde bozkÝrlara �ÝktÝklarÝnÝ belirtir. �nceden onlar bir sÝra oldular ki her kiĢi 

arasÝndaki mesafe y�z sajen (1 sajen=2.13 m.) oluyordu. B�t�n avlayan grupla se�ilmiĢ s�rek av baĢÝ 

sÝranÝn ortasÝnda gidiyor. Sonra da atlÝlar sÝrasÝ ileriye hareket ettik�e bu sÝranÝn yan u�larÝ (kanatlarÝ) 

gitgide birbirine yaklaĢmaya baĢlar; sonucunda av grubundan Hakas�ada sivee (yani kale) denilen 

halka Ģekli oluyor. S�rek av baĢÝnÝn emri altÝda bulunan iki baĢ avcÝ sÝranÝn sol ve sağ kanatlarÝ komut 

eder… KanatlarÝ kapanÝnca her taraftan y�ksek sesli �ağÝrmalar-bağÝrmalar baĢlar. O zaman av 

hayvanlarÝ koĢuĢur. S�rek avÝ baĢÝ ile birka� keskin atÝcÝ halkanÝn ortasÝna gelip av hayvanlarÝna 

durmadan atarlar. BazÝ defa iki bazen de yalnÝz bir halka oluĢtururlar. Bir halka olduğu takdirde halka 

kapanÝncaya kadar ileriye doğru on verst (1 verst=1.06 km.) gidilir. ġikar da bir araya getirilip 

avlamada iĢtirak edenler arasÝnda eĢit olarak b�l�Ģ�l�r.30  

S�rek avlamasÝ zamanÝnda cami iliĢkiler yaĢanmaktaydÝ. Bu gibi avlama Orta �ağ 

HakasyasÝ‟nda geniĢ �l��de yayÝlmÝĢ olmaktaydÝ. Mesela, 1660‟ta AltÝn Han‟a Rus el�isi S. Grek 

kaydetti ki: 20 AralÝk ayÝ, AltÝr Prensliği‟ndeki Uybat nehri yanÝna geldiğimiz zaman oradakiler s�rek 

avÝna gittilerdi.31 Avlama �ok ağÝr bir iĢti. DolayÝsÝyla yerlilerin bir atas�z� var ki Ģ�phesiz maksatsÝz 

dizilmemiĢ: KadÝn g��lerini �ocuklar alÝr, erkek g��lerini tayga (yani av) alÝr. 

Pulluk vasitasÝyla tarÝm ve komplike sulama sisteminin ilk izlerinin belirmesi, KÝrgÝz D�nemi‟ne 

aittir. ġimdiye dek eski sulama tesisleri kalÝntÝsÝna Hakaslar HÝrğÝs arğÝlarÝ yani KÝrgÝz arkÝ (kanalÝ) 

derler. Orta �ağ‟Ýn son y�zyÝllarÝnÝzdaki Hongoray‟da “KÝrgÝz tarlalarÝ”nÝn var olmasÝ Rus belgelerde 

kaydedilmiĢtir. S�z konusu tarlalar orman-step b�lgelerinde bulunuyor ve orada arpa ile kÝrlÝk (yerel 

Arnavut darÝsÝ) ekiliyordu.32 BaĢlÝca tarÝm aleti olan abÝl aslÝnda ağÝr demir k�rekti. AbÝllar ġor 

demircileri tarafÝndan yapÝlÝyordu. AbÝl aleti vasÝtasÝyla dağlarÝn ve tepelerin g�ney yama�larÝndaki 

topraklar iĢlenirdi. ��nk� bu gibi tarlalarÝn sulamaya ihiyacÝ yoktu. 

KÝrgÝzlarÝn kendi gÝdalama rasyonunda yaban meyvalar ve yenir bitki k�kleriydi. YayÝn 

baĢlarÝnda kadÝnlar ile �ocuklar kandÝk ve sarana denilen yenir k�kleri dermeye �ÝkarlardÝ. K�kler �zel 

alet ozop ile �ÝkarÝrlardÝ. Bir aile beĢ kadar torba kandÝk ve sarana �ÝkarÝr. �nceden k�kler yÝkanÝr 

sonra ipliğe ge�irilir ve kurumaya bÝrakÝlÝrdÝ. KurumuĢ k�kler el değirmeniyle �v�t�l�rd�.  

�retilmiĢ undan bulama�, pide ve diğeri piĢirilirdi. 1660‟ta Rus el�isi S. Grek “Epeyce uzun 

zaman KÝrgÝz, Tuba, Kereit ve AltÝr topraklarÝnda kalÝrken kendimize yemek i�in hayvanlar, s�t, yarma, 

kÝrlÝk unu, sarana ile kandÝk ve baĢka yenir k�kleri �ok pahalÝya satÝn alÝyorduk ve bu yemekle uzun 

zaman kendimizi besletiyorduk.” diye anlattÝ.33 

Tayga ormanlÝğÝna yakÝn Hongoray b�lgeleri n�fusu filiz �ÝkarmayÝ bilirdi ve demir d�k�m� 

uzmanlarÝ sayÝlÝrdÝ. Kilden k���k maden fÝrÝnÝ hurayÝ kÝĢ odasÝ i�inde yaparlardÝ. Demir filizi �ok ince 
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oluncaya kadar ufalanÝr, bunun �zerine k�m�rle birlikte fÝrÝnÝn k���k yukarÝ a�ÝklÝğa azar azar 

d�k�l�rd�. Ġki k�r�kle k�r�klenir ve ateĢin y�ksek derecesi olsun diye kontrol edilirdi. Bir d�k�mden 

bir bu�uk kilo demir elde edilir. Demirciler de bÝ�ak, kÝlÝ�, ok baĢlÝklarÝ, miğfer, hayvan damgasÝ ve 

baĢka demir mamulleri yaparlardÝ. AyrÝca kuyak adÝnda zÝrh g�mleğinin değeri vardÝ. 1657 senesinde 

AltÝn Han Lojan TayĢa, KÝrgÝzlarÝn, “Kondom nahiyesininki KeĢdimlere bin kuyak, Mrassa nehri 

b�lgesinde de bin kuyak” yaptÝrmasÝnÝ emretti.34 

KÝrgÝzlar arasÝnda kuyum g�m�Ģ� �nl�yd�. Kuyumcular g�m�Ģten k�peler, �akmak, s�sl� 

koĢum vs. yaparlardÝ. 17. asÝrdaki Rus belgelerinde KÝrgÝz, Tuba, AltÝr ve Kereit topraklarÝnda �in 

g�m�Ģ�nden koĢum yapar ve demire kakar, kuyumcularÝn �ok olduğu konusundan s�z edilir.35 

Hongoray Moğolistan, �in, Sibirya HanlÝğÝ ve Orta Asya devletleriyle ticaret yapmaktaydÝ. 

�in‟den (Orta Yenisey ile �in arasÝnda d�rt aylÝk yol) ipek kumaĢ, fağfur, verniklenmiĢ kapkacak ve 

baĢka mallar getirilirdi. Hongoray‟da Buhara, �in ve T�rk t�ccarlarÝ konarlardÝ. KÝrgÝzlar da Asya 

piyasasÝna k�rk, misk, silah, demir mamulatÝ vs. 

KÝrgÝz asÝlzadelerinin Moğolca �ğrenimi hem okuma yazma bilen Budizm karabaĢlarÝnÝn 

�ğretmeğe geldikleri KÝrgÝz beyleri konaklarÝnda hem de Moğolistan‟da veya Cungarya‟da yapÝlÝrdÝ. 

�rnek olarak, �nl� prens Yerenak ĠĢey oğlu Cungarya‟da tahsil g�rm�Ģt�r. 1884‟te o Krasnoyarsk‟a 

Kalmuk�a (yani Cungarca) yazÝlmÝĢ mektubu g�nderdi.36 Bildiğimiz gibi onun �� mektubu var. Rus 

�arÝna g�nderilmiĢ olan Moğolca bir mektuptur. 

Ġnan� bakÝmÝndan KÝrgÝzlar Orta �ağ boyunca ġamanistlerdi. Onlar değiĢmez bir suretle �l� 

yakma geleneğine uyarlardÝ. Mesela, 1662‟de “Ruslarla muharebe sonunda KÝrgÝz askerleri geri 

�ekilmeye baĢladÝ ve ricat ettik�e kendi Ģehitlerini yakÝyorlardÝ”.37 

17. y�zyÝlda AltÝn Hanlar ve Cungar TayĢÝsÝ‟nÝn erkiyle Hongoray arazisi i�ine Ýsrarla Budizm 

n�fuz etmeye baĢladÝ. Mesela, 1633 yÝlÝnda Dayn Mergen Lanza adlÝ “Tangut yeri lama” AltÝn Han 

vazifesiyle Bug�nk� Hakasya topraklarÝna geldi. Bundan sonra AltÝn Han‟dan Hongoray arazisini 

kendisine verme izni istedi.38 Yerenak prensi idaresi zamanÝndan itibaren ve onun halefi ġorlo 

Mergen zamanÝnda Cungar hanÝ konağÝndan Hongoray‟a “Kalmuk lamalarÝ” sÝk sÝk gelmeğe 

baĢladÝlar.39 Tuba nehri yakÝnÝnda bulunan ġabolinsk yazÝsÝnda, tanÝnmÝĢ Galdan-BoĢohtu hanÝn 

emriyle, Budist lamasÝ ile yerel Hongoray prensi taraflarÝndan akdedilmiĢ muahedenin Moğolca metni 

vardÝr.40 G�r�l�yor ki, Hongor prensleri Budizm‟in kabul edilmesini tutmağa baĢladÝlar. ġ�phesizdir 

ki, sonraki yÝllarda Burhanizm inancÝ oluĢmasÝnda Budizm‟in �nemi vardÝ ama bu inan� b�t�n 

Hongoray‟da yayÝlamadÝ. Hongoray‟Ýn b�t�n prenslikleri bir siyasi alan olarak bağÝmlÝ KeĢdim 

yerleriyle beraber “KÝrgÝz sahipliği” idi. 

Hongoray topluluğundaki Ataerkil iliĢkilerin yaĢanmasÝyla beraber sÝnÝflara ayÝrma olgusu da 

vardÝ. Egemen sÝnÝfÝnÝ �ayzanlar yani se�kin z�mre (Rus belgelerinin, insanlar birincileri), s�m�r�len 

sÝnÝfÝ da hara�Ý yani basit halk (Rus belgelerinin kara kiĢileri) temsil etmekteydi. Hara�Ý KÝrgÝz 

Prensliği‟nin emek�i halkÝydÝ. GeniĢ anlamda, Tayga ormanlÝklarÝnÝn yakÝnÝnda yaĢayan KeĢdimlerde 
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(Hakas‟�a Kestim) hara�Ýya aittir. KeĢdimler beylerine vergi �demekte ve bazÝ hallerde etnik iĢletmeye 

uğratmaktaydÝlar. �ayzanlar ise, kalabalÝk s�reklerin sahipleri ve bağÝmlÝ n�fustan b�y�k gruplarÝn 

idarecisiydi. Yenisey KÝrgÝz toplumunda sosyal ManĢe b�y�k �nem verilmekteydi. Hongoray toplum 

d�zenine bakÝlÝrsa, hasha s��k (Ak kemik) yani aristokrasi, soylular sÝnÝfÝ ve pora s��k (boz kemik) 

yani bağÝmlÝ sÝnÝf, avam bellidir. Hara�Ý ve onun b�y�k kÝsmÝ olan KeĢdimler bağÝmlÝ sÝnÝfa ait 

sayÝlmaktaydÝ.41 

KÝrgÝz yerini idare etmek i�in �ayzanlar Moğol modeline benzetilmiĢ gibi olan y�netim cihazÝnÝ 

yaĢatmaktaydÝlar. MemurlarÝ Moğol unvanÝ T�z�mer taĢÝmaktaydÝlar. Mahkeme iĢlevini, Hongoray‟da 

yasalarÝn profesyonel savunucularÝ yargÝ�lar y�r�t�rd�. BaĢ prensin konağÝnda bulunan KazÝr YargÝ�Ý, 

m�thiĢ yargÝ�, y�ksek mahkemeyi y�r�t�rd�. Prens emirlerini yerine getirmesiyle ve tahsildarlÝkla 

�azoollar (vergici) uğraĢÝyorlardÝ. Her �azooll‟un kontrol�nde aĢağÝ yukarÝ 40 ev idi. AlÝnmÝĢ vergiyi 

(alban) ve seferber edilmiĢ askerleri kaydetmek amacÝyla �zerinde �zel iĢaretler koyulmuĢ olan ahĢap 

plakalar (Hakas�a‟da kirtik) kullanÝlmaktaydÝ. bir; beĢ, on, elli, y�z, beĢ y�z, bin rakamlarÝnÝ belirtmek 

i�in �zel iĢaretler vardÝ.42 AynÝ hesap sistemi bir�ok Sibirya halklarÝnda da mevcuttu. Bu sistem Eski 

T�rk d�neminde doğdu. �in vakainamesinde Eski T�rkler, gereken kiĢilerin, atlarÝn, verginin ve 

hayvanlarÝn miktarÝnÝ kertik a�arak kaydederler diye anÝlÝrdÝ. 

Cungar �st�nl�ğ� d�neminde vergi derlemesi daha y�ksek d�zeyde oldu. Kan�ilarya iĢlerinde 

hususi defter kullanÝlmaya baĢlanmÝĢtÝr. KÝrgÝzlarÝn kendilerinin KeĢdimlerini Rus Devleti‟ne teslim 

etmek hakkÝ yoktu. ��nk�, KeĢdimler Kalmuk TayĢa BoĢuhtu hanÝnÝn defterinde kaydedilmiĢtir.43 

Prensliklerin baĢÝnda bulunan KÝrgÝz prensleri Eski T�rk unvanÝnÝ “Beg” (Rus belgelerinde 

prenslik tayĢÝsÝ) taĢÝrlardÝ. Her prensin kendi bayrak ve damgasÝ vardÝ. 17. asrÝn ikinci yarÝsÝnda KÝrgÝz 

begleri Cungar tesiriyle Moğol unvanlarÝnÝ benimsemiĢlerdi. Yezer begi ġorlo Mergen-TaycÝ oldu. AltÝr 

Begi Tain-Ġrka aynÝ unvanÝ taĢÝyordu. Tain-Ġrka‟nÝn oğlunun adÝ Tangut Batur-TaycÝ idi. KongoĢ adlÝ 

Tain-Ġrka‟nÝn erkek kardeĢi Yayzan-BahĢÝ‟nin y�ksek �ğrenimli olduğu m�mk�nd�r. ��nk� bah�Ý diye 

hocalara hitap ederlerdi. KÝrgÝz prensleri i�inde b�y�k yararlÝklar g�stermiĢ ve alban vergisinden muaf 

tutulan imtiyazlÝlar vardÝ. OnlarÝn unvanÝ, Tarhan/Tarkan idi. KÝrgÝz �lkesinde tarhanlardan AltÝr Prensi 

MaĢÝ Tarhan ve AltÝr Prensi Kongor Tarhan-Yayzan‟dÝ. 

Prens iktidarÝnÝ Hozon (koĢun) sağlardÝ. Hakas folkloru bilgilerine g�re her begin elinde 40 kadar 

yiğit asker bulunurdu. Yiğit askerler zadegandan sayÝlÝrdÝ ve Rus belgelerindeki askeri hizmette 

bulunan ile izdeĢliyor. 17. y�zyÝl baĢlangÝcÝnda, askeri hizmette bulunan KÝrgÝzlarÝn sayÝsÝ, yaklaĢÝk 

y�z ellidir.44 Askerler kendi adlarÝna batÝr/matÝr (bahadÝr, yiğit anlamÝnda) unvanÝnÝ veya Moğol terimi 

koĢeu�Ý/hozoncÝ s�z�n� eklediler. �rneğin, Kerso BatÝr, Dun Ġrka Matur, Bar KoĢeu�Ý vs. tarihsel 

olgularÝ yansÝtan Hakas rivayetlerinde adlarÝ ge�er. Hazarda batÝrlar beg konağÝ yanÝndaydÝlar. SavaĢ 

zamanÝ da onlar ayrÝ m�frezenin ve prenslik kiĢilerinden (yani hizmet�ilerden), bazen KeĢdimlerden 

bile g�n�ll� devĢirmesinin idarecisiydiler. Basit n�fus vergi y�k�ml� olmasÝyla beraber yaĢam boyu 

askerlik �devliydi ve bundan dolayÝ vergi veren kiĢilere oh�Ý (yani ok�u) derlerdi. 17. y�zyÝlda 

Hongoray‟Ýn sayÝca altÝ y�zden iki bine kadar askerlerden ibaret olan muazzaf ordusu vardÝ. Mesela, 
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1698‟de AltÝsar, Ġsar ve AltÝr begleri (prensleri) RuslarÝn KaĢtak Kalesi‟ni kurmasÝnÝ yasak etmeyi karar 

aldÝlar. DolayÝsÝyla, Ulaga� KaĢka prensi bin askerleriyle, g�m�Ģ filizi �ÝkarÝmÝ yerleri yakÝnÝndaki 

KaĢtak nehri b�lgesine kondu. Ordusunun bin kiĢilik ikinci kÝsmÝ KÝrgÝz topraklarÝnda kaldÝ.45 

G�ney Sibirya halklarÝ arasÝnda KÝrgÝzlar savaĢ�ÝlÝğÝyla ayÝrt edilmektedir. Bu konuda Rus 

askerleri “Bin dolayÝnda KÝrgÝz korkacak bir Ģeydir. Bin KÝrgÝz bin askerden daha tehlikelidir derler”.46 

Genelde, KÝrgÝz askerliği AltÝn Hanlar prensliklerinin ve Cungar HanlÝğÝ‟nÝn askerlikleri 

seviyesinden geri kalmadÝ. KÝrgÝzlarÝn taarruz ve savunma taktiği mevcuttu. Ordunun esasÝ s�variydi. 

Hongoray s�varisinin mevcudu bin kadardÝ: D�rt y�z dolayÝnda kiĢi zÝrh g�mlekli-s�ng�l�, beĢ y�z 

dolayÝnda da yaylÝ ata biner.47 17. asÝrda HongoraylÝlar ateĢli silah biliyordu ki Cungarlardan veyahut 

Ruslardan satÝn alÝyorlardÝ. YazÝ kaynaklarÝnda, baĢÝnda Yerenak prensi bulunan �etelere karĢÝ 

savaĢÝlÝrken Yerenak askerlerinin T�rk t�feği, alaybozan, t�fek ve ok kullandÝklarÝ bildirildi.48 

BatÝr askeri sÝnÝfÝ sayesinde KÝrgÝz begleri iktidar baĢÝnda bulunabilir ve KeĢdimlerin boyunu 

eğdirebilirlerdi. KÝrgÝz iĢletilen sÝnÝfÝ KeĢdimlerdi. Hongoray‟a varan ka�kÝn Ruslar bile KeĢdim duruma 

gelirdiler. 

B�ylece, Hongoray‟da sosyal iktidar kurumlarÝnda vergi sistemi, asker� -idar� y�netim ve hakim 

ataerkil- derebeylik d�zeni iĢlemekteydi. Hongoray n�fusunun elit grubunun KÝrgÝz begleri teĢkil 

ediyordu. KÝrgÝzlarÝn refahÝ KeĢdim ile Hara�Ý halklarÝnÝ iĢletmesi sağlardÝ. KÝrgÝz egemenliği BatÝrlar 

sÝnÝfÝnÝn kuvvetleriyle korunurdu. 

�zel �retim ara�larÝ var olan KeĢdimler KÝrgÝzlar tarafÝndan hem ekonomi dÝĢÝ, hem de 

ekonomik icbarla iĢletilmekteydiler. Hele, vergi olarak ilave �r�n de alÝnmaktaydÝ. KeĢdimlerden yalnÝz 

asgari seviyede ge�inmek i�in gereken gÝda alÝnmÝyordu. Genelde, KeĢdim sÝnÝfÝ hara�g�zarlÝk olarak 

s�m�rmenin ilkel tipi olup ta aslÝnda ilk feodal iliĢkilerine yakÝndÝr. KÝrgÝzlarÝn i�iĢlerinde bağÝmsÝz 

hareket etmesi, �zel devlet olmasÝnÝ iddia etmeğe yol vermektedir. 
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TürgiĢler / Prof. Dr. Hüseyin Salman [s.412-420]   

Marmara �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

in kaynaklarÝnda Tou-k‟i-che, Tou-kiue-che1 (FransÝzca transkripsiyonu ve T‟u-k‟i-schi2 

(Almanca transkripsiyonu) Ģekillerinde yazÝlan isim, sinologlar tarafÝndan “T�rgeĢ” Ģeklinde telaffuz 

olunmuĢ, ayrÝca Ġslam kaynaklarÝnda “T�rkeĢ”3 ve “T�rkiĢ”4 Ģekillerinde yazÝlmÝĢ olup en eski yazÝlÝ 

T�rk metinleri olan “Eski T�rk YazÝtlarÝ‟nda “T�rgiĢ”5 ve bundan bir s�re sonra kağÝt �zerine yazÝlÝ 

Uygur vesikalarÝnda yine “T�rgiĢ”6 Ģeklinde kaydedilmiĢtir. Bu durumda, bir�ok araĢtÝrÝcÝnÝn yaptÝğÝ 

gibi en eski vesikalar i�erisinde kendi ana kaynaklarÝmÝz olan G�kt�rk ve Uygur eser ve metinlerindeki 

“T�rgiĢ” telaffuz Ģeklini benimsemek, menĢei T�rk olan ve T�rk�e konuĢmuĢ bulunan bu eski T�rk 

boyunun adÝnÝ tespitte en doğru yol olacaktÝr. 

Mevcut en eski metinler i�erisinde yazÝlÝĢ Ģekilleri ne kadar farklÝ bulunursa bulunsun T�rgiĢ 

kelimesinin k�k�nde “T�rk” s�z�n�n yattÝğÝ aĢik�rdÝr. Bu noktadan hareketle T�rtiĢ Ģeklinde geliĢtiği 

ve bug�nk� imlasÝnÝ aldÝğÝ nazariyesi de kuvvet kazanmaktadÝr.7 T�rgiĢ s�z�n�n manasÝ hakkÝnda 

bug�ne kadar ortaya bir g�r�Ģ atÝlamadÝ. Bu haliyle “g��, kuvvet” anlamÝna gelen T�rk kelimesi ile 

T�rgiĢ s�zc�ğ� arasÝnda mana bakÝmÝndan bir bağlantÝ kurmak m�mk�nd�r. 

552 tarihinde kurulan G�kt�rk Devleti‟nde Bumin Kağan, kardeĢi Ġstemi Yabgu‟yu (552-576) 

�lkenin batÝ sahasÝndaki T�rk boylarÝnÝ y�netmekle g�revlendirdi. Karluklar; Tchou-yue (Ok: �u-

yue),Tchou-mi (Ok: �u-mi) ve I-ou (ok: Ġ-u) gibi �nemli boylarÝn yanÝnda Ġstemi Yabgu sayÝlarÝ bir hayli 

fazla olan On-oklarÝ da 24 sene baĢarÝlÝ bir Ģekilde idare etti.552‟den �nce bu b�lgeye gelmiĢ olan On-

oklar 581 tarihinden itibaren BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin (58l-659) b�nyesinde yer aldÝlar ve bu devletin 

yaptÝğÝ b�t�n savaĢlarda asker kaynağÝnÝn �oğunluğunu bunlar teĢkil ettiler. Ancak, 630 tarihinden 

itibaren �in Ġmparatorluğunun etkisi ile On-oklarÝn devlete bağlÝlÝğÝ gevĢemeye baĢladÝ. Bu durumu 

fark eden Tie-li-che (ok: Tie-li-Ģe) Kağan (634-639) dahili otoriteyi kuvvetlendirmek amacÝyla 635 

yÝlÝnda On-oklarÝ ikiye b�ld�.8 Bu taksimatta �lkenin doğusunda baĢlarÝnda birer “�ur” bulunan beĢ 

Tou-lou (ok: Tu-lu) kabilesi ve yine �lkenin batÝsÝnda baĢlarÝnda birer “erkin” bulunan beĢ Nou-che-pi 

(Ok: Nu-Ģe-pi) boyu yer alÝyordu. Kağan bunun yanÝnda baĢlarÝnda boy beyleri bulunduğu halde bu 

On kabilenin baĢÝna yine birer “Ģad” tayin etti. 

On-oklarÝn beĢ Ton-lou grubu i�erisinde yer alan T�rgiĢler, bu �nitenin d�rd�nc� kabilesini teĢkil 

ediyorlardÝ. �in kaynaklarÝndan aldÝğÝmÝz ilk haberlere g�re onlar, 651 senesinde Ho-lo-che (ok: Ho-

lo-Ģe) �ur unvanlÝ boy beylerinin idaresinde Ebinor g�l�ne d�k�len Borotala nehri boylarÝnda 

oturuyorlardÝ. Hemen belirtmek gerekirse, beĢ Tou-lou grubunun en kalabalÝk boyu Ayarnor‟un g�ney 

sahillerinde ikamet eden Hou-lou-ou (ok: Hu-lu-u) kabilesi idi.9 

Ġhe-H�Ģet� ve Hoytu-tamir yazÝtlarÝnÝn10 bize verdiği malumattan ve diğer kaynaklardan 

edindiğimiz bilgilere g�re onlar �nceleri Altay dağlarÝnÝn g�ney batÝ eteklerinde oturuyorlardÝ. 65l 
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senesinden �ok �nceleri T�rgiĢ boylarÝ, cereyan eden siyasi olaylarÝn etkisiyle buradan g�neye g�� 

etmek mecburiyetinde kaldÝlar. ZamanÝnÝ tam olarak tespit edemediğimiz bir d�nemde boyun b�y�k 

b�l�m� Ebinor g�l� civarÝna g�� ederken k���k bir kÝsmÝ da BeĢbalÝk Ģehri y�resine g�� ettiler. O 

d�nemde BeĢbalÝk ticaret yollarÝ kavĢağÝnda olduğundan diğer T�rk boylarÝ da baĢta Karluklar, 

BasmÝllar vb. olmak �zere buraya g�� ettiler ve zamanla orada �oğaldÝlar. Ticaret, besicilik ekonomisi 

yapan T�rk boylarÝ i�in o d�nemlerde �ok ilgi �ekiciydi. 

T�rgiĢler VII. asrÝn ortalarÝndan VIII. asrÝn ortalarÝna (651-759) kadar Altay dağlarÝnÝn batÝsÝndan 

Seyhun ÝrmağÝna kadar uzanan geniĢ d�zl�klerde yaĢadÝlar. Yoğun olarak bulunduklarÝ arazi Ġ-li 

ÝrmağÝ boylarÝ, IssÝk g�l ve �evresi, �u nehri vadisi ve Talas ÝrmağÝ kÝyÝlarÝ idi. G�neyden TanrÝ dağlarÝ 

tarafÝndan kuĢatÝlan bu geniĢ alan kuzeyden, BalkaĢ, Alag�l ve Zaysan gibi g�ller dizisi ile �evrili idi. 

Coğrafi olarak, zirveleri kar ve geniĢ buzullar ile �rt�l� TanrÝ dağlarÝ BatÝ T�rkistan i�in b�y�k ve 

t�kenmez bir su hazinesi teĢkil ediyordu. KaynaklarÝnÝ buradan alan Ġ-li ve �u nehirleri BatÝ T�rkistan 

i�in bulunmaz bir nimetti.11 Bu verimli ve sulak arazide T�rgiĢ boylarÝ 651-759 seneleri arasÝnda 

hayvanlarÝnÝ besleyerek g��ebe bir hayat s�rd�ler. 

Bug�n bile soğuk mevsimde �u ÝrmağÝnÝn korunaklÝ kÝyÝlarÝnda barÝnan yarÝ g��ebe KÝrgÝzlar, 

yazÝn en �nl�s� IssÝk g�l�n batÝsÝna rastlayan Ko�kar gibi TanrÝ dağlarÝ yaylalarÝna g��erler. �u ve Ġ-li 

ÝrmaklarÝ, TanrÝ dağlarÝ arasÝ bozkÝrlar, bug�n de vadi tabanlarÝnÝ s�sleyen yerleĢik halktan ayrÝ olarak 

hayvanlarÝyla birlikte kÝĢlaklarla yaylalar arasÝnda mekik dokuyan g��ebelerin uğrak yeridir. 

�in kaynaklarÝnda ilk defa 651 yÝlÝnda Ebinor kÝyÝlarÝnda g�rd�ğ�m�z T�rgiĢ kabilesi zamanla 

g��lendi ve b�lgede hatÝrÝ sayÝlÝr bir boy haline geldi. Onun geliĢmesi ve g��lenmesine bazen dÝĢ 

etkenler de yardÝmcÝ oldu. Bunlardan birisi de 640 olayÝdÝr. Bu tarihte �in Ġmparatorluğu ticaret yollarÝ 

kavĢağÝnda yer alan Turfan KrallÝğÝ‟na saldÝrdÝ ve bu devleti kendisine bağladÝ. KrallÝğÝn sakinlerinden 

b�y�k bir kÝsmÝnÝ Millieu (ok: Mily�) KrallÝğÝ‟na (Tokmak‟Ýn g�neyinde) s�rd�.12 Bu hareket, TanrÝ 

DağlarÝnÝn kuzeyindeki yerli yabancÝ b�t�n kavimleri etkiledi. �zellikle IssÝk g�l�n batÝsÝnda ikamet 

eden yabancÝ kavimler kendilerinin de �in saldÝrÝsÝna maruz kalacağÝ telaĢÝ ile s�ratle 

Mavera�nnehir‟e g�� ettiler. OnlarÝn boĢalttÝğÝ coğrafi sahayÝ doğudan gelen T�rk boylarÝ doldurmaya 

baĢladÝlar. Bu olay sebebi ile T�rgiĢ boylarÝ da yavaĢ yavaĢ batÝya doğru ilerlemeye baĢladÝ. Buna, 

657 yÝlÝnda BatÝ G�kt�rk Devleti‟ni yÝkmak amacÝyla �in Ġmparatorluğu‟nun �� ordu ile baĢlattÝğÝ 

saldÝrÝ ve onun yarattÝğÝ korku da eklenince T�rgiĢ boylarÝnÝn b�y�k �oğunluğu batÝ g�� yollarÝna 

d�Ģt�ler. Ġ-li nehri ve IssÝk g�l istikametinde cereyan eden bu yolculuk esnasÝnda ve daha sora ikamet 

ettikleri mahallerde biz onlarÝn daha k���k boylarÝ hakkÝnda da bilgi sahibi olmaktayÝz. 

�in kaynaklarÝ bize VII. asrÝn ikinci yarÝsÝnda T�rgiĢ boylarÝ olarak: Mo-ho, Souo-ko (ok: So-ko), 

A-li-che (ok: A-li-Ģe), Ko-chou (ok: Ko-Ģu) ve Kiu-pi-che (ok: Kiu-pi-Ģe) oymaklarÝnÝ sayarlar.13 

Bunlardan Mo-ho, Souo-ko ve A-li-che boylarÝ Ġ-li nehri ile IssÝk g�l arasÝnda yer alÝrken, Ko-chou 

kabilesi BeĢbalÝk civarÝnda g�r�lmektedir. BunlarÝn yanÝnda Alman sinoloğu Prof. Dr. W. Eberhard14 

V. ve IX. asÝrlar arasÝnda soy k�k� belli olmayan kabileleri sayarken Sha-to (ok: ġa-to), Ta-pa ve Tu-

huo-lo (ok: Tu-ho-lo) isimli T�rgiĢ oymaklarÝnÝ da ilave eder. Bunlardan Sha-tolarÝn BeĢbalÝk civarÝnda 
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Ko-chou kabilesinin bir kÝsmÝ ile karÝĢÝk vaziyette yaĢadÝklarÝnÝ ve ismini oturduklarÝ araziden (��l) 

aldÝklarÝnÝ d�Ģ�nebiliriz. Diğerleri ise 657 yÝlÝndan sonra �in istilasÝndan ka�mayÝp T�rgiĢlerin 

hakimiyetine giren boylardan bazÝlarÝ olabilir. 

BatÝ G�kt�rk Devleti‟nin son kağanÝ AĢena Ho-lou (ok: Ho-lu) �lkesinin bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanma 

yolunda giriĢtiği m�cadelede (656-658) �in Ġmparatorluğu‟na yenik d�Ģ�nce ona tabi olan boylar da 

esaret altÝna girdiler. Tabii ki T�rgiĢ boyu da 657‟de �in Ġmparatorluğu‟na boyun eğmek zorunda kaldÝ. 

�in iĢgali b�lgede doğrudan y�netim Ģeklinde kendisini g�sterdi. Bu y�netim gereği olarak b�lgede 

�in‟e doğrudan bağlÝ mahalli h�k�metler kuruldu. Bu arada T�rgiĢ arazisinde de iki mahalli h�k�met 

tesis edildi. Bu yeni �in idare sistemi 665 yÝlÝna kadar katÝ bir Ģekilde kendisini g�sterdi. Ancak bu 

tarihten sonra kuvvetlenen Tibetliler, �in Ġmparatorluğu‟nu batÝdan zorlamaya baĢladÝlar. Menfaatleri 

gereği onlar bu �in saldÝrÝlarÝnda m�ttefik olarak T�rk boylarÝndan da istifade yoluna gittiler ve On-ok 

Ģefleri ile iĢ birliği yaptÝlar 676 yÝlÝnda olduğu gibi. Bunun yanÝnda T�rgiĢler, BatÝ T�rk boy beylerinin 

�in Ġmparatorluğu‟na karĢÝ y�r�tt�kleri bağÝmsÝzlÝk m�cadelesine fiilen katÝldÝlar ve bu T�rk Ģeflerine 

ellerinden gelen yardÝmÝ yaptÝlar. 679‟da On-ok Ģefi AĢena Tou-tche (ok: Tu-�e) ve onun hile ile esir 

ediliĢinden sonra yine 682 yÝlÝnda On-ok Ģefi AĢena Kiu-pou-touo‟nun (ok: Kiu-pu�ur) �in‟e karĢÝ 

giriĢtikleri bağÝmsÝzlÝk m�cadelesinde T�rgiĢler de yardÝm ettiler.15 Zira, bu sonuncu harekatta �in 

sarayÝna g�t�r�len T�rk esirleri arasÝnda bir T�rgiĢ Ģefinin isminin ge�mesi bunu doğrulamaktadÝr. 

SarÝ T�rgiĢ Devleti (690-715) 

Doğudaki G�kt�rk Devleti 682‟de yine merkez �t�gen olmak �zere ikinci defa bağÝmsÝzlÝğÝna 

kavuĢtu. OnlarÝn bir par�asÝ olan BatÝ T�rkleri ise bu sÝralarda dağÝnÝk ve periĢan bir durumda idiler. 

�in Ġmparatorluğu‟na karĢÝ y�r�t�len bağÝmsÝzlÝk hareketi de duraksamÝĢtÝ. BatÝ sahasÝnda T�rk 

boylarÝnÝ derleyici ve toparlayÝcÝ bir lidere ihtiya� vardÝ. Tarihin her devrinde b�yle zor zamanlarda 

T�rk devletlerinde g�r�len �ok �nemli bir �zellik, toplayÝcÝlÝk ve birleĢtiricilik vasfÝdÝr. T�rk devleti 

anlamÝndaki “Ġl” deyiminin aynÝ zamanda “barÝĢ” manasÝnÝ ifade etmesi de bunu g�sterir.16 BatÝ 

sahasÝnda da bu birleĢtiricilik vasfÝnÝ, bu tarihi g�revi T�rgiĢler ve onlarÝn boybeyi �stlendi. Onlar en 

zor ve dağÝnÝk yaĢanÝlan bir d�nemde baĢta On-oklar olmak �zere batÝda b�t�n T�rk boylarÝnÝ bir 

araya getirip bir birlik tesis ettiler ve kendi Ģeflerinin �nderliğinde devlet kurulmasÝnÝ sağladÝlar. 

686 yÝlÝnda �in Ġmparatorluğu IssÝk g�l�n batÝsÝndaki arazide yaĢayan boylarÝ y�netmek i�in 

kendi emrindeki T�rk Ģefi AĢena Hou-che-lo‟yu (ok: Hu-Ģe-lo) g�nderdi.17 Bu tayinli kağan, b�lgeyi iyi 

idare edemedi. Halka sert davrandÝ. Az sonra II. G�kt�rk Devleti‟nin kurucusu Kutluk Kağan‟Ýn 

h�cumlarÝna dayanamayÝp �in‟e ka�mak zorunda kaldÝ. Onun ka�ÝĢ Bağa Tarkan unvanÝna sahip 

T�rgiĢ Ģefi Ou-tche-le (ok: U-�e-le) �ok iyi değerlendirdi (690). BatÝ T�rklerini kendi etrafÝnda 

birleĢtiren Ou-tche-le yeni bir devlet kurmuĢ oldu. Bu devlete Tou-lou oymaklar grubunun 

�nc�l�ğ�nden dolayÝ SarÝ T�rgiĢ Devleti denildi (�in kaynaklarÝnda bu grup SarÝ oymaklar adÝ ile 

anÝlÝr). 
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SarÝ T�rgiĢ Devleti bir�ok olumlu fakt�r�n bir araya gelmesi ve ahenkli �alÝĢmasÝ sonucu 

kuruldu. Bir defa Ou-tche-le‟nin bağlÝ olduğu boy (Tou-lou grubunun 4. boyu: T�rgiĢ) On-oklarÝn en 

kalabalÝk oymağÝ değildi. Ekonomik y�nden de pek parlak y�nleri yoktu. Bu kuruluĢ safhasÝnda her 

Ģeyden �nce Kutluk Kagan‟Ýn dolayÝsÝ ile II. G�kt�rk Devleti‟nin b�y�k yardÝmlarÝ oldu. Coğrafi 

y�nden, T�rgiĢ boyu 690‟lÝ yÝllarda On-oklarÝn ikamet ettiği sahanÝn ortalarÝnda oturuyorlardÝ. On 

kabile grubu i�erisinde orta yerlerde ikamet eden bir boyun diğer dokuz kabile ile temas kurmasÝ, 

haberleĢme imkanlarÝ ve iĢ birliği yapma avantajlarÝ, diğer boylara g�re daha fazladÝr. Bu devletin 

kuruluĢunda etkili olan en �nemli fakt�r bize g�re Ou-tche-le‟nin liderlik vasÝflarÝdÝr. Az sonra da 

bahsedeceğimiz gibi onun �nderlik �zellikleri diğer dokuz On-ok boy beyine g�re daha �st�nd� ve bu 

baylar ona severek ve isteyerek bağlanmÝĢlardÝ. 

ĠcraatÝnÝn ilk yÝllarÝnda Ou-tche-le tebaasÝnÝ iyi idare ediyor ve onlara g�ven veriyordu. Bu 

y�n�yle daha baĢlangÝ�ta �evrede b�y�k bir itibara sahip oldu. KÝsa zamanda oymaklarÝ g��lenmeye 

baĢladÝ. Kağan unvanÝnÝ aldÝğÝnda her biri 7000 askere kumanda eden 20 askeri vali tayin etti. 

B�ylece yeni kurulan devletin 140.000 kiĢilik bir ordusu oldu.18 

Ou-tche-le‟nin iki devlet merkezi vardÝ. O, Nou-che-pi kabile grubunu y�netmek i�in karargahÝnÝ 

(merkez) �nce �u nehrinin kuzeybatÝsÝnda kurdu.19 Daha sonralarÝ bu merkezini �u vadisinin kuzey 

doğusuna taĢÝdÝ. Bu Ģekilde Tokmak vadisi onun b�y�k karargahÝ (merkezi) oldu. Ou-tche-ie doğudaki 

Tou-lou kabilelerini rahat idare edebilmek i�in k���k karargahÝnÝ �nce Ġ-li nehrinin �zerinde bulunan 

Kong-yue Ģehrinde kurdu. Daha sonra Tou-lou boylarÝ batÝya kaydÝğÝndan O, k���k merkezini IssÝk 

g�l ile Ġ-li nehri arasÝnda bulunan Kouna-char (ok: Kuna-Ģar) Ģehrine nakletti. SaltanatÝnda seri bir 

icraat g�steren Ou-tche-le‟nin sÝnÝrlarÝ doğuda Turfan ve Gu�en‟e (BeĢbalÝk yakÝnÝnda) uzandÝ. 

Doğuda nihai sÝnÝr II. G�kt�rk Devleti‟nin topraklarÝ oluyordu. BatÝda sÝnÝr Seyhun ÝrmağÝna kadar 

uzanÝyordu. BurasÝ �in kaynaklarÝnÝn hou (ok: Hu) halklarÝ dediği Ġran ve Arap asÝllÝ mahalli 

h�k�metlere komĢu idi. Kuzeyde BalkaĢ g�l� ve onun uzantÝsÝ gibi g�r�nen Alag�l ve Zaysan vb. 

g�ller sÝnÝr teĢkil ediyordu. G�ney sÝnÝrÝ ise TanrÝ dağlarÝ ve onun g�ney eteklerinde kurulan �in 

Ġmparatorluğu‟nun D�rt Garnizon‟u idi. 

Ou-tche-le‟nin 16 yÝllÝk icraatÝnÝ iki b�l�mde incelemek m�mk�nd�r. Birinci kÝsÝmda o, 690-698 

yÝllarÝ arasÝnda �lkesinde dahili otoriteyi kuvvetlendirdi, teĢkilatÝnÝ geniĢletti ve her yerde huzur ve 

adaleti sağladÝ. 698‟de Bol�u savaĢÝ ile baĢlayan ikinci safhada ise dÝĢardan bakÝldÝğÝnda onun hata 

yaptÝğÝ ortaya �Ýkar. Kapgan Kağan‟Ýn saldÝrÝlarÝ ile bunalan �in Ġmparatorluğu kendisine y�neltilen bu 

ağÝr baskÝyÝ defetmek i�in m�ttefik aramak zorunda kaldÝ. Bu ama�la KÝrgÝzlarÝ ve T�rgiĢleri ittifaka 

davet etti. TabiatÝyla bunu casuslarÝ vasÝtasÝyla �ğrenen Kapgan Kağan rahatsÝz oldu. Tonyukuk 

YazÝtÝ‟nÝn en ince ayrÝntÝsÝna kadar verdiği Bol�u savaĢÝnda G�kt�rk ordusu b�y�k bir zafer kazandÝ. 

B�t�n bir g�n boyunca devam eden savaĢ sonunda Ou-tche-le esir d�Ģt�. Ġsmi a�Ýklanmayan T�rgiĢ 

ĢadÝ ve yabgusu �ld�r�ld� ve 50 kadar da T�rgiĢ ileri geleni esir alÝndÝ.20 Bu savaĢÝn yankÝlarÝ epey 

fazla oldu. BatÝ sahasÝndaki diğer T�rk boylarÝnÝn ileri gelenleri gelip G�kt�rklere tabiyetlerini 

bildirdiler. Devletinin kuruluĢu sÝrasÝnda b�y�k yardÝmlarÝnÝ g�rd�ğ� II. G�kt�rk Devleti‟ne karĢÝ Ou-

tche-le‟nin neden �in Ġmparatorluğu ile iĢ birliği yaptÝğÝ sorusu bug�n bile sorulabilir.  
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ġahsi d�Ģ�ncemize g�re bunun cevabÝnÝ Asya‟nÝn neresinde ne kadar T�rk var ise bir bayrak 

altÝnda toplama siyaseti izleyen Kapgan Kağan‟Ýn sert tutumunun rol� olabilir. Bin bir zahmetle 

kurduğu devletini devam ettirebilmek i�in nereden gelirse gelsin savunmaya imkanÝ olan Ou-tche-le 

belki de bu savunma ve sorumluluk anlayÝĢÝ ile �in Ġmparatorluğu‟nun davetini kabul edebilir. Aksi 

haliyle kuruluĢ sÝrasÝnda b�y�k desteğini g�rd�ğ� II.G�kt�rk Devleti‟ne nank�rl�k etmesi 

d�Ģ�n�lemez bile. 

Bol�u SavaĢÝ‟ndan21 sonra Ou-tche-le �ld�r�lmedi, fakat eski itibarÝ da kalmadÝ. SavaĢ 

sonrasÝnda Kapgan Kağan (692-716) onun �lkesini kendi �z oğlu Fou-kiu (ok: Fu-kiu) ya bÝraktÝ.22 Bu 

g�r�n�Ģte bir y�netim idi. Fiiliyatta �ok k���k yaĢtaki Fou-kiu hi� bir zaman bu b�lgeye gelmedi ve 

herhangi bir icraatta bulunmadÝ. II.G�kt�rk Devleti‟nin y�neticileri b�lgenin idaresini yine kendilerine 

bağlÝ olarak Ou-tche-le‟ye bÝraktÝlar. Bu durum, Ou-tche-le‟nin ciddi ve otoriter devlet adamlÝğÝ 

�zelliklerinin G�kt�rk ileri gelenlerince takdir edildiğini g�sterir. 

698 den �l�m tarihi olan 706 ya kadar ne kitabelerde ve ne de �in kaynaklarÝnda Ou-tche-le ile 

ilgili �nemli bir olay zikredilmektedir. II. G�kt�rk Devleti‟ne olan bağlÝlÝğÝn bunda etkisi olabilir. �l�m� 

ile ilgili olarak �in kaynaklarÝnÝn verdiği haberde yine Kapgan  

Kağan‟Ýn baskÝsÝna maruz kalan bu devletin komĢularÝ ile bir ittifak i�in zemin yoklamasÝ 

karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. 706 tarihinde �in saray g�revlisi Kouo Yuen-tchen (ok: Kuo-Yuen�en) ile 

yaptÝğÝ uzun g�r�Ģme sonunda Ou-tche-le aldÝğÝ soğuk algÝnlÝğÝnÝn etkisi ile �ld�. Oğlu Souo-ko (ok: 

So-ko) �inli devlet g�revlisine �nce ceza vermeyi d�Ģ�nd� (kaynağa g�re Kouo-Yuen-tcen 

�ld�r�lmekten �ok korkuyordu) fakat yaptÝğÝ incelemede bir kasÝt g�rmediği i�in �inli g�revliyi az 

sonra serbest bÝraktÝ ve �lkesine d�nmesine izin verdi.23 Ou-tche-le d�neminden bize kalan yegane 

hatÝra son yapÝlan arkeolojik kazÝlarda bulunan paralarÝdÝr.24 Bu paralarda onun lakabÝ g�ze 

�arpmaktadÝr. Bir y�z�nde “T�rgiĢ Kağan Bay Baga” ibaresi bulunan paralarÝn diğer y�z�nde “Kuz 

BoĢ OrdÝn” ifadesi yer almakta ve bu ibare “Serbest Balasagun” diye terc�me edilmektedir. ParalarÝn 

�zerindeki “Kağan” tabiri de onun bağÝmsÝz bir devlet baĢkanÝ olduğuna iĢarettir. Bu y�n�yle Ou-che-

le T�rk tarihinde ilk defa para kestiren bir T�rk h�k�mdarÝ olmaktadÝr. 

Souo-ko Kağan Devri (706-710) 

�in kaynaklarÝna g�re soğuktan �len Ou-tche-le‟nin yerine oğlu Souo-ko halef oldu. ĠcraatÝnÝn ilk 

yÝllarÝnda Souo-ko babasÝ zamanÝnda, baĢlayan �in m�nasebetlerini devam ettirdi her iki taraf da 

birbirlerine karĢÝlÝklÝ olarak el�i ve hediyeler g�nderdiler. BunlarÝn arasÝnda �in sarayÝnÝn g�nderdiği 4 

kadÝn (prenses) dikkat �ekicidir. KaynaklarÝn ifadesine g�re yine icraatÝnÝn ilk yÝllarÝnda Souo-ko‟nun 

300.000 kiĢilik bir ordusu vardÝ.25 

KÝsa s�ren Souo-ko d�neminde iki b�y�k olay cereyan etti. Bunlardan birincisinde T�rgiĢ 

KağanÝ ileri gelen kumandanlarÝndan K�l�ur Tchong-tsie (ok: �ong-tsie) ile anlaĢmazlÝğa d�Ģt�. Daha 

�ncede b�lgede bazÝ olaylara karÝĢan kumandanÝn T�rgiĢ tahtÝnda g�z� vardÝ. Bu y�zden Souo-ko ile 

aralarÝnda birka� defa savaĢ olmuĢtu. �inli yetkilileri 1000 altÝn r�Ģvetle kendisine �ekmeye �alÝĢan ve 
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bunun sonunda T�rgiĢ KağanÝ‟na karĢÝ silahlÝ destek bulan bu asi kumandanÝ, Souo-ko Ku�a Ģehri 

yakÝnlarÝnda, yardÝmÝna gelen �inli kumandan Fong-kia-pin ile beraber yakaladÝ ve her ikisini de 

�ld�rd�.26 

Souo-ko‟nun uğraĢtÝğÝ ikinci mesele kardeĢi Tche-nou (ok: �e-nu) ile arasÝnda vuku bulan 

ihtilaftÝr. Altay geleneğine bağlÝ kalan Souo-ko, sayÝsÝ g�n ge�tik�e artan oymaklarÝnÝn bir kÝsmÝnÝn 

y�netimini kardeĢi Tche-nou‟ya devretti. Kendisine bÝrakÝlan kabile sayÝsÝnÝn azlÝğÝndan Ģikayet eden 

kardeĢi ona karĢÝ isyan etti. Kendi g�c� az olduğundan ağabeyine karĢÝ baĢarÝ sağlayamayacağÝnÝ 

anlayan asi kardeĢ, selameti Kapgan Kağan‟a sÝğÝnmakta buldu. Souo-ko‟nun �in Ġmparatorluğu ile 

temas kurmasÝndan zaten rahatsÝzlÝk duyan Kapgan Kağan 20,000 kiĢilik bir ordu ile T�rgiĢ 

KağanÝ‟nÝn �zerine y�r�d� ve onu yine Bol�u‟da yendi ve esir etti. �lkesine geri d�n�Ģ yolunda 

birbirlerine hayrÝ dokunmayan iki kardeĢin kendisine hi� hayrÝ dokunmayacağÝ ger�eğini y�zlerine 

karĢÝ s�yledikten sonra her ikisini de �ld�rtt� ve bundan sonra T�rgiĢ Devletini doğrudan kendisine 

bağladÝ.27 

Bars Kağan ve SarÝ T�rgiĢ Devleti‟nin Sonu 

Bars Kağan ile ilgili olarak �in kaynaklarÝnda en k���k bir haber yoktur. Kitabelerde adÝndan 

s�z edilmekte ise de satÝrlarÝn silikliği ve �zerinde tarih bulunmamasÝ bu d�nemin gereği gibi 

aydÝnlatÝlmasÝnÝ engellemektedir. Bars �nceleri T�rgiĢ �lkesinde Bey idi. Souo-ko‟nun icraatÝnÝ 

beğenmeyen II. G�kt�rk Devleti y�neticileri, b�y�k bir ihtimalle onun ortadan kaldÝrÝlmasÝndan sonra 

ona “Kağan” unvanÝnÝ verdiler ve arkasÝndan onun devlete bağlÝlÝğÝnÝ pekiĢtirmek i�in Bilge ve K�l-

tigin kardeĢler kendisini kÝz kardeĢleri ile evlendirdiler.28  

Bars Kağan‟dan beklenen �lkede huzuru sağlamasÝ, boylar �zerinde tam bir otorite kurmasÝ ve 

II. G�kt�rk Devleti‟ne sadakat g�stermesi idi. Fakat bunlarÝ sağlayamadÝ ve icraatÝnda baĢarÝlÝ 

olamadÝ. Kitabeler onun yanÝldÝğÝ haberi ile adeta devlete ters d�Ģt�ğ�n� ima etmektedirler. 

Bars Kağan zamanÝnda iki b�y�k hadise g�ze �arpar. Bunlardan birincisinde �in 

Ġmparatorluğu‟nun kÝĢkÝrtmalarÝ neticesinde T�rgiĢlere karĢÝ 712 veya 713‟te K�l-tegin tarafÝndan 

idare edilen bir Mavera�nnehir seferi yapÝldÝ.29 �zellikle Kara Tt�rgiĢler �zerine yapÝlan hareket 

baĢarÝlÝ oldu. Ġkinci olay Tou-lou kabile grubundan iki b�y�k boyun (Hou-lou-ou ve Chou-ni-che (ok: 

ġu-ni-Ģe) �in Ġmparatorluğu ile temas kurmalarÝna kÝzan Kapgan Kağan‟Ýn 715‟teki cezalandÝrma 

seferidir.30 7l5-716 yÝllarÝ hem doğuda hem de batÝda T�rk devletlerinin b�y�k karÝĢÝklÝk i�ine d�Ģt�ğ� 

yÝllardÝr. 712-713 seferi ile Talas civarÝnda oturan Karat�rgiĢler daha batÝya kaydÝlar. 7l5 darbesi ile 

Tou-lou grubu da daha batÝya itilmiĢ oldu. �u ve Talas ÝrmaklarÝ arasÝnda bu iki grup sÝkÝĢarak 

oturmak mecburiyetinde kaldÝlar, Bu sÝkÝĢma onlarÝ birbirine daha fazla yaklaĢtÝrdÝ31 ve onlar Nou-

che-pi‟lerin �nderliğinde Tou-lou‟larÝn iĢtirakiyle yeni bir devlet, Kara T�rgiĢ Devletini kurdular. 

Kara T�rgiĢ Devleti (716-739) 

Sou-lou Kağan‟Ýn SaltanatÝ  
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(716-738) 

Kapgan Kağan‟Ýn yarattÝğÝ Ģahsi korkuya rağmen Kara T�rgiĢ kabileleri 715 tarihinde Kiu-pi-

che‟e (ok: Kiu-pi-Ģe) oymağÝnÝn Ģefi Sou-lou‟nun etrafÝnda birleĢtiler. Sou-lou baĢlangÝ�ta “�ur” 

unvanÝna sahipti ve Talas nehri yakÝnlarÝnda bulunan Taraz Ģehrinde oturuyordu. On kabile yavaĢ 

yavaĢ ona itaatlerini sunmaya baĢladÝ. KÝsa zamanda 200.000 kiĢilik bir orduya sahip oldu.32 Az 

sonra “tegin” unvanÝnÝ alan Sou-lou 716 yÝlÝnda Kapgan Kağan‟Ýn �l�m� ile b�lgesinde rahat bir 

ortama kavuĢtu ve arkasÝndan 716 senesinin 8. ayÝnda kendisini “Kağan” ilan etti. Sou-lou‟nun 

sağladÝğÝ huzur derhal �evrede etkisini g�stermeye baĢladÝ. �lkeleri karÝĢÝklÝk i�inde bulunan II. 

G�kt�rk Devleti‟nin bir�ok boyu batÝya g�� ederek Sou-lou Kağan‟Ýn himayesine sÝğÝndÝ.33 

Sou-lou Kağan akÝllÝ bir y�netici ve devlet adamÝ idi. ĠĢ baĢÝna ge�ince derhal kuvvet derecesine 

g�re komĢularÝnÝn durumunu değerlendirdi bunlardan II. G�kt�rk Devleti‟nde sÝrada Bilge Kağan (7l6-

734) yeni saltanata baĢlamÝĢtÝ. Onun kÝzÝnÝ alarak ve onun oğluna kendi kÝzÝnÝ vererek bu b�y�k g�� 

ile samimi bir iĢ birliği yaptÝ. G�neyde Tibet KrallÝğÝ vardÝ.Tibet KralÝ‟nÝn kÝzÝnÝ alarak bu devlet ile de 

samimi bir dostluk ve ailevi ittifak bağlarÝ tesis etti34 ki b�y�k devleti siyasi bakÝmdan dostluğunu 

kazanan Sou-lou Kağan bundan sonra �in Ġmparatorluğu ile mevcut olan problemlerine eğildi.  

T�rgiĢlerle �in Ġmparatorluğu arasÝnda eskiden beri s�re gelen sÝnÝr problemi vardÝ. D�rt 

Garnizon kurulduğundan beri �in Ġmparatorluğu ile T�rk devletleri arasÝnda bir mania idi ve ticari 

y�nden T�rk devletlerine �ok zarar veriyordu. O sÝralarda Tibet KrallÝğÝ �in Ġmparatorluğu‟nun 

amansÝz bir d�ĢmanÝ idi. Bu durum T�rgiĢ KağanlarÝ i�in b�y�k bir avantajdÝ. Sou-lou da bundan 

istifade etti ve 717 senesinde Aksu ve YakarÝk Ģehirlerini kuĢatarak D�rt Garnizonu ele ge�irme 

hazÝrlÝklarÝna baĢladÝ. Buna karĢÝlÝk �in imparatorluğu emrindeki G�kt�rk beyi AĢena Hien ve �� 

Karluk kabilesi askerlerini g�nderdi. AĢena Hien Sou-lou‟nun harekatÝna karĢÝ bir baĢarÝ 

sağlayamadÝ.35 Bunun �zerine �in Ġmparatorluğu onunla uyuĢma yoluna gitti ve Sou-lou‟ya bir takÝm 

askeri unvanlar ve hediyeler g�nderdi. Fakat Sou-lou Kağan hedefinden ĢaĢmadÝ ve belirlediği dÝĢ 

politika uygulamasÝna aynen devam etti. Bu ama�la 719 yÝlÝnda �in‟in elinden Tokmak Ģehrini aldÝ. 

Tokmak, D�rt Garnizon‟un d�rt Ģehrinden biriydi ve i�inden �nl� Ġpek Yolu ge�iyordu. B�ylece Kuzey 

Ġpek Yolu T�rgiĢ Devleti‟nin eline ge�miĢ oldu.36 

Tibet KrallÝğÝ ile hasmane m�nasebetler i�erisinde bulunan �in imparatorluğu II. G�kt�rk 

Devletine karĢÝ (Bilge Kağan yeni saltanata baĢlamÝĢtÝ) �ok dikkatli bir dÝĢ politika izliyor, onlarla 

samimi bir dostluk ve iĢ birliği politikasÝ s�rd�ren Sou-lou‟ya karĢÝsÝ da pasif bir durumda kalmak 

zorunluluğunu hissediyordu. Ġki b�y�k g�ce karĢÝ ���nc� bir g�c� karĢÝna almak istemeyen 

imparatorluk 736 yÝlÝna kadar Sou-lou ile bir mesele �Ýkarmamaya gayret etti ve onunla dost olma 

yollarÝnÝ aradÝ durdu. Bu ama�la �in imparatorluğu 722 yÝlÝnda kendisine sÝğÝnan BatÝ G�kt�rk 

prenslerinden AĢena Hoai-tao‟nun kÝzÝ Kiao-ho‟yu “prenses” unvanÝnÝ verdikten sonra eĢ olarak Sou-

lou Kagan‟a g�nderdi.37 
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�in Ġmparatorluğu ile meselelerini halleden ve bu devletin uzun bir s�re kendisi i�in bir tehlike 

olamayacağÝna kanaat getiren Sou-lou Kağan bundan sonra �lkesinin batÝsÝnda cereyan eden 

olaylara ağÝrlÝk verdi. BatÝda Mavera�nnehir‟de mahalli Ģehir devletleri vardÝ ve bunlar Arap istilasÝna 

karĢÝ s�rekli olarak Sou-lou Kağandan yardÝm istiyorlardÝ. Bu sÝralarda Emevi Devleti Ġslamiyeti doğu 

illerine (Mavera�nnehir ve Seyhun doğusuna) yayma politikasÝ izlemekte idi. Bu ama�la Emevi 

kumandanÝ Kuteybe 714‟te genel karargahÝnÝ Merv Ģehrinden kuzeydeki TaĢkent b�lgesine nakletti. 

Kuteybe buradan daha kuzeye ve diğer y�nden KaĢgar‟a doğru Ġ� Asya ana yolu istikametinde 

akÝnlara giriĢmeyi planlÝyordu. Bunlardan kuzeye doğru giden yol (Kuzey Ġpek Yolu) T�rk illerinden 

ge�iyordu. Kuteybe 715 yÝlÝnda �l�nce bu politikada duraklama oldu. BaĢarÝyÝ s�rd�rmek i�in Emevi 

Devleti b�lgedeki valileri sÝk sÝk değiĢtirmek zorunda kaldÝ. Emevilerin doğu politikasÝndaki 

baĢarÝsÝzlÝğÝnÝn asÝl sebebi mahalli yerli prenslerin Araplarla iĢ birliği isteksizliğinden ziyade karĢÝlarÝna 

�Ýkan yeni ve taze bir g�� Sou-lou Kağan fakt�r� idi. T�rgiĢ boylarÝnÝn baĢÝnda bulunan Sou-lou 

Kağan b�lgedeki mahalli prensliklere yardÝm yaparken ĠslamÝn dini akidelerine karĢÝ değil Arap 

hakimiyetini Mavera�nnehir‟den s�k�p atmak amacÝnÝ taĢÝyordu. B�lgenin ayrÝca ipek yollarÝ �zerinde 

bulunmasÝndan dolayÝ da iktisadi �nemi vardÝ. 

Mavera�nnehir b�lgesinden T�rk illerine ilk akÝn Emevi halifelerinden �mer bin Abd�laziz (717-

720) zamanÝnda yapÝldÝ. Onun Horasan valisi El Cerrah bin Abdullah (valilik yÝllarÝ: 717-7l8) Seyhun 

�tesine bir sefer d�zenledi. Onun yardÝmcÝsÝ Abdullah bin Mamer el Yeskuri kumandasÝndaki Emevi 

ordusu Seyhun b�lgesinde ilerlediği bir sÝrada T�rgiĢ ordusu tarafÝndan kuĢatÝldÝ. Abdullah ancak 

�dediği fidye-i necat (kurtuluĢ parasÝ) sayesinde kurtuldu. Bu olayÝn akisleri �ok fazla oldu. Emevi 

hanedanÝ aradaki bu T�rgiĢ engelini kaldÝrabilmek i�in �in Ġmparatorluğu ile ittifak yapma yollarÝnÝ 

aradÝ. Ancak �in‟e g�nderdiği el�i heyetleri eli boĢ d�nd�.38 

El Cerrah‟Ýn bu baĢarÝsÝzlÝğÝ �zerine Halife �mer onun yerine Horasan valiliğine Abdurrahman 

bin Nuaym el Gamidi‟yi (718-720) tayin etti. Onun valiliği sÝrasÝnda Mavera�nnehir‟de Soğdlular 

T�rklerin de yardÝmÝyla isyan ettiler. SoğdlularÝn yardÝm isteği �zerine Sou-lou Kağan ile gelen 

kumandanlarÝndan K�l�ur‟u  

(Ġslam kaynaklarÝnda Kursul) b�lgeye g�nderdi. Takip eden olaylarda Horasan valisi Said bin 

Abd�laziz (720-721) b�t�n eyaletin ayaklandÝğÝnÝ g�r�nce etraftan g�n�ll� toplamaya baĢladÝ. 

T�rgiĢler bu birleĢik kuvvetlere karĢÝ Bahile SarayÝ (Semerkant yakÝnÝnda) civarÝnda �etin savaĢlar 

yaptÝlar ve sonunda K�l�ur Horasan valisini ağÝr hezimete uğrattÝ.39 

T�rgiĢ-Emevi savaĢlarÝnda yeni vali Said el HaraĢi (721-722) 721 yÝlÝ sonlarÝnda isyan eden 

halkÝ Hocend b�lgesinde teslim olmaya zorladÝ. ParalarÝnÝ aldÝğÝ 400 t�ccar hari� geri kalanÝnÝ 

�ld�rd�. CanlarÝnÝ kurtarabilenler T�rgiĢlere sÝğÝndÝlar. ġimdi Mavera�nnehir‟de tam bir panik havasÝ 

vardÝ. Halife HiĢam (724-743) bu gaddar valiyi değiĢtirdi ve yerine M�slim bin Said el Kilabi‟yi (722-

724) getirdi. Bu arada Arap ordusunda karÝĢÝklÝk baĢ g�stermiĢ ve Yemenli kuvvetler etkisiz hale 

getirilmiĢti. Fergana istikametinde ilerleyen Emevi ordusuna (M�slim kumandasÝnda) karĢÝ bizzat Sou-

lou‟nun kendisi �ÝktÝ. M�slim bunun �zerine acele geri d�nme emri verdi. Cebri y�r�y�Ģle 11 g�n 
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boyunca geri �ekilen ve bu sÝrada b�t�n ağÝrlÝklarÝnÝ yakmak zorunda kalan bu ordu, Seyhun‟a 

ulaĢamadan T�rgiĢlerle iĢ birliği yapan mahalli kuvvetler tarafÝndan durduruldu. Arkadan da Hakan 

Sou-lou geliyordu. AğÝr zayiat veren Emevi ordusu g�� bel� Semerkant‟a �ekilebildi.40 

724‟ten sonra b�lgede durum değiĢti. Taarruzda olan Emevi hilafeti T�rgiĢlere karĢÝ on beĢ 

sene boyunca savunma durumuna ge�ti. Sadece Mavera�nnehir‟de değil Toharistan ve diğer g�ney 

b�lgelerindeki mahalli idareciler ve halk bile-artÝk T�rgiĢleri kurtarÝcÝ g�z� ile g�r�yordu. 

T�rk kuvvetlerinin her tarafta �st�nl�klerini g�sterdikleri bir d�nemde Emeviler Horasan valisini 

tekrar değiĢtirdiler. Yeni vali Esed bin Abdullah el Kasri (724-727) Huttal‟da 726 yÝlÝnda T�rgiĢ 

ordusuna karĢÝ baĢarÝsÝzlÝğa uğradÝ ve yenilgi �zerine vali az sonra değiĢtirildi.41 

Emevi Devleti‟nin son zamanlarÝnda �lkede ġii ve Abbasi propagandasÝ hÝzlandÝ. Sou-lou 

Kağan da bu durumdan istifade ile Emevilere muhalif yerli unsurlarla iĢbirliği yaptÝ. Bu iĢ birliği az 

sonra 728‟de Buhara‟nÝn fethini kolayca ger�ekleĢtirdi. Mavera�nnehir‟de Arap idaresinde artÝk 

Semerkant ve Dehusiye Ģehirleri ile iki k���k kale kaldÝ. Emevilerde uğranÝlan her yenilgi yeni bir vali 

değiĢikliğine sebep oluyordu. Yerli halka bazÝ imtiyazlar tanÝnmasÝna rağmen yeni vali EĢres bin 

Abdullah es-S�lemi (727-729) Beykent Ģehri yakÝnlarÝnda Sou-lou tarafÝndan sÝkÝĢtÝrÝldÝ. EĢres 

Semerkant‟a doğru �ekilirken yetiĢen Hakan ve K�l�ur y�netimindeki kuvvetler tarafÝndan Kemerce 

kalesinde kuĢatÝldÝ (729). Sou-lou‟nun amacÝ Semerkant‟taki Arap merkez ordugahÝnÝ d�Ģ�r�p 

Emevileri Mavera�nnehir‟den tamamen s�k�p atmaktÝ.42 Bu maksatla Semerkant‟Ý kuĢatma 

hazÝrlÝklarÝna baĢladÝ. KarargahÝn kumandanÝ Savra bin Hurr yeni tayin edilen Horasan valisi C�neyd 

bin Abdurrahman el Murri‟yi (729-734) Merv‟den yardÝma �ağÝrdÝ. C�neyd derhal harekete ge�ti ise de 

T�rgiĢler tarafÝndan yolu kesildi. Mecburi olarak dağ yollarÝndan ilerleyerek Semerkant‟a ulaĢma 

�arelerini aradÝ. Fakat Savdar dağlarÝnÝn dar ge�itlerinde Hakan tarafÝndan sÝkÝĢtÝrÝldÝ. Yorgun d�Ģen 

ordusu susuzluğu da maruz kaldÝ. Nihayet 12.000 kiĢilik ordusunun 10.000‟ini kaybettikten sonra 

Semerkant‟a ulaĢabildi. Emevi Halifesi HiĢam, durumu �ğrenince 20.000 kiĢilik bir takviye ordusunu 

Semerkant‟a doğru yola �ÝkardÝ. Gerek bu ordunun geliĢi ve gerekse yaklaĢan kÝĢ ĢartlarÝnÝ g�z �n�ne 

alan Hakan daha fazla Semerkant �nlerinde kalmayÝ uygun g�rmeyerek �lkesine �ekilme kararÝ aldÝ 

(732).43 

Vali C�neyd‟in 734‟te �l�m�nden sonra Horasan‟da Emevi-Abbasi �ekiĢmesi baĢ g�sterdi. 

Abbasi taraftarÝ Haris bin S�reyc �nce Belh Ģehrini arkasÝndan Merv Ģehrini zapt edince b�lgede 

dahili anarĢi hÝz kazandÝ. �� yÝl devam eden (734-737) bu karÝĢÝklÝkta durumu tehlikeye giren Haris 

sonunda T�rgiĢlere sÝğÝndÝ.44 

Hakan Sou-lou b�lgede b�y�k bir itibara sahipti. BaĢta Soğd h�k�mdarÝ Gurek olmak �zere 

Mavera�nnehir Ģehir devletlerinin Ģefleri ve Tahoristan hakimi onun yanÝnda yer almaya baĢladÝlar. O, 

Toharistan sakinlerini Emevilere karĢÝ ayaklandÝrmak i�in 737 senesi sonlarÝnda b�lgeye bir sefer 

d�zenledi. Fakat vali Esad bin Abdullah (Ġkinci defa: 735-738) Hakan‟Ýn ordusunu 737‟de arkadan 

vurdu. (San veya Haristan SavaĢÝ).45 Bu savaĢta San-lou Kağan ikili oynayan C�zcan Melikinin 
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ihanetine uğradÝ. Sou-lou Kağan bu ihanetin cezasÝnÝ verecekti, bu ama�la derhal hazÝrlÝklara baĢladÝ. 

Ancak �lkesine d�nd�ğ�nde uzun bir s�redir emrinde �alÝĢan �ok g�vendiği kumandanÝ K�l�ur 

tarafÝndan bir gece baskÝnÝ sonunda �ld�r�ld� (738). 

22 yÝl saltanat s�ren Sou-lou Kağan temiz ve ÝlÝmlÝ bir mizaca sahipti. O, tebaasÝnÝ �ok seviyor 

ve onlarÝ g�zel bir Ģekilde idare ediyordu. SavaĢlardan elde ettiği ganimeti eĢit bir Ģekilde maiyetine 

dağÝtÝyordu. Bu sebeple kumandanlarÝ ondan hoĢlanÝyor ve maiyetleri ile beraber kendilerini onun 

hizmetine adÝyorlardÝ. 

Ġslam kaynaklarÝna g�re Araplar ona “Ebu M�zahim” (zahmet, sÝkÝntÝ veren, tazyik eden 

manasÝndadÝr) diyorlardÝ. Emevilere �ok zahmet verdiği ve sÝkÝntÝ �ektirdiği i�in ona bu lakabÝ 

takmÝĢlardÝ. Askeri y�nden, Son-lou m�kemmel bir kumandandÝ. SavaĢ sÝrasÝnda iki-�� kumandanÝ ile 

birlikte en y�ksek yere �Ýkar, d�Ģman cephelerini g�zelce inceler, zayÝf bir nokta g�rd�ğ� anda derhal 

yandan,arkadan veya.�nden h�cuma ge�er ve zafere ulaĢÝrdÝ.46 Kale kuĢatmalarÝnda ise 

kuĢatÝlanlara �nce aman verir, canlarÝnÝ bağÝĢlardÝ. Sou-lou dÝĢ politikada da usta bir siyaset�i idi. 

Daha �nce de belirttiğimiz gibi II. G�kt�rk Devleti ve Tibet KrallÝğÝ h�k�mdarlarÝna kÝz verip kÝzlarÝnÝ 

almasÝ geleceğe y�nelik yatÝrÝmlardÝ. Bu durumu g�ren �in Ġmparatorluğu ona karĢÝ uysal davranmak 

zorunda kalmÝĢtÝ. 

Sou-lou‟nun �l�m� T�rgiĢ tarihi kadar d�nya tarihini de etkilemiĢtir. Onun �l�m� ile T�rgiĢlerde 

bir dağÝlma g�r�l�rken Emevi devleti ile �in ĠmparatorluklarÝ da dÝĢ politikalarÝnÝ revizyondan ge�irme 

gereği duydular. Sou-lou Kağan Mavera�nnehir‟i Emevilere dar etmiĢ, onlar Ceyhun �tesine ge�meye 

adeta korkar olmuĢlardÝ. Onun �l�m� �zerine Emeviler askÝya aldÝklarÝ taarruz politikalarÝnÝ tekrar 

canlandÝrdÝlar. Bu ama�la Nasr bin Seyyar kumandasÝndaki (738-748) Ġslam ordularÝ Seyhun‟u 

ge�meye baĢladÝ. AynÝ Ģekilde �in Ġmparatorluğu da Ġpek Yolu‟nun �neminden dolayÝ batÝ seferlerine 

tekrar baĢladÝ ve 748‟de Tokmak‟Ý zap tetti. KÝsa bir s�re sonra 751‟de Talas SavaĢÝ bu iki g�c� 

(Emevi Devleti ve �in Ġmparatorluğu) karĢÝ karĢÝya getirdi. Eğer Sou-lou Kağan �ld�r�lmese idi. Talas 

SavaĢÝ‟ndan bahsetmek pek m�mk�n olmayacaktÝ. 

Kara T�rgiĢ Devleti‟nin Sonu ve T�rgiĢlerin Kuvvetten D�Ģ�p DağÝlmalarÝ 

Bir gece baskÝnÝ sonucu Sou-lou Kağan‟Ý �ld�ren Tch‟ou-mou-koen (ok: �u-mu-koen) K�l�ur‟u 

(diğer ismi: Bağa Tarkan) ardÝndan Kara T�rgiĢ tahtÝna oturamadÝ. Zira, Sou-lou Kağan‟Ýn g��l� 

kumandanlarÝndan Tou-mo-tou (ok: Tu-mo-tu) derhal �len kağanÝn oğlu Tou-ho-sien‟i (ok: Tu-ho-sien) 

tahta �ÝkardÝ.47 Yeni kağan Tokmak Ģehrinde iken Tou-mo-tou bu sefer o sÝrada Siyah oymaklarÝn 

baĢÝnda Ģef olarak Talas Ģehrinde oturan Eul-wei Tegin‟in desteğini sağladÝ. �� m�ttefik (Tou-ho-sien, 

Tou-mo-tou ve Eul Wei) beraberce Baga Tarkan‟a h�cum ettiler ve onu b�lgeden ka�ÝrdÝlar. 

Taht ihtirasÝ i�erisinde kÝvranan Baga Tarkan bunun �zerine 738 senesinin 6. ayÝnda �in 

Ġmparatorluğu‟ndan askeri yardÝm talebinde bulundu. �in Ġmparatoru H�en-tsung (7l2-755) ileri gelen 

kumandanlarÝndan Kai-kia-yun‟a yardÝma gitmesi g�revini verdi. Ġki m�ttefik yanlarÝna TaĢkent ve KeĢ 

hakimlerini de alarak 739 senesinin 8. ayÝnda Tokmak Ģehrinde Ho-lo tepelerinde Sou-lou‟nun oğlu 
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Tou-ha-sien‟i bozguna uğrattÝlar. Ġkinci bir �in ordusu Talas Ģehrinde oturan Eul-wei Tegin”in kardeĢi 

Pa-se‟yi yendiler ve b�ylece Baga Tarkan ve �in ordusuna karĢÝ koyacak T�rgiĢ kuvveti kalmadÝ.48 

738-739 yÝllarÝ arasÝnda �ok kÝsa bir s�re saltanatta kalan Tou-ho-sien Kağan‟Ýn icraatÝ hakkÝnda 

kaynaklarda geniĢ bilgi yoktur. Onun esir d�Ģ�p �in‟e g�t�r�lmesi ile beraber de Kara T�rgiĢ Devleti 

sona erdi. 

Daha Son-lou Kağan‟a suikast yapmadan �nce �in Ġmparatorluğu ile gizlice anlaĢtÝğÝ ortaya 

�Ýkan Baga Tarkan bu komplodan sonra onun oğluna karĢÝ yenilgi aldÝğÝndan T�rgiĢ tahtÝna 

oturamadÝ. ArkasÝndan �in‟den askeri yardÝm talebinde bulundu ve iki m�ttefik 739 senesinde Tou-

ho-sien‟i esir ettiler, Baga Tarkan ikinci defa T�rgiĢ tahtÝna oturmayÝ bekliyordu. Fakat bu sefer de �in 

imparatoru H�en-tsung bu b�lgeye kendisine zamanla iltica etmiĢ olan BatÝ G�kt�rk prenslerinden 

AĢena hin‟i On-ok KağanÝ atadÝ, Baga Tarkan buna �ok bozuldu. Tarihi itirafÝndan49 sonra T�rgiĢ 

tahtÝna sahip olma yollarÝnÝ aramaya koyuldu. Bağa Tarkan 740 yÝlÝnÝn 12 ayÝnda b�t�n boyunun ileri 

gelenleri ile bağlÝlÝğÝnÝ sunmak i�in �in sarayÝna gitti. Bundan �ok hoĢnut kalan �in Ġmparatoru bu 

sefer T�rgiĢ KağanlÝğÝnÝ ona bÝraktÝ. 

Baga Tarkan (740-744) SarÝ oymaklara mensuptu. Siyah boylar (Nou-che-pi‟ler) onun idaresine 

iki yÝl tahamm�l edebildiler. 742 yÝlÝnda onlar El EtmiĢ Kutluk Bilge‟yi (742-748) kendilerine kağan 

se�tiler. T�rgiĢ �lkesinde nizamÝn bozulduğunu g�ren �in Ġmparatorluğu bu sefer kendisine iltica 

etmiĢ olan BatÝ G�kt�rk ailesi ileri gelenlerinden AĢena Hin‟i b�lgeye kağan (tayinli kağan) olarak 

atadÝ. Bağa Tarkan bu tayine rÝza g�stermedi ve onu kendisine rakip olarak g�rd�. Yeni idare merkezi 

Taraz Ģehrine 30 km. mesafede bulanan Kiu-lan Ģehrinde Bağa Tarkan AĢena Hin‟i �ld�rd� (742). Bu 

hareket doğrudan doğruya kendisini tahta �Ýkaran �in Ġmparatorluğunu karĢÝsÝna almak demekti. 

OlaylarÝ iyi takip ettiği anlaĢÝlan bu devlet, bir s�re sonra Bağa Tarkan‟a tepkisini g�sterdi ve 744 

senesinin 5. ayÝnda Ku�a‟da h�k�met g�revlisi Fou-mong-ling-tcha (ok: Fu-mong-ling-�a) vasÝtasÝyla 

onu ortadan kaldÝrdÝ.50 

Baga Tarkan‟Ýn 744 yÝlÝnda �ld�r�lmesi ile T�rgiĢlerin baĢÝnda tek kağan kaldÝ. 742 yÝlÝnda siyah 

oymaklarÝn baĢÝna ge�en El EtmiĢ Bilge Kağan, Baga Tarkan‟Ýn ortadan kaldÝrÝlmasÝndan sonra d�rt 

sene daha sarÝ ve siyah b�t�n T�rgiĢ boylarÝnÝ y�netti. SaltanatÝnda �in‟e birka� defa el�i g�nderen 

bu kağanÝn icraatÝ hakkÝnda daha geniĢ bilgi yoktur. Bu s�re esnasÝnda �lkede bir isyan ve baĢ 

kaldÝrma olmadÝğÝna g�re Kutluk Bilge‟nin �lkesini huzur ve adalet esaslarÝ i�erisinde y�nettiğine 

h�kmolunabilir. Onun iyi bir Kağan olduğu dÝĢ temaslarÝndan da anlaĢÝlÝyor. Ezgene isimli bir el�isini 

KÝrgÝzlara g�nderen El EtmiĢ‟ten Tuba YazÝtlarÝ kÝsaca bilgi verirler.51 Kutluk Bilge‟nin sonu hakkÝnda 

kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadÝr. Sadece 748 senesinde Tokmak Ģehrini ele ge�iren �inli 

kumandan Wang-tchang-kien‟in (ok: Wang-�ang-kien) Kutluk Bilge‟yi 

 tahttan indirdiğine dair �in kaynaklarÝnda emareler vardÝr. 

El EtmiĢ Kutluk Bilge‟den sonra T�rgiĢ tahtÝnda I-po Kağan‟Ý (749-751) g�rmekteyiz. �in 

kaynaklarÝnda onun bu �lkeye �� defa el�i g�nderdiği kayÝtlÝdÝr. 751 yÝlÝnda �in Ġmparatorluğu‟nun 
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Ku�a askeri valisi Kao-sien-tche (ok: kao-sien-�e) Talas savaĢÝndan �nce yaptÝğÝ bir askeri harekatta 

TaĢkent hakimi ile beraber I-po Kağan‟Ý da esir edip �in sarayÝna g�t�rmektedir. Bu tarihten sonra da 

kaynaklarda I-po‟nun adÝ bir daha ge�memektedir.52 

751-753 yÝllarÝ arasÝnda T�rgiĢlerin baĢÝnda kağan g�r�lmemektedir. Talas SavaĢÝ‟ndan sonra 

�in Ġmparatorluğu b�lgeden �ekildiğinden ve Ġ� iĢlerinde An-lu-shan isyanÝ ile uğraĢtÝğÝndan �in 

kaynaklarÝ Kuzey batÝ komĢular T�rgiĢler) hakkÝnda sessiz kalmaktadÝrlar. Kendi kaynaklarÝmÝzdan 

ġine Usu yazÝtÝ incelendiğinde 751‟den itibaren UygurlarÝn s�rekli olarak Karluk ve T�rgiĢlerle 

savaĢtÝğÝ ve onlara karĢÝ galip geldikleri g�r�lmektedir. B�y�k bir ihtimalle galip gelen Moyun�u‟nun 

baskÝsÝ ile T�rgiĢlerin baĢÝnda 753-756 yÝllarÝ arasÝnda Tengride BolmÝĢ Kağan olarak dikkati 

�ekmektedir. �in Ġmparatorluğuna �� defa el�i g�nderen bu kağanÝn sonu me�huld�r. B�y�k bir 

ihtimalle sarÝ ve siyah oymaklar �ekiĢmesinde tahttan indirilmiĢ olabilir. 

757 yÝlÝnda T�rgiĢlerin baĢÝnda Kağan g�r�lmemekte SarÝ ve Siyah oymaklar �ekiĢmesi b�t�n 

Ģiddeti ile devam etmektedir. Bu �ekiĢmeden 758 senesi baĢlarÝnda Kara T�rgiĢ boylarÝ galip 

�Ýkmakta ve onlar kendilerine A-t‟o-pei-lo‟yu (ok: A-to-boyla) kağan se�mekteler. 759 senesi sonlarÝna 

kadar iĢ baĢÝnda g�r�len bu kağan �in sarayÝna iki defa el�i g�ndermektedir.53 Bu tarihten sonra 

gerek kendi kaynaklarÝmÝzda ve gerekse �in kaynaklarÝnda bir daha T�rgiĢlerin adÝ ge�memektedir. 

Denilebilir ki T�rgiĢlerin zayÝflama ve dağÝlma d�nemleri komĢu T�rk kabilesi KarluklarÝn iĢine yaradÝ. 

740 yÝlÝndan 759 yÝlÝna kadar epeyce uzun bir s�re devam eden T�rgiĢlerin bu karÝĢÝk d�neminde 

onlar �nceleri oturduklarÝ ĠrtiĢ nehri boylarÝndan IssÝk g�l civarlarÝna g�� ettiler, Talas SavaĢÝnda 

�nemli bir g�rev yaptÝktan sonra yavaĢ yavaĢ T�rgiĢlerin iki idare merkezi Tokmak ve Taraz‟Ý ele 

ge�irerek onlarÝn yaĢadÝklarÝ sahanÝn hakimi oldular54 ve orada kendi isimleri ile bir devlet kurdular 

766. 

T�rgiĢlerin Nou-che-pi boylar birliği daha Bars Bey zamanÝnda Seyhun boylarÝna ulaĢmÝĢ ve 

orada Pe�eneklere komĢu olmuĢlardÝ. Talas SavaĢÝ (751) ve dahili �ekiĢmeler sÝrasÝnda T�rgiĢ 

boylarÝnÝn b�y�k bir kÝsmÝ Pe�eneklerin arkasÝndan Seyhun nehri boylarÝnda g��e baĢladÝlar. Zira, 

doğuda Karluk baskÝsÝ vardÝ, g�neyden TanrÝ dağlarÝ g�� i�in onlara ge�it vermiyordu, batÝda 

Mavera�nnehir‟de Abbasi ordularÝnÝn tehdidi vardÝ. B�ylece onlar biraz da mecburiyetten tek a�Ýk 

kalan y�n, kuzey istikametinde Seyhun nehri boyunca g�� etmek zorunda kaldÝlar. Pe�eneklerin 

arkasÝndan ağÝr seyreden bu g�� sÝrasÝnda VIII. asÝrdan XI. asra kadar �� asÝr boyunca onlar n�fus 

bakÝmÝndan �oğaldÝlar ve on kabile �nce 22 boy (KaĢgarlÝ Mahmud zamanÝ) daha sonra 24 boya 

(ReĢid�ddin Fazlullah XIV. asÝr) ulaĢtÝ. Kitabelerin ve �in kaynaklarÝnÝn OnoklarÝ b�ylece 24 Oğuz 

boyu olarak karĢÝmÝza �ÝktÝ. 

 

1 Chavannes Edouard, Documents Sur Les Tou-kiue Occidentaux, Paris 1941, Ġndex s. 370 

ve metindeki ilgili sahifeler. 



 741 

2 Liu-mau-tsai, Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-T�rken, c. I-II, 

Wiesbaden 1958, s. 160 vd. 

3 Tabari, Tarih el Rus�l ve‟l M�l�k, De Goeje neĢri, Leiden 1879-1898, c. II., s. 1613 vd. 

4 Gerdizi, Zeyn-�l-Ahbar, Abd al-Hayy habibi neĢri, Tahran 1347 hĢ. s. 279. 

5 Orkun, H�seyin NamÝk, Eski T�rk YazÝtlarÝ, c. I-Iv, Ġstanbul 1936-1941, c. IV s�zl�k, s. 169 

ve metindeki ilgili sahifeler. 

6 Caferoğlu Ahmed, Eski Uygur T�rk�esi S�zl�ğ�, Ġstanbul 1968, s. 258. 

7 Kafesoğlu, Ġbrahim, T�rk Milli K�lt�r�, Ġstanbul 1983, s. 132. 

8 Chavannes, a.g.e., s. 27, 28, 56, 57, Liu-mau-tsai, a.g.e. C. II. S. 605. 

9 Chavannes, a.g.e., s. 34. 

10 Orkun, a.g.e., C. I, s. 137: C. II, s. 108-112. 

11 Y�cel, Talip, BatÝ T�rkistan CoğrafyasÝna Toplu BakÝĢ, T�rk K�lt�r�, sayÝ 294, Ankara 

1987, s. 615-624. 

12 Chavannes, a.g.e., s. 106 vd. 

13 Chavannes, s. 67, 68, 271. 

14 Eberhard, Wolfram, �inin ġimal KomĢularÝ, Ankara 1942, s. 152-154, 207, 210. 

15 Chavannes, a.g.e., s. 74 dipnot 3, 123. 

16 Kafesoğlu, a.g.e., s. 241. 

17 Chavannes, a.g.e., s. 281. 

18 Chavannes, a.g.e., s. 79. 

19 Chavannes, a.g.e., s. 282. 

20 Orkun, a.g.e., s. 114. 

21 Mahal olarak Bol�u, ĠrtiĢ ve Urungu ÝrmaklarÝ arasÝnda ve Ulyungur g�l�n�n biraz g�ney 

doğusunda bulunmakta ve bug�nk� Bolun-Togoy yerleĢme merkezine uygun d�Ģmektedir (Bkz. Rene 

Giraud, L‟Ġmpire des Turc Celestes, Paris 1960, s. 179. 

22 Chavannes, a.g.e., s. 282. 



 742 

23 Chavannes, a.g.e., s. 184. 

24 BernĢtam A. N., T�rgiĢ Sikkeleri, �ev. Abd�lkadir Ġnan, T. T. K. basÝlmamÝĢ terc�meler 

serisi, no. Ter/40. 

25 Chavannes, a.g.e., s. 79. 

26 Chavannes, a.g.e., s. 80, 190. 

27 Chavannes, a.g.e., s. 44, 80. 

28 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Ġstanbul 1970, s. 8. 

29 Kafesoğlu, Ġbrahim, Ġ.A. T�rk mad. c. XII, kÝsÝm II, s. 184. 

30 Chavannes, a.g.e., s. 78. 

31 �gel, Bahaeddin, T�rk Mitolojisi, Ankara 1971, s. 155. 

32 Chavannes, a.g.e., s. 44, 81. 

33 Liu-mau-tsai, a.g.e., c. I, s. 171, 223. 

34 Orkun, a.g.e., c. I, s. 57, Chavannes, a.g.e., s. 46 not 1. 

35 Chavannes, a.g.e., s. 284. 

36 Chavannes, 78, 284. 

37 Chavannes, a.g.e., s. 308. 

38 Kafesoğlu, T�rk Milli K�lt�r�, Ġstanbul 1983, s. 133. 

39 Barthold V. V, Moğol Ġstil�sÝna Kadar T�rkistan, Ġstanbul 1981, s.  

243, AyrÝca bkz. Kafesoğlu, a.g.e., s. 133. 

40 Gibb, H. A. R, Orta Asya‟da Arap F�tuhatÝ, �ev. M. HakkÝ Ġstanbul 1930, s. 50-51. 

41 Ġbn-�l Esir, El Kamil Fi‟t Tarih, �ev, Yunus ApaydÝn, Ġst. 1986, C. V., s. 109-111. 

42 Gibb, a.g.e., s. 57. 

43 Kafesoğlu, Ġ.A. T�rkler mad. C. XII, kÝsÝm II, s. 184. 

44 Kafesoğlu, T�rk Milli K�lt�r�, s. 135. 



 743 

45 Ġbn-�l Esir, a.g.e., s. 152-153. 

46 Minorsky, Addenda to the Hududal-Alam, BSOAS, C. XVII, 2, 1995, s. 265. 

47 Taberi, a.g.e., s. 241. 

48 Chavannes, a.g.e., s. 89. 

49 Chavannes, a.g.e., s. 84. 

50 Chavannes, a.g.e., s. 47, 84: “Eğer Sou-lou bertaraf edildi ise benim planlamam ile 

olmuĢtur. Eğer Asena Hin, Kağan olarak atanÝrsa h�k�metinizin bana vereceği m�kafat nedir?. 

51 Chavannes, a.g.e., s. 286. 

52 Chavannes, Notes Additionelles Sur Les Tou-Kiue Occidentaux (Document‟ il�ve) s. 69, 

76, 80. 

53 Chavannes, Notes Additionelles, s. 81, 82, Chavannes, a.g.e., s. 286. 

54 Chavannes, a.g.e., s. 85, 286. 

55 Chavannes, a.g.e., s. 85.  

 

Barthold V, V, Moğol ĠstilasÝna Kadar T�rkistan, (HazÝrlayan HakkÝ Dursun. 

YÝldÝz) Ġstanbul 1981. 

BernĢtam, A. N, T�rgiĢ Sikkeleri, �ev. Abd�lkadir Ġnan, T. T K basÝlmamÝĢ terc�meler serisi no, 

Ter/40. 

Caferoğlu, Ahmed, Eski Uygur T�rk�esi S�zl�ğ�, Istanbul 1968. 

Chavannes, Edouard, Documents Sur Les Tou-kiue Occidentaux, Paris 1941. 

Chavannes, Edouard, Notes Additianelles Sur Les Tau-kiue Occidentaux (Documents‟a ilave). 

Eberhard, W. �inin ġimal KomĢularÝ, �ev. Nimet Uluğtuğ T. T. K yayÝnlarÝndan, Ankara 1942. 

Ergin M., Orhun Abideleri, Ġstanbul 1970. 

Gardizi, Zayn al Ahbar, Abd al Hayy Habibi heĢri, Tabran 1347 hĢ. 

Gibb, H. A. R, Orta Asya‟da Arap F�t�hatÝ, �ev. M. HakkÝ, Ġstanbul 1930. 



 744 

G-iraud, Rane, L‟Ġmpire des Turcs Calestes, Paris l96O. 

Ġbn al-Asir, El Kamil Fi‟t Tarih, C. V, �ev. Yunus ApaydÝn, Ġstanbul l986. 

Kafesoğlu, Ġbrahim, T�rk Milli K�lt�r�, Ġstanbul l9832. 

Kafesoğlu, Ġbrahim, Ġ. A. “T�rkler” mad. C. XII, kÝsÝm: 2. 

Liu-mau-tsai, Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-T�rken, C. I-II, Wiesbaden 

1958. 

Minarsky V. Addenda ta the Hudud al-Alam, B.S.O.A.S, C. XVII, 2, 1955. 

Orkun, H�seyin NamÝk, Eski T�rk YazÝtlarÝ, c. I-V, Ġstanbul 1936-1941. 

�gel, Bahaeddin, T�rk Mitolojisi, c. I, Ankara l97l. 

�gel, Bahaeddin, ġine-usu YazÝtÝnÝn Tarihi �nemi, Belleten, XV/59, Ankara 1951. 

Taberi, Tarih al-Rusul va‟l Muluk, M. J, de Goeje neĢri, Leiden l879, 1898. 

Y�cel, Talip, BatÝ T�rkistan CoğrafyasÝna Toplu BakÝĢ, T�rk K�lt�r� sayÝ 294, Ankara 1987. 



 745 

Karluklar / Prof. Dr. Hüseyin Salman [s.421-424]   

Marmara �niversitesi Fen Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Ġsimleri �in kaynaklarÝnda Ko-lo-lu, ka-lo-luk, Tibet menbalarÝnda Gar-log, Ġsl�m 

vakayÝnamelerinde Halluh, Harluh, Soğd metinlerinde Grr-Wgt ve nihayet Moğol kayÝtlarÝnda Har-lu-ut 

Ģeklinde ge�en Karluklar T�rk d�nyasÝnÝn �nemli boylarÝndan biridir.1 Karluk manasÝ konusunda Ģu 

ana kadar �� g�r�Ģ ortaya atÝldÝ. Bunlardan birincisinde, Oğuz Kağan DestanÝ baĢta olmak �zere eski 

T�rk edebi metinlerinde “Karluk: Kar yÝğÝnÝ” anlamÝndadÝr.2 Ġkinci g�r�Ģte N�meth‟e g�re boyun adÝ, 

kar fÝrtÝnasÝ gibi en sert tabiat olayÝ ile izah edilmek i�in kullanÝlmÝĢ bir kelimedir.3 ���nc� g�r�Ģte ise 

Doerfer, Karluk adÝnÝn “KarÝĢÝk, soy, aile, boy” manasÝna geldiğini (Karaluq: Karal: KarÝl: KarÝĢmÝĢ) ileri 

s�rmektedir.4 

�in kaynaklarÝnda ilk defa 413 yÝlÝnda5 Ka-lo-luk Ģeklinde ismi ge�en Karluklar, Altay dağlarÝnÝn 

batÝsÝndaki Zaysan-Urungu-Alag�l g�ller ��geni i�erisine �� boy halinde oturmakta idiler. Bu �� boy, 

Meou-lo (ok: Mou-lo), Tche-se (ok: �e-se) ve Ta-che-li (ok: Tax-Ģe-li) olup her ��� de T�rk soyundan 

gelmekte ve G�kt�rklerin bir kolunu teĢkil etmekteydiler.6 BatÝ G�kt�rklerinden Ġstemi Yabgu (552-

576) zamanÝnda T�rk hakimiyetinin Hazar denizi Ģimaline ve Mavera�nnehir‟e doğru geniĢlemesinde 

KarluklarÝÝn7 b�y�k rolleri oldu. I. G�kt�rk Devleti‟nin 581‟de ikiye ayrÝlmasÝndan sonra kurulan Doğu 

ve BatÝ G�kt�rk Devletleri arasÝnda sÝkÝĢmÝĢ bulunan Karluklar bazen birine bazen diğerine tabi 

oldular ve bazen de her ikisine birden isyan ettiler. 

585 yÝlÝnda ĠĢbara Kağan‟a (581-587) isyan ederek Doğu G�kt�rk Devleti‟nin batÝsÝnda bir kÝsÝm 

araziyi ele ge�iren A-pu Han‟Ý idaresinde Tu-ling, Tchou-yue (ok�u-ye), Tch‟ou-mi (ok: �u-mi) gibi 

boylar arasÝnda Karluklar da vardÝ.8 Yine BatÝ G�kt�rk Devleti‟ne bağlÝ iken 628-630 yÝllarÝ arasÝnda 

baĢta T�lesler olmak �zere T�rk boylarÝnÝn Tong Yabgu (618-630) aleyhine �ÝkardÝklarÝ ve Yabgu‟nun 

�l�m� ile nihayetlenen isyanda Karluklar da bulunuyordu.9 650-655 yÝllarÝnda �inli general Kao K‟an-

tche (Kao-kan-�e) Doğu G�kt�rklerinin KağanÝ Kiu-pi‟yi mağlup edince �� Karluk kabilesi �in 

Ġmparatorluğu‟nun hakimiyetini tanÝmak zorunda kaldÝ.10 �� kabilenin arazisinde �� tane mahalli 

h�k�met kuruldu. Yine bu h�k�metlere vali olarak onlarÝn boybeyleri atandÝ. Bu durumun 665 yÝlÝna 

kadar s�rd�ğ� anlaĢÝlÝyor. Bu tarihte, �in‟e karĢÝ batÝdan baĢlayan Tibet akÝnlarÝ T�rk boylarÝnÝn �ok 

iĢine yaradÝ. Bu sÝrada kendilerini toparlayan Karluklar, Doğu ve BatÝ G�kt�rk kesimleri �in 

hakimiyetinde yaĢarken onlar bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ elde ettiler. Evvelce K�l Erkin unvanÝnÝ taĢÝyan �� 

Karluk beyi bu tarihten sonra “Yabgu” sÝfatÝnÝ aldÝ. Karluk Yabgusu‟nun kuvvetli bir ordusu vardÝ. Yen 

b�lgesinin (BeĢbalÝk) batÝsÝndaki T�rk boylarÝ onlardan �ok korkuyordu. KarluklarÝn 665‟lerde 

baĢlayan bu bağÝmsÝz yaĢayÝĢlarÝ Kapgan Kağan (692-716) devrine kadar devam etmiĢ g�r�l�yor. 

Yine bu d�nemde onlarÝn bir kÝsmÝ g�neyde BeĢbalÝk y�resine g�� etmeye baĢladÝ. BeĢbalÝk‟Ýn o 

devirde ticari bir �nemi vardÝ ve ticaret yollarÝ (�zellikle kuzey ipek yolu) buradan ge�iyordu. 
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B�t�n T�rkleri bir bayrak altÝnda toplama siyaseti izleyen Kapgan Kağan bu icraatÝnda biraz sert 

davranÝnca T�rk d�nyasÝ karÝĢtÝ. Bu karÝĢÝklÝktan istifade eden �in Ġmparatorluğu‟nun da teĢvik ve 

tahriki ile 711 ve 715 yÝllarÝnda Karluklar II. G�kt�rk Devleti‟ne iki defa isyan ettiler.11 �zellikle 

TamÝgbaĢÝ‟nda baĢlayan ikinci isyan �ok Ģiddetli oldu. Bilge Kağan zamanÝnda (716-734) onlarÝn 

isyanlarÝ yavaĢladÝ, sadece bir defa 720 yÝlÝnda Tudun YamatarÝn bastÝrdÝğÝ bir isyanlarÝ oldu.12 

Bilge Kağan‟Ýn 734‟teki �l�m�nden sonra onlar BasmÝl ve Uygurlar ile m�Ģterek hareket etmeye 

baĢladÝlar. 742‟de BeĢbalÝk civarÝnda onlar (��m�ttefik) G�kt�rk hakimi Ku-to Yabgu‟ya saldÝrdÝlar ve 

onu �ld�rd�ler. ArkasÝndan BasmÝllarÝn �nderliğinde kurulan yeni devlette Karluklar sağ Yabguluk 

mevkiini aldÝlar. 743‟te kurulan BasmÝl Devleti‟nin �mr� kÝsa s�rd�. 744‟te iki m�ttefik (Uygur ve 

Karluklar) BasmÝl hakimi AĢena Che‟yi �in‟e ka�ÝrdÝlar. Takiben Kutluk Bilge K�l Kağan‟Ýn 

�nderliğinde kurulan Uygur Devleti‟nde Karluklar, bu sefer sol Yabguluk mevkiini elde ettiler. 

Uygur Devleti kurulduğu sÝrada Karluklar �� b�l�m halinde yaĢÝyorlardÝ. I- �t�gende yaĢayanlar: 

Bunlar doğrudan Uygur Devleti‟ne bağlandÝlar. II- ĠrtiĢ civarÝnda yaĢayanlar (�� Karluk Boyu): BunlarÝn 

kendilerine bir Yabgu se�ti. III- BeĢbalÝk civarÝna g�� edenler. Bunlar da kendilerine bir Yabgu 

se�erek bağÝmsÝz yaĢamaya baĢladÝlar. Bu sÝralarda (742-755) BeĢbalÝk civarÝnda oturanlarÝnÝn 

baĢÝnda Toen Pi-kia (ok: Tun Bilge) isimli bir Yabgu vardÝ.13 

746 yÝlÝndan itibaren b�y�k bir ihtimalle �t�gen hakimiyeti y�z�nden �� Karluk kabilesi ile Uygur 

Devleti arasÝnda Ģiddetli bir �atÝĢma baĢladÝ. 756 yÝlÝna kadar s�recek olan bu �ekiĢmeden Moyun�ur 

(745-759) galip �ÝktÝ. Karluklar TarÝm havzasÝnÝn batÝsÝna �ekilmek zorunda kaldÝlar.14 7-8 yÝl 

i�erisinde kuzey taraftan da Tarbagatay ve �ungarya‟ya �ekilmek zorunda kalan Karluklar bu arada 

savaĢlarla T�rk ve Ġslam d�nyasÝna b�y�k bir hizmette bulundular. 

T�rgiĢ KağanÝ Sou-lou‟nun (716-738) �l�m� ile orta Asya‟da b�y�k bir iktidar boĢluğu doğdu. 

Bunun yanÝnda 751 yÝlÝnda Emevi hanedanÝ ��k�nce Arap baskÝsÝ bu b�lgede eski g�c�n� kaybetti. 

�in Ġmparatorluğu bu yeni durum karĢÝsÝnda orta Asya siyasetini tekrar g�zden ge�irdi. Eski Orta 

Asya egemenliği politikasÝnÝ canlandÝrma kararÝ aldÝ ve �nce bu ama�la 748‟de Tokmak Ģehrini zapt 

ederek Kuzey Ġpek Yolunu tekrar kendi hakimiyetine ge�irdi. Karluklar g�ney komĢularÝndaki bu 

değiĢikliği (Orta Asya‟yÝ ele ge�irme) kÝsa zamanda anladÝlar. Onlar Temmuz 751 yÝlÝnda Araplarla iĢ 

birliği yaparak Talas SavaĢÝ‟nda �in ordusunun b�y�k bir mağlubiyete uğramasÝnÝ sağladÝlar. IssÝk g�l 

civarÝndan gelen Karluk ordusu 5 g�n s�reyle devam eden savaĢta �in ordusuna arkadan vurduğu 

ağÝr bir darbe ile g�ney komĢularÝnÝn Orta Asya hakimiyetleri projesine son verdi. Bu savaĢ sonunda 

TarÝm havzasÝndan itibaren batÝsÝ Karluklara, doğrusu Uygurlara ait olmak �zere Orta Asya yine T�rk 

hakimiyetinde kaldÝ.15 

Uygur KağanlÝğÝ ile on yÝlÝ aĢkÝn bir m�cadele d�nemi ge�iren �� Karluk boyu g��l� Mouyun�ur 

Kağan (746-759) karĢÝsÝnda etkili olmayÝnca batÝya �ekilmeye baĢladÝ. Bu �ekilme ve g�� de yine on 

yÝl kadar s�rd� (756-766). BatÝ b�lgesinde bu arada g��l� Kara T�griĢ iktidarÝ 744 tarihinden itibaren 

zayÝflamaya baĢladÝ. Daha �nce olduğu gibi �in Ġmparatorluğu‟nun teĢvik ve tahrikleri sonucu bu 
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devlete mensup sarÝ ve siyah oymaklar grubu s�rekli olarak birbirleri ile �ekiĢmeye baĢladÝ ve �lkede 

birlik bozuldu. B�ylece kara T�griĢ devletinde iktidar boĢluğu doğdu. Bu durum karĢÝsÝnda BatÝ 

G�kt�rk arazisinde yaĢayan T�rk boylarÝnÝ tekrar birleĢtirme ve bir devlet haline getirme g�revi bu 

sefer �� Karluk boyuna d�Ģt�. 766 yÝlÝnda T�griĢlerin Evliyaata ve Tokmak gibi �nemli merkezlerini 

ele ge�iren bu �� b�lgede kendi isimleri ile yeni bir devlet kurdu. ġeflerinin Yabgu unvanÝ taĢÝdÝğÝ bu 

devlet kÝsa zamanda Turfandan Seyhun boylarÝna kadar uzanan geniĢ birliği sağladÝ. 

Karluk Devleti 766-840 

Arslan il Tirg�g‟�n kurduğu bu devlet KarahanlÝlara kadar BatÝ T�rk boylarÝnÝ bir bayrak altÝnda 

topladÝ. Kurucusunun ismi de aynÝ zamanda birleĢtirme unvanÝ idi (Ġl Tirg�g: derleyen, toplayan, 

birleĢtiren, ilteriĢ vb.). Yeni h�k�mdar 766-775 yÝllarÝ arasÝnda Tibetlilerin �inliler ve Uygurlar ile 

m�temadiyen savaĢtÝklarÝ bir sÝrada g�neydeki KaĢgar b�lgesini zapt etti.16 Daha sonra batÝya 

y�nelerek Fergana b�lgesini fethetti.17 Yine aynÝ senelerde Oğuzlarla ittifak ederek kuzeyindeki 

Pe�eneklerle savaĢtÝ ve onlarÝ kendisi i�in zararsÝz hale getirdi.18 

KurtuluĢ yÝllarÝnda yeni devletin kazandÝğÝ bu zaferler kÝsa zamanda �evrede b�y�k bir etki 

yarattÝ. X. asrÝn Ġsl�m coğrafyacÝlarÝndan biri olan El-Mesudi‟nin tarihini vermediği fakat bu senelere 

ait olmasÝ gereken kaydÝna g�re HakanlarÝn HakanÝ soyundan (G�kt�rk) gelen Karluklar T�rk 

boylarÝna hakimiyetlerini tanÝtmÝĢ ve diğer b�t�n yabancÝ kavimleri itaat altÝna almÝĢlardÝ.19 840‟a 

kadar Karluk Devleti‟ne komĢu olarak doğuda I. Uygur Devleti, g�neyde Tibet KrallÝğÝ, BatÝda Abbasi 

Devleti ve Kuzeyde Pe�enekler bulunuyordu. 

Karluk Devleti bu komĢulardan Tibet KrallÝğÝ ile daima dost olarak ge�indi. KomĢusu I. Uygur 

Devleti siyasi menfaati gereği �in Ġmparatorluğu ile iĢ birliği yaparken, Karluk Devleti de Tibet 

KrallÝğÝ‟nÝ destekledi. Bunun faydasÝnÝ da 791 yÝlÝnda Uygur Devleti‟nin elinden UrÝm�Ý yakÝnÝndaki 

Kağan StupayÝ alarak g�rd�.20 Tibet KralÝ Khri Sronlete-Btsan (755-797) zamanÝnda baĢlayan bu 

dostane m�nasebet, Kral Ral-pa-can (817-836) d�neminde de devam etti ve bir Karluk el�isi bu KralÝ 

ziyaret etti.21 

Karluk Devleti‟nin amansÝz rakiplerinden biri Uygur KağanlÝğÝ (745-840) idi. 791 olayÝnda da 

ifade ettiğimiz gibi bu devlete karĢÝ Karluk Devleti bilerek Tibet KrallÝğÝnÝ destekledi. Uygur KağanlÝğÝ 

ile Moyun�ur zamanÝnda baĢlayan d�ĢmanlÝk ondan sonra da devam etti. Karabalgasun yazÝtÝna 791 

ile 812 yÝllarÝ arasÝnda Kutluk Bilge unvanlÝ Uygur KağanlarÝ Karluk YabgularÝna karĢÝ �� b�y�k baĢarÝ 

kazandÝlar ve onlarÝ Fergana‟ya kadar kovaladÝlar.22 Ancak 840 yÝlÝnda KÝrgÝzlardan ağÝr bir darbe 

yiyen Uygur Devleti sakinlerinden bir grup, nazÝrlarÝ Si-Ģi-pang-te-le‟nin baĢkanlÝğÝnda Karluklara iltica 

etti.23 Bu KarluklarÝn BeĢbalÝk b�lgesi KarluklarÝ olma ihtimali vardÝr. Zira �in kaynaklarÝ 766-840 

tarihleri arasÝnda Tomak vadisinde kurulan Karluk Devleti hakkÝnda bir satÝr bile bilgi vermemektedir. 

Yine �in yÝllÝklarÝnÝn ifadesine g�re 766-840 arasÝ d�nemde Karluk YabgularÝ uzun bir s�re 

�t�gen‟deki Uygur hakimiyetine bağlÝ kaldÝlar.24 
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Karluk Devleti‟nin temasta bulunduğu devletlerden birisi de komĢularÝ Abbasi Devleti idi. Karluk 

Devleti, bu batÝ komĢusu ile zaman zaman dostane ve zaman zaman da hasmane m�nasebetlerde 

bulundu. 772 yÝllarÝ civarÝnda Karluk Devleti ile Abbasiler arasÝnda Fergane hakimiyeti y�z�nden 

savaĢlar oldu.25 Halife El Mehdi zamanÝnda (775-785) ise Abbasi hakimiyetini tanÝtma vesilesi ile 

etrafa g�nderilen el�iler arasÝnda Soğd Meliki ĠhĢid, KabulĢah Meliki Hanhal yanÝnda Karluk Yabgusu 

da vardÝ.26 Harun ReĢid d�neminde (786-809) Karluk Yabgusu 792-93 yÝllarÝnda Fergane‟ye bir 

taarruz yaptÝ ve b�lgeyi ele ge�irdi.27 Bir s�re sonra ise Fadl bin Yahya El Bermeki Fergane b�lgesini 

geri aldÝ. Halife Memum zamanÝnda (813/833) vezir Fadl bin Sehl 816‟da Otrar vilayetine yaptÝğÝ bir 

taarruzda Karluk Devleti ordusunu feci bir yenilgiye uğrattÝ.28Karluk Yabgusu Kimek �lkesine ka�mak 

zorunda kaldÝ. 

Karluklar ve KarahanlÝlar 

Kendi soylarÝnÝ G�kt�rk h�k�mdar ailesi AĢena S�lalesine bağlayan Karluk YabgularÝ 

hakimiyetin kutlu �t�gen �lkesi ile sÝkÝ al�kasÝ inancÝnÝ muhafaza ediyorlardÝ. 840‟ta Uygur KağanlÝğÝ 

yÝkÝlÝnca KÝrgÝzlarÝ dikkate almayan Karluk Yabgusu kendisini bozkÝrlar hakiminin (G�kt�rk 

H�k�mdarÝ) kanuni halefi il�n ederek “Karahan” unvanÝnÝ aldÝ. (Bilge K�l Kadir Han). Karluk Yabgusu 

Balasagun yakÝnÝndaki Kara Ordu‟yu kendisine merkez yaptÝ. B�ylece tarihi KarahanlÝ Devleti‟nin 

temeli Karluklar tarafÝndan atÝlmÝĢ oldu. KarluklarÝn diğer T�rk boylarÝna g�re baĢka bir �zelliği ise 

Ġslamiyeti kabul eden ilk T�rk k�tlesi oluĢlarÝdÝr. Yine bu d�neme ait bir �ğ�t kitabÝnda Gazneli Sultan 

Mahmud‟un babasÝ Seb�k Tegin‟in o �ağda (X. asÝr) Karluk �lkesi olan Barshan‟da doğduğu 

belirtilmektedir. Bu Ģekilde Karluklar T�rk-Ġsl�m d�nyasÝna Gazne SultanlarÝ gibi bir s�l�le vermiĢ 

oldular.29 

Yağma, �igil ve Tuhsilerle beraber KarahanlÝ Devleti‟nin ana k�tlesini meydana getiren 

Karluklar bir s�re sonra hanedan mensuplarÝ arasÝndaki �ekiĢmelere uyarak bu devlete cephe alÝr 

duruma d�Ģt�ler: Ali Tegin olayÝ vb. ġine Katavan SavaĢÝ �ncesinde onlarÝn KarahanlÝ hakimlerine 

�ÝkardÝğÝ g��l�kler KarahÝtaylarÝn Mavera�nnehir b�lgesine girmelerine zemin hazÝrladÝ. 

HarezmĢahlar Devleti zamanÝnda (1097-1720) Karluklar olaylarda kendilerinden s�z ettirdiler. Ġl 

Arslan d�neminde (1156-1172), 1156 ġubat‟Ýnda Mavera�nnehir‟de vuku bulan Karluk 

ayaklanmasÝnda Kallabad denilen yerde Karluklar KarahanlÝ hakimi Tamga� Han Ġbrahim‟i �ld�rd�ler. 

Onun katlinden sonra yerine K�ksagun l�kabÝyla tanÝnan Hasan Tegin‟in oğlu Cel�leddin ge�ti. Bu da 

Karluklara misillemede bulunarak reisleri Yabgu Han‟Ý �ld�rd�.30 Bunu g�ren diğer Karluk ileri 

gelenleri Harezm‟e iltica ettiler. Ġl Arslan 1158‟de hazÝrladÝğÝ bir ordu ile Mavera�nnehir‟e y�r�d�. 

OlaylarÝn sonunda kendi menfaatini �n plana alan Ġl Arslan Karluk ileri gelenlerin eski mevkilerine 

iadesini Semerkant hakimine kabul ettirerek �lkesine geri d�nd�. 1172 yÝlÝnda diğer bir Karluk beyi 

Ayyar Bey KarahÝtaylarÝn Mavera�nnehir seferinde Harezm ordusunun �nc� birliğine kumandanlÝk 

yaptÝ ancak esir d�Ģt�. Bu Ayyar Bey‟in Fergane b�lgesi KarluklarÝndan olma ihtimali vardÝr. Al�addin 

TekiĢ (1172-1200) d�neminde Harezm ordusu bozkÝrlardan getirilen KanglÝ-kÝp�ak vb. gen�ler ile 

takviye edilmeye baĢlandÝ. Bunlar arasÝnda az da olsa Karluk genci vardÝ.31 
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XIII. asÝr baĢlangÝcÝnda Ġli nehrinin doğusunda KayalÝg Ģehrinde KarahanlÝlar zamanÝndan beri 

devam eden bir Karluk Beyliği vardÝ. O sÝrada Arslan Han II.‟nin y�nettiği bu beylik her halde ĠrtiĢ nehri 

civarÝnda Karluk bakiyelerinin tesis ettiği bir devletti. Arslan Han II. Uygur Ġduk-kut‟u ile birlikte Cengiz 

Han‟Ýn emrine girdi. 1221‟de �ld�ğ�nde oğluna �zkent Ģehri verildi. Yine o b�lgelerde bug�nk� Kulca 

Ģehrinin kuzey batÝsÝndaki AlmalÝk Ģehrinde bir beylik kuran Bozar Han‟Ýn da bir Karluk T�rk� olmasÝ 

ihtimal dahilindedir.32 

XIII. asrÝn baĢlarÝnda Ģimdiki Afganistan-Pakistan sahasÝnda Gazne-Bamyan-Kuraman Ģehirleri 

arasÝndaki b�lgede bir Karluk beyliği g�ze �arpar. Toharistan KarluklarÝ‟nÝn biraz daha g�neye inen 

bakiyelerinin kurduğu tahmin edilen bu beyliği Seyfeddin Hasan Karluk isimli bir boy beyi ile 

kurmuĢtur.33 Seyfeddin 1221‟de Cel�leddin HarezmĢah b�lgeye geldiğinde ona elinden gelen 

yardÝmÝ yaptÝ ve onun Moğol �nc� kuvvetiyle Parvan‟da yaptÝğÝ savaĢta yer aldÝ. Multan taraflarÝna 

kadar hakimiyetini geniĢleten Seyfeddin‟in yerini kardeĢi NasÝreddin Muhammed Karluk aldÝ. Kendi 

adlarÝna para da bastÝran bu iki kardeĢin hakimiyeti 1260 yÝlÝna kadar s�rd�. 

Bug�n belki de yukarÝdakilerin torunlarÝ veya yine Toharistan b�lgesi KarluklarÝnÝn bir devamÝ 

olan b�y�k bir Karluk topluluğu Afganistan‟Ýn kuzeyinde yaĢamaktadÝr. BaĢlÝca yerleĢme yeri olarak 

Talikan, Derayim, TaĢkan, Rustak, ġehr-i B�z�rg ve Gazne civarÝnda 10.000 Karluk T�rk� 

mevcuttur.34 
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Tatar Etnonimi Nedir? 

atar etnonimi T�rk�e k�kenli bir s�zc�k olup tat (dat/yat) “yabancÝ” ve ar/ir „insan-adam‟ ve 

b�t�n olarak da “yabancÝ insanlar” demektir. Etnonim da-da veya ta-ta Ģeklinde �in kaynaklarÝnda ilk 

kez M.�. VIII. y�zyÝldan kalma runik �ivi yazÝtlarÝnda rastlanÝr ve t�m Avrasya‟da ancak XIII. y�zyÝlÝn 

baĢÝnda Moğol-Tatar istilasÝ d�neminde yaygÝnlaĢmÝĢtÝr, ��nk� fatihlere Tatarlar deniyordu. Tatar 

kelimesi BatÝ Avrupa‟da Fransa KralÝ IX. Ludwig‟in kelime oyunu yaparak “Tartar‟dan (Cehennem) 

gelenler” demesiyle Tartar Ģekline değiĢir. 

Tatarlar Kime Denir? 

Ge�miĢte ve g�n�m�zdeki bilimsel araĢtÝrmalarda Tatarlar deyimi, eski Tatarlar i�in kullanÝlÝr. 

Bunlara Ģu Tatarlar katÝlÝr. 

Tarih kaynaklarÝnÝn izin verdiği değerlendirmelere g�re, M.�. �ok daha �nceye kadar �in‟in 

kuzey komĢularÝ olan kabile ve kabileler birliği kendilerine Tatar diyordu. �inlilerin daha o zamanlarda, 

onlara nefretle baktÝklarÝ biliniyor ve bu etnonime “pis”, “barbar” anlamlarÝ y�kl�yordu. �inliler, 

komĢularÝnÝn doğrudan Tatarlar olmasÝ hasebiyle t�m kuzey komĢularÝna da Tatar demiĢlerdi. �inliler, 

�nl� �in Seddi‟nin inĢasÝna da Tatarlardan yani kuzeydeki yakÝn ve uzaktaki t�m komĢularÝndan 

korunmak i�in baĢlamÝĢlardÝr (Mitford V.,1838, C. IV, s.189). 

Daha sonra, otuz Tatar etnonimi K�l-Tigin‟in (M.S. VIII. y�zyÝlda) anÝsÝna dikilen anÝtta bulunan 

runik �ivi yazÝtlarÝnda, tokuz Tatar (dokuz Tatar) etnonimi de Moyun-�ur AnÝtÝ‟ndaki (M.S. VIII. 

y�zyÝlda) runik �ivi yazÝtlarÝnda rastlÝyoruz. BunlarÝn, kendi kendilerini mi b�yle adlandÝrdÝklarÝ 

(endoetnomim) veya bu kabilelerin baĢkalarÝ tarafÝndan mÝ adlandÝrÝldÝğÝ (ektoetnonim) bilinmiyor, 

fakat runik �ivi yazÝlarÝndan Tatar etnonimine rastlanÝlmasÝ o d�nemlerde Orta Asya‟da Tatarlar 

denilen kabilelerin yaĢadÝğÝnÝ ortaya �ÝkarÝyor. 

Yine VIII. y�zyÝlda, BatÝ Sibirya‟da ĠrtÝĢ nehri ile Ural DağlarÝ arasÝnda VIII-IX. y�zyÝllarda var 

olmuĢ olan Kimeak Devleti‟nin i�inde Tatar kabilelerine rastlanÝr. Bu devlet, Tatar etnonimi kabul 

etmeyen ve kendilerini b�lgelere g�re isimlendiren Sibirya T�rkleri (Tatar) milletinin oluĢmasÝnda 

�nemli rol almÝĢtÝr (Onlara Tatar etnonimi ancak XIX-XX. y�zyÝllarda Ruslar tarafÝndan verilmiĢtir). 
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XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda KaĢgarlÝ Mahmut “Divan-Ý Lugat‟it-T�rk” adlÝ ansiklopedik 

�alÝĢmasÝnda, T�rk halklarÝnÝ gruplaĢtÝrmasÝnda, TatarlarÝ KÝrgÝzlarÝn yanÝna yerleĢtirmiĢtir. KaĢgarlÝ 

Mahmut, Bizanslara en yakÝn olan T�rklerin, Pe�enekler olduğunu ve bunlarÝ da KÝp�aklar, Oğuzlar, 

Yemekler, BaĢkurtlar, BasmÝllar, KayÝlar, Yabakular, Tatarlar ve KÝrgÝzlarÝn izlediğini yazÝyor; KÝrgÝzlar 

�in‟in en yakÝn komĢularÝdÝr. (KaĢgarlÝ M., 1992, C. I, s.28). Bu bilgilerden, TatarlarÝn yaklaĢÝk olarak 

Orta Asya‟da yerleĢmiĢ olduklarÝ ortaya �ÝkÝyor. 

Genelde Eski Tatarlar olarak adlandÝrÝlan t�m bu Tatarlar, �ağdaĢ Bolgar-TatarlarÝn doğrudan 

atalarÝ değillerdir, ��nk� onlar Ġdil Bolgar Devleti topraklarÝna toplu Ģekilde g�� etmemiĢlerdir. Bu 

topraklara giden k���k bir topluluk Bolgar Devleti i�inde toplu bir halde Bolgar etnonimi kabul etmiĢtir. 

Eski Tatarlar, genel T�rk etnoniminin yayÝlmasÝ s�recinde kendi etnonimini kaybetmiĢlerdir. 

Ancak Orta Asya kesimindeki eski Tatarlar, Moğol ve Man�ur dilinde konuĢan halklar arasÝnda 

egemenlik kurmayÝ baĢarmÝĢ ve genel bir ad olarak onlara Tatar etnonimi vermiĢtir. Temu�in-Cengiz 

Han, bu Tatarlarla yaptÝklarÝ savaĢlar sayesinde, g��l� bir devlet kurmayÝ ve Tatar genel adÝyla 

kuvvetli ve d�zenli bir ordu oluĢturmayÝ baĢarmÝĢlardÝ. Moğol-Tatar olarak adlandÝrÝlan bu orduda, 

sayÝ �st�nl�ğ� Tatarlara değil Moğollara aitti. 

Cengiz�lerin savaĢ seferleri sÝrasÝnda, yenilgiye uğrayan t�m halklar: T�rkler, �inliler, FarslÝlar, 

Araplar vs. bu orduya katÝlÝyordu. Bu farklÝ diller konuĢan Moğol-Tatarlar, Cengiz�ler tarafÝndan 

kurulan t�m d�rt imparatorluğun baĢÝna Cengiz Han hanedanlÝğÝndan olan ve dÝĢarÝdan gelme 

hanlarÝn (Kubilay, �ağatay, Hulagu ve Co�i) baĢÝnda bulunduğu topraklara yerleĢmiĢlerdi. Ancak bu 

Moğol-Tatarlar, toplam n�fusun �ok k���k bir kÝsmÝnÝ oluĢturmalarÝ nedeniyle yerel T�rkler, �inliler, 

FarslÝlar ve T�rk�e konuĢan Bolgarlar arasÝnda �ok kÝsa bir s�rede asimile olmuĢlardÝr. Yerel halk 

arasÝnda �st d�zey g�revler alan Cengiz�ler, uzun s�re Moğol-Tatar veya sadece Tatar olarak 

adlandÝrÝlmÝĢtÝ. 

Moğol-Tatarlar, bazÝ tarih�iler tarafÝndan �ağdaĢ TatarlarÝn atalarÝ olarak g�r�lseler bile, 

ger�ekte Bolgar-Tatarlar ile yakÝn etnik iliĢkileri bulunmamakta, onlarÝ ne Bolgar-TatarlarÝn, ne 

�zbeklerin, ne AfganlÝlarÝn, ne �inlilerin ne FarslÝlarÝn vd. atalarÝ saymamak gerekir. 

BatÝ Avrupa bilim adamlarÝ daha XIV. y�zyÝlda Cengiz�lerin t�m d�rt ulusunda yaĢayan n�fusu, 

kendi deyimleriyle Tartarlar (Cehennemden gelenler), yani Tatar olarak kabul etmiĢlerdir. Bu anlayÝĢ 

doğrultusunda, Tatar etnonimi anlamÝnda hareket ederek BatÝ Avrupa bilim adamlarÝ ilk Avrupa 

coğrafi haritalarÝnda Cengiz�lerin d�rt ulusunun yaĢadÝğÝ b�lgeye Tartaria adÝ vermiĢlerdi. Bilim 

adamlarÝ, Tartarlar hakkÝnda akademik �alÝĢmalar yapmaya baĢladÝ. Bu haritalarÝ ve �alÝĢmalarÝ g�ren 

“TatarcÝ” Tatarlar, iĢte bizim atalarÝmÝz Avrasya‟da bu kadar geniĢ b�lgeleri ele ge�irmiĢler diye 

“atalarÝna” samimi bir hayranlÝk duymuĢlardÝr. Ger�ekte her Ģey �ok a�Ýk, Bolgar-TatarlarÝn atalarÝ ne 

Kubilay‟Ýn, ne Hulagu‟nun, ne �ağatay‟Ýn hatta ne de Co�i‟nin kurduğu imparatorluklarÝn halkÝ 

olabilirdi. 
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BatÝ Avrupa bilim adamlarÝnÝn anlayÝĢÝna g�re, bu Tatarlar XIV-XVII. y�zyÝllarda diğer 

Tatarlardan ayÝrt edilebilmesi i�in Tartarlar olarak adlandÝrÝlabilir. 

Rus bilginleri ve RuslarÝn �ağrÝda bulunduğu BatÝ Avrupa bilim adamlarÝ, Co�i Ulusu (AltÝnordu) 

halkÝna Tatar demiĢlerdi. Daha sonra, Doğu‟yu Pasifik Okyanusu‟na kadar inceledikten sonra t�m 

doğulu gayrÝ RuslarÝ bu TatarlarÝn i�ine katmÝĢlardÝr. Hatta Sahalin AdasÝ‟nÝn karĢÝsÝnda yaĢayan 

Paleo AsyalÝ Oro�lar Rus bilim adamlarÝ tarafÝndan Tatar olarak adlandÝrÝlmÝĢ ve buradan b�lgede 

bulunan boğaza Tatar adÝ verilmiĢtir. RuslarÝn anlayÝĢÝna g�re, bu TatarlarÝn diğer Tatarlardan ayÝrt 

edilebilmesi i�in Ordu TatarlarÝ denilebilir. AltÝnordu‟da �ok dilli farklÝ etnik k�kene sahip Ordu 

TatarlarÝndan tek bir halk kurulmasÝ i�in gereken Ģartlar mevcut değildi. Bundan dolayÝ, onlar farklÝ 

halklar halindeydi. 

Ruslar, Doğu halklarÝnÝ inceledikleri sÝrada, Ordu TatarlarÝnÝn �ok farklÝ etnonimlere sahip 

halklardan oluĢtuğunu ortaya �ÝkarmÝĢlar ancak genel Tatar etnonimini kullanmaktan vazge�memiĢler, 

bu etnonimi bu halklarÝn yaĢadÝğÝ b�lgelere verdikleri veya kendi kendilerine verdikleri adlarla birlikte 

tanÝmlamaya baĢladÝlar: Abakanskiye TatarÝ (HakasÝ)-Abakan TatarlarÝ (Hakaslar), Azerbaydjanskiye 

TatarÝ-Azerbaycan TatarlarÝ, Barabinskiye TatarÝ-Baraba TatarlarÝ, BaĢkirskiye TatarÝ-BaĢkurdÝstan 

TatarlarÝ, Bolgarskiye TatarÝ-Bulgar TatarlarÝ, Budjakskiye TatarÝ-Bucak TatarlarÝ, Vogulskiye TatarÝ 

(Mansi)-Vogul TatarlarÝ (Mansi), Djagatayskiye TatarÝ-�ağatay TatarlarÝ, Yeniseyskiye TatarÝ-Yenisey 

TatarlarÝ, Zakavkazskiye TatarÝ-Kafkasya TatarlarÝ, Kazanskiye TatarÝ-Kazan TatarlarÝ, Kirgizskiye 

TatarÝ (Kazahi i KirgizÝ)-KÝrgÝz TatarlarÝ (Kazaklar ve KÝrgÝzlar), KumÝkskiye TatarÝ-KumÝk TatarlarÝ, 

TatarÝ-Taran�i-Tatar-Taran�lar, Turkmenskiye TatarÝ-T�rkmen TatarlarÝ, Uzbekskiye TatarÝ-�zbek 

TatarlarÝ, Hakasskiye TatarÝ-Hakas TatarlarÝ, �erkesskiye TatarÝ-�erkez TatarlarÝ vs. Ruslar, 

s�m�rgesi altÝna alma amacÝyla araĢtÝrma gruplarÝ g�ndermiĢlerdi ve �alÝĢmalar sÝrasÝnda doğulu 

gayri RuslarÝn (Tatarlar) Fin-Ugor, T�rk, Paleo AsyalÝlardan vs. oluĢtuğu ortaya �ÝkarÝlmÝĢtÝ. Fakat 

T�rklere, �zellikle de onlarÝn M�sl�man b�l�m�ne, AltÝnordu dÝĢÝndaki diğer T�rklere de bu adÝ 

yayarak Tatar demeye devam etmiĢlerdi. Rus bilim adamlarÝ, daha sonra, T�rkleri diğer Tatarlardan 

ayÝrt etmek i�in Turetsko-Tatarskiye NarodÝ (Rus�a)-T�rki-Tatar HalklarÝ ya da Tyurko-TatarÝ (Rus�a)-

T�rki-Tatarlar etnonimini kabul etmiĢlerdi. Ancak, 1923 yÝlÝnda T�rk milletleri i�in ortak Tyurki (Rus�a)-

T�rkler veya Tyurkskiye (Rus�a)-T�rk etnonimini, Anadolu‟da yaĢayan T�rkler i�in de Turki (Rus�a)-

T�rkler etnominimi kullanmaya baĢlamÝĢlardÝr. 

AltÝnordu‟nun dağÝlmasÝnÝn ardÝnda, Ordu TatarlarÝnÝn farklÝ kÝsÝmlarÝ değiĢik halklar 

kurmuĢlardÝr. Bunlar daha sonra Tatar etnonimi ile adlandÝrÝlacak Bolgarlar, Nogaylar, �zbekler, 

Kazaklar, KÝrgÝzlar, Kara�ay-Balkarlar, KumÝklar, �uvaĢlar vs.dir. Buna rağmen, “TatarcÝ” Tatarlar ve 

bazÝ Rus tarih�ileri, Ordu TatarlarÝnÝn tarihini genellikle �ağdaĢ TatarlarÝn atalarÝna atfediyor ve bunla 

�ağdaĢ TatarlarÝ, eski Tatarlar, ya da Moğol-Tatarlar, ya da Tartarlar, ya da Ordu TatarlarÝ ya da T�rki 

Tatarlar ile bağdaĢtÝrÝyor. 

Ger�ekte, Ural-Ġdil Boyu TatarlarÝnÝn doğrudan atalarÝ ne eski Tatarlar, ne Moğol-Tatarlar, ne 

Tartarlar ne de b�t�n olarak Ordu TatarlarÝ, aslÝnda XIX. y�zyÝlda ortak Tatar etnonimini alan 
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AltÝnordu (yani Ordu TatarlarÝ) halkÝnÝn bir b�l�m� olan, geniĢ anlamda BolgarlardÝr. DolayÝsÝyla, 

halkÝmÝzÝ diğer Tatarlardan ayÝrt etmek gerektiğinde, sadece Tatarlar hakkÝnda değil, Bolgar-Tatarlar 

hakkÝnda da bahsetmek gerekir. 

Bu paragrafta anlatÝlanlarÝ genelleĢtirmemiz i�in Tatar etnoniminin anlamÝ Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Bolgar Etnonimi ve AnlamlarÝ 

Bulgar, kendi kendine Bolgar etnonimini verenlerin Rus�a telaffuzudur. Bu adlandÝrma Ġdil 

BolgarlarÝnÝ tanÝmlamak i�in kabul edilmiĢtir. Bilim adamlarÝ, daha eski d�nem i�in Bolgar Ģeklini de 

kullanÝyorlar ve buna diğer Bolgarlar: KafkasyalÝ, Kuzey Karadenizli, Tuna ve daha eski Orta AsyalÝlarÝ 

da dahil etmiĢlerdir. 

Bu �alÝĢmada, genel adlandÝrma olarak Bolgar s�zc�ğ�, Ġdil BolgarlarÝ i�in de Rus�ada Bulgar 

s�zc�ğ� kabul edilmiĢtir. 

Bilim adamlarÝ, Bulgar/Bolgar etnonimi konusunda ortak bir g�r�Ģ hen�z sağlayamamÝĢlardÝ. 

Fakat, bu konuda �ok fazla g�r�Ģ bulunuyor. TunalÝ Bulgar bilim adamÝ Hristo Todorov-Bemberski 

“Mevcut Bulgar Etnonimi Etimolojisini SÝnÝflandÝrma Denemesi” adlÝ ayrÝntÝlÝ makalesinde bu g�r�Ģleri 

biraraya toplamÝĢtÝr ve sÝnÝflandÝrmÝĢtÝr (1988, s. 175-219). �nerilen sÝnÝflama etimolojinin Ģu 

guruplarÝnÝ kapsÝyor. 

1. Bolgar etnonimi mukaddes kitapta adÝ ge�enlere veya tarihi Ģahsiyetlere (Epos etimolojisi) 

dayandÝrÝlÝyor: Bolgar s�zc�ğ�, Yafes‟in ve Nuh‟un oğullarÝndan �ÝkÝyor; Bolgar s�zc�ğ�, Hazar ve 

KumanlarÝn �nderi Bulgarios‟un (176) adÝndan geliyor, Bolgar s�zc�ğ�n�n, Ġskitli Bolgar‟Ýn oğlunun 

adÝndan, M.�. 127 yÝlÝndan oluĢtuğu biliniyor ve onlarÝn baĢlarÝnda bulunan Blger‟den (177) geliyor 

vs. 

2. Bolgar etnonimi diğer etnonimlerin baĢka dillerden alÝnarak terc�me ediliyor: Bolgar/Bulgar 

anlam bakÝmÝndan BeĢgur/BaĢgur (BaĢkurt) „beĢ ugur‟, bul-Bulgarca „beĢ‟,-gar-ugor, bulgar-ayrÝca 

„beĢ ugor‟ (178-179). 

3. Bolgar etnonimi bazÝ toponimlerden t�retiliyor: Bolgar, Volga/Bulga nehrinin adÝndan geliyor; 

bolga-ar 

 „Ġdil halkÝ‟; Bolgar, Bug, Bucak, Bolgar�ay, Bolkardag toponimlerinden t�r�yor. 

4. Etimoloji eski BolgarlarÝn yaĢadÝğÝ yere dayanÝlarak yapÝlÝyor: Bolgar-„y�ksek dağlar‟ veya 

„y�ksek kÝyÝ‟ BÝlgaron (Osetince) „dağlarÝn eteklerinde yaĢayan insanlar; bulag-er „nehir yeri‟ bulag-ar 

„nehir insanlarÝ‟ vs. (187-199). 
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5. Etimoloji, eski BolgarlarÝn sosyal �zelliklerine dayalÝ yapÝlÝyor: Bolgar „asi, isyancÝ‟ veya 

Bulgar „zenginlik derecesine ulaĢan kiĢi‟, Bolgar „okumuĢ kiĢi‟, bolga-ar „samur avcÝlarÝ‟, ��nk� bulga 

Moğolcada „samur‟, Bolgar „Ģehir sakini‟ ��nk� balÝg-„Ģehir‟ (192-199). 

6. Etimolojiye g�re, Bulgar etnonimini taĢÝyanlarÝn geldiği k�kenin karmaĢÝk olmasÝnÝ yansÝtÝyor: 

Bulgar „Slav ve T�klerin karÝĢÝmÝ‟ bolg s�zc�ğ�nden, bolgatmak „yerini değiĢtirmek‟ (199-203). 

7. Bulgar etnonimi totem k�kenli ve totem anlamÝ taĢÝyor: Bulgar- „ağa� samsarÝ, samur‟, „kurt 

s�r�s�‟ (mecazi anlamda, askeri grup) (203-208). 

T�rk etnonimlerini oluĢturma sistemi, Bolgar s�zc�ğ�n�n sonunda bulunan ar ekinin „adam, 

insanlar‟ anlamÝna gelen ilk T�rk etnonimi olduğuna, onun belirlenmesine bolak „nehir‟ veya balÝk 

„Ģehir‟ girdiğine iĢaret ediyor. Bolgar b�t�n olarak, „nehir insanlarÝ‟ veya „Ģehirli insanlar‟ anlamÝna 

geliyor. BolgarlarÝn her yerde Suvarlarla birlikte yaĢadÝklarÝnÝ g�z �n�nde bulundurursak, Bolgar 

s�zc�ğ�n�n „nehir insanlarÝ‟ anlamÝ daha inandÝrÝcÝ, ��nk� suvar bu anlama geliyor. 

Bu etnonimlerin oluĢturulmasÝnÝn, Volga hidronimi ile iliĢkisine gelince; kesin bir Ģekilde 

denilebilir ki, Bolgar s�zc�ğ�n�n Volga‟dan (eski adÝ Bolga) gelmediği tam aksine Volga hidroniminin 

Bolgar etnonimden geldiği s�ylenebilir: Ruslar, Bolgar s�zc�ğ�n�n, Bolga/Volga-Ġdil nehri boyunda 

yaĢayanlarÝn adlandÝrÝlmasÝ olduğunu tahmin etmiĢlerdir. 

Bulgar-Bolgar etnomini de bir�ok anlama geliyor. Bu etnonimlerden Orta Asya„da milattan �ok 

daha �nce s�z ediliyor ve onlara Orta AsyalÝ veya HindukuĢ BolgarlarÝ deniliyordu. 

Bolgarlar, Kuzey Karadeniz Boyu b�lgesinde M.�. VII. y�zyÝlda atalarÝ olan Onogur-Hynogur 

adÝyla tespit edilmiĢlerdir. Onlar tarafÝndan inĢa edilen yerleĢim yerine Honogur/Fanagor adÝ 

veriliyordu, M.�. VII. y�zyÝlda s�m�rgeci YunanlÝlar onu b�y�k bir kente �evirdi ve bin yÝl sonra 

Fanagorya adÝyla Kubrat‟Ýn kurduğu B�y�k Bolgaristan‟Ýn baĢkenti oldu. Bu devletin i�inde T�rk�e 

konuĢan diğer kabileler de ortak Bolgar etnonimini kabul etmiĢtir. B�ylece, Kuzey Karadeniz 

Bolgarlara da Bolgar deniliyor. HindukuĢ BolgarlarÝ ve Kuzey Karadeniz BolgarlarÝ arasÝnda doğal 

olarak etnik bağlar bulunuyor, ancak onlarÝn daha �nce nerede yaĢadÝğÝ, nereden, nereye ve ne 

zaman g��t�kleri hen�z bilinmiyor. 

Kubrat‟Ýn kurduğu devletin b�l�nmesinin ardÝndan Ģu etnonimlerde �� millet oluĢmuĢtur: 1) Tuna 

boyundaki Asparuh BulgaristanÝ; devleti kuran Bulgarlar bir�ok nesilden sonra SlavlaĢmÝĢlar ve bunun 

sonucunda burada Slavca konuĢan Bulgar halkÝ oluĢmuĢtur. 2) Kuzey Kafkasya‟da; T�rk�e konuĢan 

BolgarlarÝn bir kÝsmÝ burada kalmÝĢ ve buna dayalÝ olarak Balkar (Malkar) milleti oluĢmuĢtur. 3) Orta 

Ġdil Boyu‟nda Bolgar devleti kurulmuĢ; buna dayalÝ olarak burada yaĢayan t�m T�rk kabilelerine 

Bulgar/Bolgar ortak adÝ verilmiĢtir. Bu BolgarlarÝn birbirlerinden ayÝrt edilebilmesi i�in Bolgar 

etnoniminden Ģu tanÝmlamalarla adlandÝrÝlmaktadÝrlar: Tuna BulgarlarÝ, Kafkas BolgarlarÝ (daha sonra 

değiĢik fonetik t�r�: Balkar kabul edilmiĢ), Ġdil BolgarlarÝ (daha sonra Rus�ada Bulgar fonetik t�r� 

kabul edilmiĢ). 



 758 

Bulgar/Bolgar etnoniminin kullanÝmÝnda, Tatar etnoniminin kullanÝmÝnda g�zlenen karÝĢÝklÝğa bu 

kadar sÝk rastlanmÝyor. Burada, Bulgar/Bolgar etnonimi s�zc�klerinin direkt tanÝmlarÝnÝn 

kullanÝlmasÝna karĢÝ �Ýkanlar bulunmuyor. B�yle olaylara sadece, dar anlamda Bolgar ve geniĢ 

anlamda Bolgar s�zc�ğ�n�n ayÝrt edilememesinde rastlanmakta: a) Dar anlamda Bolgar-Ġdil Bolgar 

Devleti‟ni kuran asÝl Bolgarlar; b) GeniĢ anlamda Bolgar-Ġdil Bolgar Devleti‟ni kuran asÝl Bolgar n�fusu 

ve T�rk�e konuĢanlarÝn hepsi ve daha sonradan ortak Bolgar etnonimini alan T�rkleĢmiĢ yerel 

kabileler. Bu ikisinin ayÝrt edilmemesi, bilim adamlarÝnÝn Ġdil TatarlarÝnÝn atalarÝ hakkÝnda bir�ok kez 

yanÝlgÝya d�Ģmelerine yol a�Ýyor. Bolgar etnonimini sadece dar anlamda anlayan bazÝ tarih�iler, 

BolgarlarÝ TatarlarÝn atalarÝ olarak kabul etmekle Ġdil TatarlarÝnÝn eski birleĢimlerini daralttÝğÝnÝ ve 

dolayÝsÝyla TatarlarÝn aslÝnÝ Moğol Tatarlar ile bağdaĢtÝrmanÝn daha doğru olduğunu ileri s�rm�Ģler. 

Bu g�r�Ģ� savunanlar, Ġdil TatarlarÝnÝn atalarÝnÝn, s�zc�ğ�n geniĢ anlamÝnda Bolgarlar olduğunu g�z 

�n�nde bulundurmuyorlar. 

Geleneksel Rus ve BatÝ Avrupa T�rkolojisi‟nde, �uvaĢ�a konuĢan Bolgarlar g�r�Ģ� yaygÝndÝr. 

Bir�ok araĢtÝrmada da kanÝtlandÝğÝ �zere, bu g�r�Ģ ger�eğe aykÝrÝ. Bunlara �rnek olarak, M. Z. 

Zekiyev ve Y. F. Kuzmina-Yumanadi‟nin “Voljskiye BulgarÝ i Ġh Potomki” (Ġdil BolgarlarÝ ve OnlarÝn 

TorunlarÝ) (Kazan, 1993, 160 s., Rus�a) kitabÝ ve M. Z. Zekiyev‟in “T�rki-Tatar Etnogenezi”; 

“Etnogenez Tyurko-Tatar” (T�rk-Tatar Etnogenezi) (Kazan-Moskova, 1998, s. 624, Tatarca; Rus�a) 

kitabÝnÝ”; “T�rki-Tatar EdnogenezÝnda Bolgarlar hem AlarnÝn Lingvoetnik �zen�eleklere” baĢlÝklÝ 

b�l�m; (T�rk-Tatar ednogenizinde Bolgarlar ve OnlarÝn Lingvoetnik �zellikleri) (s. 322-396) verilebilir. 

Bolgar-TatarEtnonimi ve AnlamÝ 

Tatar etnonimi diahron ve senkron bakÝmÝndan farklÝlÝk g�sterse de, etnik a�Ýdan ara sÝra 

birbiriyle bağlantÝlÝ olmayan halklardÝr. DolayÝsÝyla Tatar etnoniminin tanÝmÝnÝ yapmadan, Tatar 

halklarÝ etnogenez araĢtÝrmalarÝnda kullanÝlmasÝ yanlÝĢ anlaĢÝlmalara ve ciddi karÝĢÝklÝklara yol 

a�mÝĢtÝr. 

�ağdaĢ TatarlarÝ tanÝmlamak i�in �� karmaĢÝk etnonim kullanÝlÝyor: KÝrÝm TatarlarÝ, Dobruca 

TatarlarÝ ve Bolgar-Tatarlar. 

TatarlarÝn KÝrÝm ve Dobruca isimleri yaĢadÝklarÝ yerlerden gelmiĢtir. Bolgar-Tatarlar ise, asÝl 

Bolgarlarla ilgisi olanlara denmiĢ. BazÝ bilim adamlarÝ bunun yerine yaĢadÝklarÝ b�lgeyi yansÝtan baĢka 

etnonimler �nermiĢlerdir: Kazan TatarlarÝ, Ġdil-Ural TatarlarÝ, Ġdil (Volga) TatarlarÝ vs. Ancak, hi�biri 

t�m Bolgar-TatarlarÝ kapsayacak durumda değildir, onlar BatÝ Sibirya TatarlarÝnÝ, Litvanya TatarlarÝnÝ 

vs. dÝĢarÝda bÝrakmakta ve i�ine almamaktadÝr. T�m bunlarÝ g�z �n�nde bulundurarak, bilim adamlarÝ 

daha XIX. y�zyÝlda gayet isabetli Bolgar-Tatar etnonimini bulmuĢlardÝr. Bu karmaĢÝk etnonimi 

kullanma fikri de daha XVII. y�zyÝlda Alman bilim adamÝ Adam Oleariy tarafÝndan �ne atÝlÝyor. Ġdil 

b�lgesini ziyaret eden Oleariy, burada yaĢayan T�rk halkÝna sadece Tatarlar değil Bolgar-TatarlarÝ 

demiĢtir (Oleariy, A., 1905, 408). Bu etnonimin kullanÝmÝ 1877 yÝlÝnda S. M. ġpilevskiy‟nin “Drevniye 
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Goroda i Drugiye Bulgaro-Tatarskiye Pamyatniki v Kazanskoy Gubernii” (Kazan Vilayetindeki Eski 

ġehirler ve Bolgar-TatarlarÝn Diğer AnÝtlarÝ) kitabÝnÝn �ÝkmasÝndan sonra daha da yaygÝnlaĢmÝĢtÝr. 

KÝrÝm TatarlarÝ ve Dobruca TatarlarÝ etnonimleri konusunda �nemli tartÝĢmalar bulunmuyor. 

TartĢmalar karmaĢÝk Bolgar-Tatar etnonimi �er�evesinde �ÝkÝyor. Birileri, tek b�y�k Tatar halkÝ 

hakkÝnda fikir verebildiği i�in Tatar etnoniminin tanÝmsÝz kullanÝlmasÝnÝn yeterli olduğunu s�yl�yor. Bu 

�ocuk�a yaklaĢÝm bizde birka� tarih�i tarafÝndan yoğun bir Ģekilde ileri s�r�l�yor. “Doğal olarak, 

Tatarlar olarak �� farklÝ halkÝn bulunmasÝ, ortak kabul edilen ger�ek” (Rohlin. A.,1993, 157-165). 

Bundan dolayÝ, hangi Tatarlardan s�z edildiğini anlamamÝz i�in Tatar etnonimini tanÝmlarÝyla birlikte 

kullanmamÝz gerekir.” 

BazÝlarÝ, halkÝmÝza Bolgar-Tatar etnonimi ile hitap edilmesi durumunda, zamanla bunun Tatarlar 

kÝsmÝnÝn d�Ģ�r�leceğini ve sonucunda bizim Tatar etnonimini kaybedeceğimizi ve halkÝ adlandÝrmak 

i�in sadece eski Bolgar etnoniminin kullanacağÝndan dolaysÝyla halkÝn eski b�y�kl�ğ�n� g�stermek 

i�in �ok �nemli olan Tatar etnonimini kaybedeceğimizden korkuyorlar. Bu korkuyu paylaĢanlarÝn 

taraftarlarÝna, KÝrÝm TatarlarÝnÝn bu karmaĢÝk etnonimi kullanmasÝ sonucunda Tatar s�zc�ğ�n� 

kaybetmedikleri ve eski asÝl KÝrÝm�ak veya Nogay etnoniminin almadÝklarÝn s�yleyebiliriz. 

Eğer ki Bolgar-Tatar etnoniminden Tatar s�zc�ğ�n� d�Ģ�rme tehlikesi bulunsaydÝ, o zaman biz 

onu �oktan kaybederdik, ��nk� Bolgar-Tatar etnonimi �yle veya b�yle XVII. y�zyÝlÝndan itibaren 

kullanÝlÝyor. Ondan, a�Ýk ve net Bolgar-Tatar karmaĢÝk etnoniminin kullanÝlmasÝndan korkulmamasÝ 

gerekiyor. 

Bolgar-Tatarlar: Astrahan, Kazan, KasÝm, Nijniy Novgorod, Sibirya, Litvanya, Orenburg 

TatarlarÝna deniyor, ��nk� hepsi Bolgar Devleti i�inde veya hakimiyeti altÝnda kalan ve ortak Bolgar 

etnonimi ile adlandÝrÝlan yerli T�rk kabileleri oluyorlar. Ancak, XVIII. y�zyÝlÝn sonunda ve XIX. y�zyÝlÝn 

baĢÝnda, onlar Tatar etnonimini kullanmaya baĢlamÝĢlardÝr. Ondan dolayÝ, Bolgar-Tatarlara, ancak 

XVIII. y�zyÝlÝn sonunda ve XIX. y�zyÝlÝn baĢÝndan itibaren Tatar dememiz m�mk�nd�r. Ondan �nce 

de onlara Bolgar ve t�m bu s�re i�inde de Bolgar-Tatarlar denmiĢtir. 

Bolgar-TatarlarÝn birbirini izleyen geliĢimi aĢamalarÝ m�kemmel bir Ģekilde ġihabeddin Mercani 

tarafÝndan kanÝtlanmÝĢtÝr. Onun �ğretisini, �nde gelen t�m Tatar tarih�ileri ve siyaset�ileri Gayneddin 

Ahmerov, Rizaeddin Fahreddin, Cemaleddin Validi, Gabdrahman Segdi (Saadi), Gaziz Gobeygullin, 

Yusuf Ak�ura, Sadri Maksudi Arsal, Gayaz ĠshakÝy, Mihail Hudyakov, Hadi Atlasi, Hayri Gimadi, 

Garun YosÝpov, Magamet Sefergaliev, Tamurbek DavletĢin, Yahya Abdullin, Alfred Halikov, Ebrar 

Kerimull�n, Rafik NefÝygov, Ġndus Tahirov, Salem AliĢev ve bir�oğu �zg�rce Bolgar-Tatar etnonimini 

kullanmÝĢtÝr. 

AslÝnda, daha XX. y�zyÝlÝn 17-20. yÝllarÝnda T�rk-Tatar etnonimi kullanÝlmÝĢtÝr, ancak bu anlama 

sadece Bolgar-Tatarlar değil, KÝrÝm ve Dobruca TatarlarÝ da dahil edilmiĢtir. Bu nedenden dolayÝ, 

T�rk-Tatar etnonimi Bolgar-TatarlarÝ ifade etmek i�in g�n�m�zde kullanÝlmÝyor. 
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Bolgar-Tatar etnonimi, �ağdaĢ TatarlarÝ, eski Tatarlar, Moğol-Tatarlar, Tartarlar ve Ordu 

TatarlarÝndan ayrÝ tutuyor. Moğol-Tatarlar, fethettikleri halklardan oluĢturduklarÝ g��l� bir ordunun 

sayesinde, AvrupalÝlar ve FarslÝlarÝn n�fusuna Tartarlar dediği d�rt imparatorluk kurmuĢlar: �ağatay 

Ulusu, Co�i Ulusu, Kubilay Ulusu ve Hulagu Ulusu (ĠlhanlÝlar). 

Co�i ulusunun topraklarÝnda, Moğol-TatarlarÝn sadece �ok k���k bir b�l�m� tutunabilmiĢtir ve 

Bolgar etnonimini kabul ederek yerel halk ve Bolgarlar arasÝnda �ok �abuk asimile olmuĢtur. Ancak 

devletin adÝ Tatar ge�tiği i�in, halka baĢka halklar tarafÝndan Tatarlar denmiĢ ve bu da daha sonradan 

Tatar etnonimini kabul eden halka yansÝmÝĢtÝr. 

Bizim Bolgar-Tatar etnoniminin anlamÝna, Bolgar atalarÝmÝn �ncesini: Suvar, Biar (Biler/Biger), 

KaĢan (Kasan), As, Kasar (Hazar), Alan, Akatsir, Majgar, PardÝ, Kanger vs. de kattÝğÝmÝzÝ s�ylememiz 

gerekir. 

B�ylece Bolgar-Tatar etnonimi, �ağdaĢ Ġdil-Ural, BatÝ Sibirya ve Litvanya TatarlarÝnÝ birleĢtiriyor 

ve bu TatarlarÝ eski Tatar, Moğol-Tatar, Ordu TatarÝ, Tartar, KÝrÝm ve Dobruca TatarlarÝndan ayrÝ 

tutuyor. 

Bolgar-TatarlarÝnBirleĢimi ve N�fus SayÝsÝ 

Bolgar-Tatarlar, �ağdaĢ ve tarihi yerleĢim b�lgelere g�re, dil �zelliklerine g�re, ait olduklarÝ dini 

mezheplere g�re, yerli ve yerli olmamalarÝ belirtilerine g�re vs. sÝnÝflandÝrÝrlar. Bu sÝnÝflandÝrÝlmayÝ 

a�Ýk�a tanÝtmak i�in burada verilen tabloyu dikkatlice incelemek yeterli olacaktÝr (Bkz. Tablo: 2). 

Tablo 2‟de, Bolgar-TatarlarÝn, Ġdil TatarlarÝ, Sibirya TatarlarÝ ve Litvanya TatarlarÝndan oluĢtuğu 

g�r�n�yor. 

Ġdil TatarlarÝ, bir baĢka adla Ġdil-Ural TatarlarÝ, zaman zaman Ġdil ve Ural TatarlarÝ olarak da 

anÝlÝyor. Burada, TatarcanÝn baĢlÝca (Orta ve BatÝlÝ) leh�elerini taĢÝyanlar yaĢar. 

Sibirya (�oğu zaman: Doğu SibiryalÝ) TatarlarÝ, tarihi bakÝmdan Bolgar-Tatarlardan sayÝlabilir; 

onlar BaĢkurtlarla birlikte Moğol-Tatarlar fetihlerinden �ok daha �nce BolgarlarÝn ekonomik, siyasi ve 

k�lt�rel etkisi altÝndaydÝ. Muhtemelen, bu tarihi ger�ek Sibirya TatarlarÝnÝn Ġdil TatarlarÝ ile 

birleĢmesinde etkili olmuĢtur. Sibirya TatarlarÝ ���nc�-Doğulu leh�esinin taĢÝyÝcÝlarÝ oluyor. 

Leh�eciler, dil belirtilerine g�re BatÝ Sibirya TatarlarÝnÝ Tobol-ĠrtiĢ, Baraba ve Tomsk TatarlarÝna 

ayÝrÝyorlar. 

Litvanya TatarlarÝ, Litvanya‟nÝn dağÝlmasÝndan sonra Polonya, Beyaz Rusya, BaltÝk Boyu, 

topraklarÝnda kaldÝ, ondan onlara zaman zaman PolonyalÝ, Beyaz RusyalÝ, BaltÝk Boyu TatarlarÝ denir. 

Onlar BolgarcasÝnÝ ve kendi Bolgar etnonimini kaybetmiĢ ve g�n�m�zde Tatar etnonimi ile Ġslam 

dinini korumuĢlar. 
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Tarihi b�lgelere g�re Bolgar-Tatarlar genellikle: 1) KasÝm ve Nijniy Novgorod, 2) Tambov ve 

Penza, 3) Perm, 4) Kazan, 5) Ak Ġdil HavzasÝ (BaĢkurdÝstan), 6) Astrahan, 7) Orenburg TatarlarÝna 

ayrÝlÝyor. 

Ait olduklarÝ mezheplere g�re Bolgar-Tatarlar: M�sl�man Tatarlar ve HÝristiyan Tatarlara 

(KreĢenlere) ayrÝlÝyor. 

�ağdaĢ yerleĢimlerine g�re Tatarlar yerli ve yerli olmayanlara (diaspora) ayrÝlÝyor. 

Yerli Tatarlara, Tataristan TatarlarÝ, BaĢkurdÝstan, Saratov, Samara, Nijniy Novgorod, Kirov 

Vilayeti, �uvaĢistan, Penza, Ryazan, Doğu Sibirya ve Ģimdi kendi tarihi b�lgelerinde yaĢayan diğerleri 

giriyor. 

Yerli olmayan Tatarlara (diaspora): �zbekistan, Kazakistan, T�rkmenistan, Azerbaycan, 

Ukrayna (“ġahta” (Maden OcağÝ)), Moskova, Sankt Peterburg, bunun yanÝ sÝra uzak dÝĢ �lkelerde: 

Amerika BirleĢik Devletleri, T�rkiye, Finlandiya, Avustralya‟da vs. yaĢayan Tatarlar dahil. 

Bolgar-TatarlarÝn sayÝsÝna gelince, n�fus sayÝmÝ sonu�larÝ bulunsa da, burada tek bir g�r�Ģ 

sağlanamamÝĢ. BazÝ bilim adamlarÝ resmi n�fus sayÝmlarÝna itiraz ederek, Bolgar-TatarlarÝn toplam 6 

milyon 645 bin (1989 n�fus sayÝmÝ kayÝtlarÝ) olmadÝğÝnÝ, �ok daha fazla olduğunu iddia etmiĢlerdir. 

Biz, elimizde baĢka verilerin bulunmamasÝ nedeniyle, 1979 ve 1989 yÝllarÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝ 

sonu�larÝndan yola �Ýkarak onlarÝn sayÝlarÝnÝn b�y�me tezini belirleyeceğiz. 

TatarlarÝn 1979 yÝlÝnda 6 milyon 185 bin olduğu, 1989 yÝlÝnda 6 milyon 645 bine �ÝktÝğÝ tespit 

edilmiĢtir. On yÝl i�inde %7.4 b�y�me olmuĢtur. Sovyetler Birliği‟nin n�fus b�y�me hÝzÝ %9‟dur. 

Bolgar-TatarlarÝn b�y�me hÝzÝ, Sovyetler Birliği‟nin b�y�me hÝzÝna g�re %1.6 geride kalmÝĢtÝr. 

TatarlarÝn, Tataristan‟Ýn toplam n�fusundaki payÝ 1979 yÝlÝnda %47.8, 1989 yÝlÝnda %48.5‟tir, 

RuslarÝn payÝ 1979 yÝlÝnda %44.1, 1989 yÝlÝnda %43.3‟t�r. 2000 yÝlÝnda, gayri resmi olarak 

Tataristan‟daki toplam n�fusta TatarlarÝn payÝnÝn %51‟e �ÝktÝğÝ a�ÝklandÝ. 

1979 yÝlÝnda yapÝlan sayÝmÝn sonu�larÝna g�re, TatarlarÝn %14.9‟u BaĢkurdÝstan‟da, %10.3‟� de 

�zbekistan‟da yaĢÝyor. 10 yÝldan sonra BaĢkurdÝstan‟da yaĢayan TatarlarÝn sayÝsÝnda ani b�y�me 

hÝzÝ, �zbekistan‟da ise azalma g�r�n�yor: 1989 n�fus sayÝmÝ sonu�larÝna g�re BaĢkurdÝstan‟da 

toplam Tatar n�fusunun %17‟si, �zbekistan‟da ise %7‟si yaĢÝyor. B�yle ani değiĢmeler, muhtemelen, 

BaĢkurdÝstan‟da TatarlarÝn bir b�l�m�n�n daha �nce BaĢkurt olarak yazÝlmasÝndan ve demokrasinin 

imkanlarÝndan faydalanarak kendi Tatar etnonimini tercih etmesinden kaynaklanÝyor. �zbekistan‟a 

gelince demokrasi yerlilerin yararÝna kullanÝlmÝĢ: TatarlarÝn bazÝlarÝ sayÝmda kendini �zbek olarak 

yazdÝrmÝĢtÝr. B�yle karÝĢÝk etnik siyasi olaylar, t�m �ok uluslu �lkelerde normal olarak g�r�n�yor. 

TatarÝn, kendi ana diline yabancÝlaĢmasÝ konusu ne durumda? 1979 yÝlÝnda, TatarlarÝn %85.9‟u ana 

dili olarak TatarcayÝ kabul ediyordu, 1989 yÝlÝnda bu %83.2‟ye kadar d�Ģm�Ģ. 10 yÝl i�inde, Bolgar-
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TatarlarÝn ana dillerinden yabancÝlaĢma payÝ 1 milyon 116 bine ulaĢmÝĢ (1979 yÝlÝnda 872 bin). 

B�ylece, 10 yÝlda TatarlarÝn toplam n�fus artÝĢÝ %7.4, ana dillerine yabancÝlaĢma ise %27‟ye �ÝkmÝĢtÝr. 

Sonu� olarak, Tatar halkÝnÝn Rus, �zbek, Kazak vs. arasÝnda asimilasyon s�reci, n�fusu 

artÝĢÝna oranla �ok daha hÝzlÝ olmuĢtur. G�n�m�zdeki gazetelerde yayÝnlanan yazÝlardan, Rusya‟daki 

Rus sayÝsÝnÝn azalmaya gittiği biliniyor, bununla birlikte toplam Tatar sayÝsÝ da eksiliyor. 

B�ylece, halkÝmÝzÝ yeniden canlandÝrmak ve geliĢtirmek i�in acil etkili �nlemler alma konusu 

�ÝkmÝĢtÝr karĢÝmÝza. G�n�m�zde bu �nlemler genel olarak belirlenmiĢtir. Bu �nlemler Ģunlardan 

ibarettir: 

1- Ulusal egemenliği korumak ve iĢleyiĢini iyileĢtirmek; 

2- DeğiĢik b�lgelerde dağÝnÝk olarak yaĢayan uluslar (Tatarlar buna dahil) i�in ortak k�lt�rel-milli 

�zerklik kurmak; 

3- TatarlarÝn oturduğu ortamÝn sosyal ekonomik durumunu korumak ve geliĢtirmek, bunun 

sonucunda Tatar n�fusun �remesini artÝrmak; 

4- HalkÝn yaĢadÝğÝ a) �evre, b) k�lt�r, c) mezhep, d) dil, e) eğitim-�ğretim ortamÝnÝ korumak ve 

geliĢtirmek; 

5- Ġnsan haklarÝ sorununu ulus haklarÝ d�zeyinde ��z�me ulaĢtÝrmak; 

6- Kendi milletimizi canlandÝrma ve geliĢtirme sorununa baĢkalarÝn �ÝkarlarÝna zarar vermeden 

(halklar arasÝnda dostluk ortamÝ i�inde) ��z�m bulmak; 

7- K�y ve k�yl�n�n hayat tarzÝ ile k�lt�r�n�n korumak ve geliĢtirmek. 

Milleti yeniden canlandÝrma ve geliĢtirme sorununun baĢarÝyla sonu�lanmasÝ, doğru ve a�Ýk bir 

Ģekilde halkÝn etnik tarihini yeniden kurulmasÝna bağlÝ. Hakim milletlerin tarih�ileri, kendi milletlerinin 

tarihini araĢtÝrÝrken genel g�r�nt�y� tamamlamak i�in marjinal konularla ilgileniyor ve bir�ok kez diğer 

milletleri yabancÝ hatta b�lgenin eski fatihleri olarak g�stermeye �alÝĢÝyor. Ondan, k���k halklar diye 

adlandÝrÝlan milletlerin tarih�ilerinin, halkÝnÝn etnik tarihini yeniden kurma �alÝĢmalarÝ sÝrasÝnda, komĢu 

halklarÝn tarih�ileri tarafÝndan kazara yapÝlan hatalarÝ da d�zeltmesi gerekiyor. 

Ġdil-Ural B�lgesindekiBolgar-TatarlarÝn EtnikK�kenlerinin Derinliği 

Daha ilk baĢta, Tatar etnosu tarihi ile Tatar etnonimi tarihi aynÝ Ģey olmadÝğÝnÝ ve 

karÝĢtÝrÝlmamasÝ gerektiğini s�ylememiz gerekir. Tatar etnonimi-yabancÝ (baĢka yerden gelme), Tatar 

etnosu-yerli (aborigen). 

Orta Avrupa resmi tarihi, �nsel olarak Avrupa‟daki t�m gayri Hint Avrupa halklarÝnÝn Asya‟dan 

geldiğini tespit etmiĢtir. Bu arada TatarlarÝn atalarÝnÝn Ġdil Boyu ve Ural‟a nereden geldiği konusunda 
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onlarÝn g��t�ğ�: I., IV., VI., VII., VIII., XIII. y�zyÝllara iliĢkin farklÝ g�r�Ģler bulunuyor. Bu etnogenetik 

verileri objektif olarak incelediğinde, hi�biri bu g�r�Ģlerle doğrulanamÝyor. 

T�rk�e konuĢan Bolgar-TatarlarÝn atalarÝ, Ġdil-Ural‟da, yerli Fin-Ugor kabilelerinin T�rkleĢmiĢ bir 

kÝsmÝnÝn de katÝldÝğÝ yerli T�rk kabilelerin birleĢmesi sonucunda oluĢmuĢtur. Her ikisinin de etnik 

k�kenleri o kadar eskilere M.� �ok daha �ncesine dayanÝyor ki bu da son yÝllarda yapÝlan keĢiflerle 

tartÝĢma bÝrakmayacak Ģekilde kanÝtlanmÝĢtÝr. 

Ġlk baĢta, binlerce yÝl boyunca s�regelen huzurlu ve karĢÝlÝklÝ komĢuluk etkisi, b�lgede bilimde 

Ġdil (Volga)-�ulman (Kama) Dil Birliği adÝyla bilinen bir T�rk-Fin-Ugor dil birliği kurulmuĢtur. Bu demek 

ki, yerel T�rk kabilelerin (Tatar, BaĢkurt ve �uvaĢlarÝn atalarÝ) dili, yerel Fin-Ugor dillerinin etkisiyle, 

diğer b�lgelerdeki T�rk dillerinden ayÝrt edilecek �zelliklere sahip oldu. AynÝ zamanda yerel Fin-Ugor 

kabilelerin (Mari, Udmurt ve bir kÝsÝm MordvanÝn atalarÝ) dilleri, T�rk�eden ge�me alÝntÝlarla diğer Fin-

Ugor dillerinden ayrÝlÝyor. Ġdil-Ural‟da orijinal yerel T�rk dilinin geliĢimi �ok sağlam olmuĢ, ancak o 

b�lgeye yerleĢen değiĢik yabancÝ kabilelerin dillerini �ok kolay benimsemiĢtir. B�ylece, Moğol 

birlikleriyle birlikte Ġdil Boyuna gelen TatarlarÝn Orta Asya T�rk dili, hÝzlÝ ve iz bÝrakmadan kendine has 

yerel T�rk dili tarafÝndan asimile olmuĢ. 

Arkeologlar, Mezolitik �ağÝ‟nÝ incelediğinde (12-10 bin yÝl �ncesi), Ġdil-Ural‟da M.� IV-II. bin 

yÝllarÝnÝn ge�iĢi sÝrasÝnda, bozkÝr halklarÝnÝn etnok�lt�r kimliği olan eski Yamna veya Kurgan da 

denilen bozkÝr k�lt�r�n�n kurulduğu sonucuna varmÝĢlardÝr. “Fin-Ugor ve T�rklerin uzak atalarÝnÝn Ġdil-

Ural b�lgesinde birka� bin yÝl birlikte yaĢadÝklarÝnÝ kabul ederek, biz aynÝ zamanda ormanlÝk bozkÝrda 

ve �zellikle bu b�lgenin bozkÝr kÝsmÝnda eski T�rklerin atalarÝnÝn �st�n n�fus olduğunu kabul ederiz. 

Ġdil-Ural‟da eski YamnalarÝn etnok�lt�r unsurlarÝnÝn birleĢiminin, Avrasya‟daki T�rk�e konuĢan t�m 

halklarÝn yaĢantÝ ve k�lt�r�nde XVI-XVII. y�zyÝllara kadar neredeyse hi� değiĢmeden korunmuĢ 

olmasÝ ile ilgili tartÝĢÝlmaz bir ger�ek, konuya bu taraftan değerlendirmemize yol a�tÝ” (Laypanov K. T., 

Miziyev Ġ. M., 1993, s. 22). Bu satÝrlarÝn yazarlarÝ, daha sonra Ģu sonucu �ÝkarÝyor: Doğuda Emba 

nehrinden BatÝda da Dnyestr Nehri‟ne kadar kocaman bir b�lgede eski Yamna adÝnda k�lt�r ve tarihi 

bir b�lge meydana gelmiĢtir (aynÝ, s. 22-23). 

Bolgar-TatarlarÝn etnik k�kenlerinin derinliği konusunda eski kaynaklarda tespit edilen 

bilgilerden de sonu�lar �Ýkarabiliriz. 

Eski YunanlÝ tarih�i Herodot, M.�. V. y�zyÝlda, Orta Ġdil Boyu ve Ural boyundaki polietnik Ġskit 

kabilelerin etnolojik �zelliklerini anlatÝrken dikkati, etnonimlerin etimolojisinde T�rk k�kenlerin kolay 

rastlanan Argippey ve Ġirklerin hayatÝna �ekiyor. Ġlk olarak, Argippey‟in, argÝbey, argÝdan „�teki taraf‟, 

bey-eski T�rk etnonimi, argÝpey „�b�r tarafÝn beyleri‟ demek diye farz edebiliriz. Ġkinci olarak 

Argippeyler -hayatlarÝ atlarÝ kullanmakla sÝkÝ ilgili olan halktÝr. Onlar, Yunan gezginlerin karĢÝsÝna erat 

yani er (ar)- „insan, adam‟, at-„at‟ harfiyen terc�mesinden t�m halkÝn dayanağÝ olarak �ÝkmÝĢtÝr. Son 

s�zc�k, Herodot tarafÝndan Yunanca terc�mesi veriliyor, ondan T�rk�e erat, Argippey (er „adam‟ ve 

Yunanca hippos „at‟) Ģeklini almÝĢ. 
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Ġirk etnonimine gelince, o T�rk�edeki iyi (iya, iye) „efendi, varlÝklÝ, zengin, iyi, kahraman, prens‟, 

ve artÝ erk (erkek) „insan, adam‟, Ġirk-bir b�t�n olarak „zengin,iyi, varlÝklÝ insanlar, efendi, prens‟ 

demek. Daha sonra, Ġirklerin Orta Ġdil Boyundaki nesilleri etnonimlerini uzun s�re koruduklarÝnÝ 

g�receğiz, ancak baĢka leh�edeki anlamÝ: Biar/Buger/Bile, manasÝ yine „zengin, varlÝklÝ, efendi, prens‟ 

Ģeklinde. 

Herodot‟ta, Ġskit halklarÝ arasÝnda Agadir halkÝnÝn varlÝğÝna rastlanÝyor. Agadir etnonimi (sert 

Ģekli: Akatur) daha sonralarÝ Agadir ve Aga�eri „totem ağacÝna sahip insanlar‟ veya „orman insanlarÝ‟ 

anlamÝnda geniĢ bir Ģekilde kullanÝlmÝĢtÝr. Doğu Avrupa‟nÝn T�rk leh�elerinde MiĢer (miĢe „orman, 

ağa�‟ artÝ er „insan, adam‟ leh�e Ģeklinde kullanÝlmÝĢ. MiĢerler, Bolgar-TatarlarÝn �nemli bir kÝsmÝnÝ 

teĢkil ediyor. 

Sonunda, M.�. VIII-III. y�zyÝllarda en yaygÝn olan ortak Ġskit etnonimi Bolgar devrine kadar 

Arap�anÝn skl (sÝkÝlÝ veya sÝkÝdÝ-sakadÝ) �iziliĢi seklinde gelmiĢ. B�t�n iĢ Ģurada, Skide s�zc�ğ�nde -

de/dÝ son ekinin olmasÝ- onun le/lÝ fonetik Ģekilleri bulunuyor (kÝyasla): Eski Kazak�a-TaldÝ Kurgan-

Tatarca TallÝ Kurgan. Bolgar‟daki Bağdat El�isi Sekreteri Ġbn-Fadlan, 922 yÝlÝnda Orta Ġdil boyundaki 

T�rk kabilelerin arasÝnda SÝkÝlÝ (SÝkÝdÝ) kabilelerini tespit etmiĢtir. 

M.�. III. y�zyÝlda Ġskitlilerin yerine Sarmatlar h�k�mranlÝğÝ yerleĢtirmiĢtir ve onlarÝn etnonimi 

h�km� altÝnda bulunan t�m kabile ve halklara yayÝlmaya baĢlamÝĢtÝr. Sarmat etnoniminin iki T�rk 

etimolojik yorumu bulunmakta: 1) -t/-tÝ/-dÝ ekleri n harfinin d�Ģt�ğ� SarÝman „sarÝ mani‟ (yani Men-Min 

kabileleri); 2) -t/-tÝ/-dÝ ekleri sarma s�zc�ğ�ne ekleniyor, sarma (dana derisinden dikilen atlÝnÝn �iftli 

olarak yanÝna aldÝğÝ tulum, �r�n dağÝrcÝğÝ): SarmatÝ-sarmat bu tulumlu insanlar demektir. 

I. y�zyÝlÝn baĢÝnda, T�rk kabilelerin b�y�k bir kÝsmÝ, �ok sayÝdaki Ask kabilelerinden biri olan 

Alanlar tarafÝndan y�netilmeye baĢlanmÝĢ. Onlar, Alanya‟da ve kenar b�lgelerde Alan ve As ortak 

etnonimi adÝyla yayÝlmÝĢlar. Ġdil BolgarlarÝna baĢka bir deyiĢle Asamlar demiĢler, T�rk�e konuĢan 

Suaslar (su aslarÝ), Burtaslar (orman aslarÝ) ve Tualaslar (dağ aslarÝ) ile yakÝn yaĢamÝĢlardÝr. 

Udmurtlar, XX. y�zyÝla kadar Tatar komĢularÝna Alan-Gassarlar demiĢlerdir. Bolgar-Tatar ve 

BaĢkurtlar arasÝnda, „karÝĢÝk aslar‟ anlamÝnda olan ve k�ylerine sÝk sÝk Alan adÝ verdikleri ĠĢtek-�stek 

(AstÝk-AslÝk) kabileleri olmuĢlardÝr. Eski tarih�ilerin bildirdiğine g�re, Roma Ġmparatorluğu‟na karĢÝ 

kurtuluĢ savaĢÝ yapan halklarÝn baĢÝna ge�erek y�kselmiĢ S�nler (Hunlar), M.S. III-V. y�zyÝllarda 

Doğu Avrupa‟daki T�rk kabilelerin arasÝnda h�kmedici konum almÝĢlar. Ġdil TatarlarÝnÝn atalarÝ, 

b�lgenin toponomisinde izleri korunmuĢ bu devletin de kuruluĢuna girmiĢler. 

V. y�zyÝlda Doğu Avrupa ve Kafkasya‟daki kabilelerin adÝna Avarlar (ayar-oar-oc) Bizans ile sÝkÝ 

iliĢkiler i�ine girmiĢler, ancak Orta Ġdil Boyu muhtemelen S�nlerin (Hunlar) elinde kalmÝĢ, ��nk� 

burada AvarlarÝn belirgin izlerine rastlanmÝyor. 

VI. y�zyÝlda T�rk kabileleri arasÝnda h�kmedenler T�rkler olmuĢ ve onlar Pasifik Okyanus‟tan 

Adriyatik Denizi‟ne kadar T�rk KağanlÝğÝ adÝnda ortak bir devlet kurmuĢlar. Bu zamandan sonra, ortak 

T�rk etnonimi yaygÝnlaĢÝyor. Bolgar-TatarlarÝn atalarÝ Ģ�phesiz bu T�rk devletinin i�inde yer almÝĢtÝr. 
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Uzam adÝyla bilinen AslarÝn belli bir kÝsmÝ, kendilerine ortak dÝĢ etnonim olarak T�rk-T�rk s�zc�ğ�n� 

benimsemiĢlerdir. X. y�zyÝlda Aslar, Ġdil BolgarlarÝ ile sÝkÝ iliĢiler i�ine girmiĢler, XI. y�zyÝlda da 

Pe�eneklerle, bunun sunucunda BolgarlarÝn da, KarakalpaklarÝn da, BaĢkurtlarÝn da vs. i�ine 

girmiĢlerdir. 

VII. y�zyÝlda, BatÝ T�rk d�nyasÝnda, h�kmedenler durumu Hazarlar almÝĢ, Hazar KağanlÝğÝ 

kuruluyor ve ortak etnonimin olarak Hazar s�zc�ğ� yayÝlÝyor. Onlar, Ġdil-Ural‟da kadar uzanÝyor, yani 

Bolgar-TatarÝn atalarÝna kadar uzanÝyor. Bunun sonucunda g�t�r�yor: Udmurtlar XIX. y�zyÝlda 

komĢularÝ olan Bolgar ve sonra da TatarlarÝ, Alan-Gassar (yani Hazar) diye adlandÝrÝyorlar. 

TatarlarÝn atalarÝnÝn Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn i�inde yer aldÝğÝnÝ ayrÝca, Kağan Hazar Yusuf 

kendisinin, Bolgar, Suvar ve BurtaslarÝn Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn h�km� altÝnda olduğunu yazmasÝ 

kanÝtlÝyor. 

Arap kaynaklarÝnda, Hazar KağanlÝğÝ‟nÝ muhitini LugarlarÝn (Logorlar) teĢkil ettiği belirtiliyor. 

TatarlarÝn MiĢer kÝsmÝ, orta leh�eyi temsil edenlere Ģu ana kadar LogÝr (LÝohor) diyor. 

Bunun yanÝ sÝra, Bolgar Devleti‟nin i�inde KoĢan Prensliği‟nin merkezi KoĢan kentinin de 

bulunduğunu s�ylememiz gerekir. KoĢan, Orta Asya‟nÝn kuĢan s�zc�ğ�n�n Ġdil-Ural boyu telaffuzu. 

Daha sonra, bizim b�lgenin BatÝ ve Orta Asya ile sÝkÝ iliĢkiler i�inde olduğunu g�receğiz. Ġdil Boyu 

KoĢanlarÝnÝn, diğer halklar arasÝnda �st�nl�k sağlayan, I-III. y�zyÝllarda y�kseliĢte olan ve M.�. I. 

y�zyÝlda imparatorluk kuran Orta Asya KuĢanlarÝ ile uzak akraba olduklarÝnÝ d�Ģ�nmek i�in ge�erli 

sebepler bulunuyor. KuĢan etnonimi kuu-s�n> kuu-san> kusan „beyaz s�nler, beyaz hunlar‟ 

birleĢiminden geliyor. KuĢanlarÝn>KoĢanlarÝn, Ġdil boyunda, KuĢan Ġmparatorluğu‟nun y�kseliĢi 

zamanÝnda mÝ yoksa ��k�Ģ�nden sonra mÝ yaĢadÝklarÝnÝ s�ylemek �ok g��. AynÝ zamanda 

geleneksel tarih biliminde KuĢanlar, Fars�a konuĢan olarak kabul edilmiĢ, ancak yeni araĢtÝrmalar 

onlarÝn ilk baĢta T�rk�e konuĢtuklarÝnÝ kanÝtladÝ. 

B�ylece, Bolgar-TatarlarÝn Ġdil-Ural‟daki etnik k�kenleri �ok eski zamanlara dayanÝyor ve Ģu 

etnonimleri taĢÝyan kabile ve halklarla bağlantÝlarÝ bulunuyor: Suvar (subar), As, Suas, Bi (bey, bek), 

SÝkÝlÝ (Ġskit), Akatsir, Ġir, Biar, (Biler, Beker),S�n (hun-gunn), KÝp�ak (kÝusak, „beyaz saklar‟), Hazar, 

LogÝr, Bolgar, Kazan (kasan-koĢan-kuĢan) vs. 

Bolgar-TatarlarÝn AtalarÝnÝnG�ney ve Kuzey, Doğu veBatÝ ile ĠliĢkileri 

Ġnsanlar ilk baĢta, �zellikle b�y�k nehirlerin kÝyÝlarÝna yerleĢir. Bundan dolayÝ Ġdil boyunda uzun 

s�re yerleĢim olmadÝğÝnÝ ve ilk sakinlerinin ancak IV. y�zyÝlda Asya‟dan (Altay‟dan) gelen HunlarÝn 

(S�nler) olduğu, insanlarÝn d�nya �zerindeki ger�ek yayÝlmasÝna ters d�Ģerdi. YapÝlan arkeolojik 

�alÝĢmalar, Ural Ġdil boyunda Neolitik �ağÝ‟ndan yani M.�. VIII-VI. bin yÝllarÝndan kalma insan 

yaĢamlarÝnÝn varlÝğÝna iliĢkin �ok izler bulunduğunu doğruladÝlar. Burada da hangi etnoslarÝn yaĢadÝğÝ 

konusu Ģu ana kadar araĢtÝrÝlmadÝ, ��nk� Ġdil-Ural‟Ýn eski tarihi �zerine yazÝlÝ nesneler bulunamadÝ, 

yazÝlÝ devirden �nceki arkeoloji buluntularÝ n�fusun etnik bileĢimini ise a�Ýğa �ÝkaramÝyor. 
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Ancak, bunun yanÝ sÝra komĢu b�lgeler ve etnogenetik a�Ýdan incelenen ve Ġdil-Ural ile doğal 

yollarla bağlantÝsÝ bulunan b�lgeler, n�fusun etnik birleĢimini belirlemede yardÝmcÝ olabilir. 

Bu durumda, Orta ve �n Asya �zerine yapÝlan etnogenetik araĢtÝrmalara baĢvurabiliriz. 

ArkeologlarÝn belirttiğine g�re, bu b�lgelerin Ġdil-Ural ile iliĢkileri daha Neolitik zamanÝnda, yani M.�. 

VIII-IV. bin yÝllarÝnda da �ok i� i�e olmuĢtur. Eski Harezm‟i ve onun diğer �lkelerle iliĢkilerini inceleyen 

S. P. Tolstov, “Doğu Avrupa ve Ural ArdÝ bozkÝr ve ormanlarÝnda yaĢayanlar arasÝndaki Neolitik‟ten 

gelen eski k�lt�rel iliĢki bağlantÝlarÝn, Ģimdi (daha sonra) yeni i�erik kazandÝğÝnÝ” kaydetmiĢ. 

T�rkistan‟Ýn uzak doğu b�lgeleri Soğd kolonisinin etkisi altÝnda geliĢtiği gibi, uzak �ulman (Kama) 

Boyu‟nda da Harezm ve Helen-Ġskit Karadeniz Boyu etkileri kesiĢiyor (Tolstov S. P., 1948, s. 342). 

Zerd�Ģtl�ğ�n kutsal kitaplar serisi -Avesta‟da- Orta Asya‟da bulunan Harezm‟e bir baĢka değiĢle 

Kangha deniliyor: ha son eki Fars�ada �oğul son takÝsÝ, kang ise -T�rk�ede „baba‟, „atalar‟ olan 

kelimenin k�k� oluyor, dolayÝsÝyla kang (ha)- baĢka kabilelerin atalarÝ olanlar. FarslÝlar, Harezmlilere 

Kangha (yani KanÝ) demiĢler ise, �inliler onlarÝ Kang�y etnonimi ile tanÝmlamÝĢtÝr (Tolstov S. P.,1948, 

s. 343), -�y- �in eki, Kang -Harezmlilerin kendi tanÝmlamasÝ- daha sonra ondan 

kangar/kongar/kungar/kungur etnonimi oluĢmuĢtur. 

Mezopotamya‟daki �n Asya‟da Sumerler (S�merler) / ġumerler kendilerini 

Kangar/Kungur/Kingur etnonimi ile tanÝmlÝyordu. B�ylece, Harezmliler ve ġumerlerin atalarÝnÝn aynÝ 

kabileler olduğu, bu da onlarÝn ikinci Sumer ve Horasm etnonimlerinin aynÝ olduğunu kanÝtlanÝyor. 

Akkadlar (KangarlarÝn Sami dili konuĢan komĢularÝ), MezopotamyalÝ KangarlarÝ Subar 

(subar>sumar>samer) etnonimi leh�eli telaffuzu olan Sumer etnonimi ile adlandÝrÝlmÝĢlardÝr. Mesele 

Ģurada ki, Mezopotamya‟da aynÝ eski zamanlarda Kangarlar (Sumerler), Elamlar ve AkkadlarÝn 

kuzeyinde Subar „nehir insanlarÝ‟ kabileleri yaĢamÝĢlardÝ (Firidun AgasÝoglu, 200, 136). IV. y�zyÝlda bu 

b�lgenin merkezi olan Samarra kentinin toponimi bu etnonimden geliyor. (Zablotska Yu., 1989, s. 25-

50). 

Kangarlar, Orta Asya‟da Subar ve As eski T�rk etnonimlerinden ikinci bir ad olarak Suaras, yani 

bir baĢka leh�edeki telaffuz Huaras adÝnÝ alÝyorlar, buna Suarlar/Huarlar ve AslarÝn Kangarlar 

arasÝnda h�kmeden duruma gelmesinden kaynaklanÝyor. Huaraslar kendi �lkelerini sevgiyle 

“HuarasÝm” diyorlarmÝĢ, b�ylece �nl� Huarasm > Harezm adÝ, T�rk�edeki HuarasÝm da tekil birinci 

ĢahÝs iyelik ekinden oluĢmuĢtur. 

M.�. III. bin yÝlda Sumerler (ġumerler) kendi devletini kurmuĢlar, bundan daha �nce de �ivi 

yazÝsÝnÝ bulmuĢlardÝr. Ancak bu baĢarÝlarÝna rağmen Sumerler/ġumerler (Kangarlar), Hami-Sami dili 

konuĢan Akkadlar arasÝnda nispeten �ok �abuk erimiĢlerdir. SuvarlarÝn dili hakkÝnda, ġumer �ivi 

yazÝlarÝndaki T�rk�e kelimelerden bir yargÝya varÝlabilir. Elam �ivi yazÝlarÝnÝn incelenmesi T�rkl�ğ� 

daha �ok ortaya �Ýkarabilir, ancak Ģu ana kadar Elam �ivi yazÝlarÝnÝn sadece bitiĢimli �zelliği biliniyor. 
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Tarihi kaynaklarda, M.�. I. bin yÝlda Subarlarla birlikte, Asur kaynaklarÝnda Kommanu etnonimi, 

Urartu kaynaklarÝnda da Gamana olarak ge�en KumanlarÝn yaĢadÝğÝna iliĢkin bilgiler bulunuyor. 

Turrukler de onlardan uzak yaĢamamÝĢtÝr. (Firidun AgasÝoglu, 2000, s. 47). 

ġunu da hatÝrlatmamÝz gerekiyor, burada �n Asya‟da, Elam Devleti k�lt�r�n�n izlerine M.�. I. 

bin yÝlÝnÝn baĢÝna kadar rastlayabiliriz (Bu arada, Elam s�zc�ğ� tarihsel olarak T�rk�edeki Elem 

„�lkem‟: el-em> elam‟dan gelebilir). Bundan sonra bu b�lgede, kurucularÝ doğal olarak Saklar ve 

HuaraslarÝn olduğu M.�. I. bin yÝlÝnÝn baĢÝnda Sak (Velidi Z., 1981, s. 33-36), daha �nce Huarasm 

(Dovatur A. Ġ., Kallistov D. P., ġiĢova Ġ. A., 1982, s. 129) devletleri kurulmuĢtur. Harezm/Huarasm‟Ýn, 

Ġdil-Ural‟Ýn da aralarÝnda bulunduğu diğer �lkelerle sÝkÝ bağlarÝ vardÝ. S. P. Tolstov bu konuda Ģ�yle 

yazÝyor: “Harezm, eskiden, daha Neolitik �ağÝ‟nda �izdiği ve y�r�d�ğ� yollardan uzak �ulman 

Boyu‟na kadar egemenliğini yayÝyor.” (Tolstov S. P., 1948, s. 342). 

Orta Asya‟da daha sonra: Pardlar, KuĢanlar, Sogdlar, Toharlar, Usunlar, Alanlar, Hunlar vs. gibi 

halklara rastlanÝyor. T�m bu halklar, buraya daha �nceki Saklar, Aslar ve Harezmlileri da katarak, 

geleneksel tarih biliminde kayÝtsÝz ĢartsÝz Hint-Ġran dili konuĢanlar olarak kabul edilmiĢtir. S�zde, 

gelen T�rklerin etkisi altÝnda, onlarÝn T�rkleĢmesi ancak M.S. VI. y�zyÝlda tamamlanmÝĢ. KaynaklarÝn 

daha dikkatli bir Ģekilde incelenmesi, bu halklarÝn baĢtan beri T�rk�e konuĢan olduklarÝ, ancak M.S. 

VI. y�zyÝldan itibaren Ġndus‟tan Ege Denizi‟ne kadar uzanan b�lgede h�kmeden Ahemen Ġran 

uyruğunu teĢekk�l ettiklerini g�steriyor. M.�. IV. y�zyÝlda B�y�k Ġskender‟in zaferi sonucunda, hem 

�n Asya hem Orta Asya, Tuna Nehri‟nden Ġndus‟a kadar uzanan kocaman Rum-Makedon-FarsÝ 

devletlerinin emrine girmiĢtir. B�y�k Ġskender‟in �l�m�nden sonra (M.�. 323 yÝlÝnda), bu topraklar 

Selevkilerin Helen Devleti‟nin h�km�ne ge�iyor. 

M.�. III. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Hazar Denizi‟nin g�neydoğusuna, M.S. III. y�zyÝla kadar Roma ile 

savaĢan Partlar yeni g��l� bir devlet kuruyorlar. Part Devleti yerine, VII. y�zyÝlda Araplar tarafÝndan 

bozguna uğratÝlan Sasanlar devleti ge�iyor. 

Daha SusanlarÝn zamanÝnda M.�. I. y�zyÝlda, i�ine Orta Asya‟nÝn bir kÝsmÝnÝ, Afganistan, 

Pakistan ve Kuzey Hindistan‟Ý da alan KuĢan Devleti kuruluyor. 

Bu T�rk-Ġran devletleri, Ġdil-Ural Boyu T�rkleri ile �ok sÝkÝ iliĢkileri bulunuyordu. 

T�m bu halklarÝn Hazar Denizi‟ne �ÝkÝĢlarÝ bulunuyordu, buradan ilk olarak, Ġdil nehri yolundan 

Ġskandinav �lkelerine kadar, ikinci olarak, Ural-Miass-Tobol nehir yolu veya Ġdil-�ulman (Kama)-Akid�l 

(Belaya)-Miass-Tobol yolundan ge�erek Kuzeye, BatÝ Sibirya topraklarÝna, Kars Denizi‟ne (Kar 

Dingeze) ulaĢÝyordu. 

Subar T�rk kabileleri Orta Ġdil Boyuna da yerleĢmiĢlerdi, buraya da Suar kentini inĢa etmiĢler, 

ancak ne zaman? Bu soru h�l� a�Ýk kalÝyor. Ve Samar toponimi, muhtemelen, Sumer> Subar 

etnoniminden �ÝkÝyor. Sibir (Sibirya) kelimesinin de Subar/Sabir/Sibir etnoniminden kaynaklandÝğÝ da 

Ģ�phe uyandÝrmÝyor. 
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Kumanlara gelince, onlar t�m Avrasya‟ya yayÝlmÝĢlardÝ. 

PardÝ (Part) etnonimi, T�rk�e bar „var, zenginlik‟ kelimesinden -lÝ-dÝ sahiplenme iyelik eki 

yardÝmÝyla meydana gelmiĢ: BardÝ>pardÝ „zengin, zenginlik sahibi‟. 

Biz PardÝ etnonimini, �ulman Boyu‟nda bardÝ (Barda TatarlarÝ) Ģeklinde g�r�yoruz, burada 

ġumerlerin kendi kendilerine dedikleri ile aynÝ olan Kungur kenti bulunuyor. Bunun yanÝ sÝra, biz 

�ulman (Kama) Boyu‟nda AslarÝn izlerine de rastlÝyoruz. Osa kenti Ģu anda da hala burada bulunuyor. 

�ulman Boyu‟nda, bilim adamlarÝnÝn M.�. I. bin yÝldaki Harezm ve Part k�lt�r�ne ait olduğunu 

saydÝklarÝ yazÝlÝ g�m�Ģ kaplarÝn bulunmasÝ ilgi �ekiyor. Bu yazÝlar T�rk�e dillerinde. (Muhamadiyev A. 

G., 1995, 16-83). 

KuĢan etnonimi iki b�l�mden oluĢuyor: Ku „beyaz a�Ýk sarÝ‟ ve Ģan, san>s�n (hun), birlikte 

beyaz Hunlar demek. KuĢanlar (KaĢanlar) Orta Ġdil Boyunda KoĢan, Kazan, Kazansu toponimleri ile 

izler bÝrakmÝĢlardÝr. (Zekiyev M. Z., 1998, 107-111). 

Us�nlar, HunlarÝn (S�nler) Aslarla karÝĢmasÝ sonucu oluĢmuĢtur: Ass�n> Uss�n> Us�n. 

Aslar ve S�nler, Ural-Ġdil Boyu‟nda yaĢamÝĢlardÝr, onlarÝn izleri S�n hidronimi ve Asil (AĢil) Ģehri 

adÝrda h�l� korunuyor. 

Tohar etnoniminin, Tagar, Dagar, Tauer, Tavr fonetik Ģekilleri bulunuyor, bunlarÝn anlamÝ „dağ 

insanlarÝ‟. Yahudiler daha M.�. T�rkleri Dagarma olarak adlandÝrmÝĢtÝr, buradaki -ma eki �oğul takÝ 

belirtisi. Ġdil-Ural boyunda Dogarma etnonimi, Hazar zamanÝnda aktif bir Ģekilde kullanÝlmÝĢtÝr. 

B�ylece, Ġdil-Ural boyunun Doğu ve BatÝ ile sÝkÝ iliĢkileri olmuĢtur. 

Bolgar-TatarlarÝn atalarÝnÝn BatÝ ile iliĢkilerine gelince, onlarÝn Kafkasya, Tuna (B�y�k 

Bulgaristan), eski Rumlar ve Roma Ġmparatorluğu ile değiĢik iliĢkileri olduğunu s�ylememek yeterli 

olur. Burada, Aral Denizi‟nden, Ġdil Nehri‟nin alt akÝntÝsÝndan Doğu‟dan BatÝ‟ya ve KÝrÝm‟a kadar ge�en 

Ġpek Yolu belirgin rol almÝĢtÝr. 

Bolgar-TatarlarÝn atalarÝ Ġdil, �ulman (Kama) ve Kuzey Dvin nehirlerinden, Kars Denizi, Akdeniz 

ve Ġskandinav �lkelerine kadar ulaĢmÝĢlardÝr. Ġskandinav efsanelerinde (sagalarÝnda), Biarm ve Bolgar 

devletlerinin izlerinin korunmasÝ da bir tesad�f değildir. 

Bolgar-TatarlarÝn atalarÝnÝn Doğu ve BatÝ, G�ney ve Kuzey ile olan iliĢkileri sonucunda, Ġdil 

Boyu, Ural Boyu, BatÝ Sibirya, Kafkasya, Kuzey Karadeniz Boyu‟nda, BatÝ ve Doğu uygarlÝklarÝnÝ 

birleĢtirme ve D�nya uygarlÝklarÝna katkÝda bulunma g�c�ne sahip �zg�n uygarlÝklar oluĢmuĢ. 

Bolgar-Tatar AtalarÝnÝnEgemenlik BaĢlangÝcÝ 
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Bu konu daha incelenmemiĢtir. Bolgar-Tatar atalarÝ, eski Horasmiler Devletleri, yani Suarlar ve 

Aslar, Partlar, KuĢanlar, Hunlar ve G�kt�rklerle sÝkÝ iliĢkileri bulunuyordu, belki hatta bu devletlerin 

�yeleri bile olmuĢlardÝr. Onlar B�y�k Bolgaristan ile �ok sÝkÝ iliĢkiler i�indeydi, Hazar Devleti‟nin 

h�km� altÝnda da bulundular. 

Bolgar-TatarlarÝn atalarÝn kendi bağÝmsÝz devletini kurma �alÝĢmalarÝ muhtemelen, daha sonra 

Bolgaristan Devleti‟ne geniĢleyen Biarm Devleti‟nin (Ġskandinavca-Biarmland, Rus�a-Biarmiya) 

kurulmasÝyla baĢlar. 

Bizim tahminimize g�re, Bolgar-Tatar atalarÝ bu devleti, VII. y�zyÝlÝn sonunda eski Ġirklerin 

torunlarÝ BiarlarÝn doğrudan y�netimi altÝnda Ġdil-�ulman Boyu‟nda kurdular. Ġirk-Biar-Bolgar-Tatar 

�izgisinin aralÝksÝz tarihi geliĢmesi �ok kolay kanÝtlanÝyor. Ġirk ve Biar etnonimlerinin k�kleri, T�rk�e iye 

„sahip, efendi‟ ve bey (bay, bi, bek) yine „sahip, efendi zengin‟, onlarÝn ikinci b�l�m� ortak T�rk erk 

(erkek) ve er „insanlar, adamlar‟dan �ÝkÝyor. DolaysÝyla Ġirk (iye-erk) ve biar (bey-ar) „insanlar, 

efendiler, sahipler‟. Bunun yanÝ sÝra Biar etnonimi, Biler (veya bile sÝfatÝ „sahiplik‟ veya �oğul bey 

s�zc�ğ� „zenginler, sahipler‟) Ģeklinde, Rus ve Tatar kaynaklarÝnda Orta Ġdil ve Ural Boyu halklarÝnÝn 

adlarÝ olarak korumuĢtur, Biger (bek-er) „efendi, sahip-insanlar‟ Ģekli ise g�n�m�zde Udmurtlar 

tarafÝndan �ağdaĢ Ġdil TatarlarÝ i�in kullanÝlÝyor. 

Kendi devletini kuran Biarlar, baĢka halklara onu sadece Biar olarak değil „ben BiarÝm‟ anlamÝna 

gelen Biarm (BiarÝm) olarak tanÝtmÝĢlar, ondan bu �lke Rus kaynaklarÝnda Biarmiya, BatÝ Avrupa 

kaynaklarÝnda Biarmland diye ge�iyor. T�rk�e konuĢan halklar i�in, caddelerin, k�ylerin ve �lkelerin 

saygÝyla, iyelik zamiri eki ile adlandÝrÝlmasÝ -alelade bir olay- sadece uram „sokak‟, avÝl „k�y‟ değil, 

gururla uramÝm „sokağÝm‟, avÝlÝm „k�y�m‟, ilem „�lkem‟. 

Bilim adamlarÝ, Rus kaynaklarÝna ve Ġskandinav efsanelerine dayanarak, Biarm Devleti‟nin daha 

�nceden kurulan �ok sayÝdaki ticaret yollarÝndan BatÝ Avrupa‟ya getirdikleri k�rk, tulum, g�m�Ģ, 

mamut kemikleri ve metal eĢyalarla �nl� olduğunu tespit etmiĢtir. 

Biarlar, t�m diğer T�rk�e konuĢan kabileler gibi, �st�n ilah olarak TangrÝ‟yÝ (te�re) saymÝĢtÝr, 

taĢtan ve tahtadan putlar yaparak onlara tapmÝĢtÝr. Her boy kendi totemine sahipti, yani onlara g�re 

soylarÝn geldiği kuĢ, hayvan veya herhangi bir bitki, eĢya gibi herkes kendi totemine tapÝyor, 

m�mk�nse yanÝnda onun kil, tahta, taĢ, mamut kemiği, g�m�Ģ, altÝn vs. gibi maddelerden yapÝlan 

totemlerin tasvirini taĢÝmaya �alÝĢÝyordu. Biarlar, gizemli doğayÝ da anlamaya �alÝĢmÝĢlardÝr, g�m�Ģ 

�ÝkarmayÝ, demir d�kmeyi �ğrenmiĢler, devamlÝ ilahlarÝ TangrÝ‟yÝ „g�k‟� g�zlemleyerek g�k cisimlerin 

konumlarÝna g�re mevsimlerin iklimini ��zmeye �alÝĢmÝĢlar vs. (ayrÝntÝ i�in Zekiyev M. Z., 1995, 75-

94) 

Ġdil BolgarlarÝnÝn Devlet KuruluĢu BaĢlangÝ�Ý 

IX. y�zyÝlÝn sonlarÝnda X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda, Biarm Devleti‟nin b�y�k bir kÝsmÝ �nemli bir 

sarsÝlma olmadan BolgarlarÝn eline ge�iyor ve Ġdil-Bolgar Devleti kuruluyor. BiarlarÝn ve BolgarlarÝn 
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KÝp�aklardan (Arap�a: Sakaliba) olmalarÝ ve ikisinin de aynÝ dili konuĢtuklarÝndan, h�kmeden 

kabilelerin değiĢimi de yavaĢ ve hissedilmeden oluyor: Ġskandinav efsaneleri, Ġdil BolgaristanÝ‟nÝ da 

Biarmland olarak adlandÝrmaya devam ediyor. 

Biarm Devleti‟nin baĢkenti olarak Biler kenti �Ýksa da, BolgarlarÝn en �nemli kentleri olarak 

Bolgar ve Biler olarak belirleniyor. 

Bolgarlar VII. y�zyÝlda, merkezi Azak Denizi boyunda bulunan, tarihte B�y�k Bolgaristan1 olarak 

bilinen kocaman bir devlet kurmuĢlar, ondan dolayÝ Biarm Devleti‟nin b�y�k bir kÝsmÝnÝ ele ge�irmeyi 

baĢarmÝĢlardÝ. BazÝ bilim adamlarÝn g�r�Ģlerine g�re, X. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Avrupa‟nÝn b�y�k 

kentlerinden biri olan Biarm Devleti‟nin baĢkenti Biler kenti de Ġdil Bolgar Devleti‟nin ikinci baĢkenti 

oluyor. 

Biarm Devleti‟nin zamanÝna g�re zengin ve geliĢmiĢ bir �lke olmasÝna rağmen, muhtemelen 

Hazar KağanlÝğÝ‟na bağÝmlÝ olmuĢtur, ��nk� Bolgarlar, iktidarÝ ele ge�irdikten sonra ilk iĢ olarak Hazar 

bağÝmlÝğÝndan kurtulmayÝ ve Hazar Musevilerine karĢÝlÝk, 922 yÝlÝnda resmen Ġslam dinini kabul 

etmiĢler. Ġslam, bu zamana kadar da BiarlarÝn (Bilerlerin) bir kÝsmÝ arasÝnda, tangrÝcÝlÝk �st�nde 

�st�nl�k sağlamÝĢtÝ. Bolgarlar ikinci olarak, topraklarÝnÝ geniĢletmeye �alÝĢmÝĢlar. Bilim adamlarÝ, 

BiarmlÝlarÝn geleneklerini s�rd�ren BolgarlarÝn, ĠzlandalÝlarla „Ġsu, Bisu‟ rahat�a temas kurmuĢlar ve 

onlarÝn sÝnÝrlarÝ kuzeydoğuda -Perm topraklarÝ ve Kars Denizi‟ne, bazÝ bilgilere g�re doğuda- ĠrtiĢ 

nehrine, g�neydoğuda -Harezm sÝnÝrlarÝna ve Hazar Denizi‟ne, g�neyde-Kafkasya ve Karadeniz‟e 

kadar, batÝda- Kiev RusyasÝ sÝnÝrÝna kadar uzanmÝĢtÝr. Bolgarlar, muhtemelen, Biarm Devleti‟nin 

�ulman (Kama) nehrinin �st akÝntÝsÝnÝ ele ge�irememiĢler, ��nk� XI. y�zyÝlda bu topraklar Ruslar 

tarafÝndan ele ge�iriliyor ve bu zamanda geliĢen kent daha sonra �lkenin Biarm adÝndan Perm 

Ģeklinde adlandÝrÝlÝyor. 

Ġdil BolgaristanÝ, Biarm Devleti‟nin geleneksel maddi ve manevi k�lt�r�n� kabul ederek 

geliĢtirmeye devam ediyor. Resmen Ġslam dinini kabul ettikten sonra Arap Halifeliği‟nin yardÝmÝyla tam 

egemenliğini kazanmÝĢtÝr, bu da �lkenin �ok y�nl� geliĢmesine ortam yaratmÝĢtÝr. �lke, 1223 yÝlÝnda o 

zamanlarda yenilemez olarak kabul edilen Tatar-Moğol birliklerini p�sk�rtmeyi baĢaran ve zamanÝn 

en g��l� devleti olmayÝ baĢarmÝĢ. 

Bolgar Devleti, 16 yÝl s�reyle, yani 1239 yÝlÝna kadar, Moğol-TatarlarÝn BatÝ‟ya ilerlemesini 

tutmuĢtur. 1239 yÝlÝndan sonra, Moğollara, BatÝ Avrupa‟yÝ sarsmak i�in fazla zaman gerekmemiĢ. Bu 

da, Ġdil-�ulman Boyu‟ndaki Biar-BolgarlarÝn uygarlÝğÝnÝn egemenlik �er�evesinde geliĢmesi 

ĢartlarÝnda, BatÝ ve Doğu uygarlÝklarÝndan geri kalmadÝğÝnÝ g�steriyor. Biar-BolgarlarÝn baĢkenti Biler, 

su kanalizasyonu ve merkezi ÝsÝtma sistemi olan Avrupa‟nÝn en b�y�k kenti olmuĢtur. Biarm Devleti‟ni 

araĢtÝran bilim adamÝ A. P. Ġvanov, daha XIX. y�zyÝlda, 1236 yÝlÝnda Biler kentinin d�Ģ�Ģ�nden sonra 

“tarihi �zerkliğin ve Bolgar -Biler (Biar-M. Z) topraklarÝnÝn ticari �st�nl�ğ�n�n sona erdiği- buradan 

metal eĢyalarÝn yabancÝ kuzeye sağlanmasÝnÝn da kesildiği sonucuna varmÝĢ. (Ġvanov A. P., 1881, 34-

35), Ġskandinav efsanelerine g�re BatÝ Avrupa‟ya da. 
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Biler-BolgarlarÝn Doğu ile iliĢkilerine gelince, onlarÝn kurduğu devletin BatÝ ve Doğu arasÝndaki 

ticaret yolunda bulunmasÝ sadece ekonomik ve k�lt�rel iliĢkilerinin geliĢmesine değil, Doğu i�in �ok 

y�nl� geliĢme �rneği teĢkil etmelerine yardÝmcÝ olduğunu hatÝrlatmamÝz gerekiyor. Biler-Bolgarlar, 

k�rk ve g�m�Ģ eĢyalarÝyla �n kazanmÝĢlardÝr. Bolgarlar, Doğu halklarÝna deri iĢleme sanatÝnÝ 

�ğretmiĢlerdi. Kuzey Asya‟da y�ksek kaliteli deriye Bolgari denmiĢtir. Moğol �ncesi zamanÝnda XIII. 

y�zyÝlÝn baĢÝnda, Ģair Kol Gali �nl� “KÝssa-i Yusuf” adÝndaki Ģaheserini Bolgaristan‟da yazmÝĢtÝr. 

M�sl�man okullarÝnÝn bulunduğu Biler ve Bolgar kentleri, Ġslam‟Ý yayma merkezleri olmuĢlardÝr. 

T�m bunlar, Biar-Bolgar Devleti‟nin VII-XII. y�zyÝllarda BatÝ ve Doğu arasÝnda sadece “k�pr�” 

olmakla kalmadÝğÝ, ayrÝca Ġdil-Ural b�lgesinde kendi olduk�a �nemli uygarlÝğÝnÝ kurduğu sonucu 

�ÝkarmamÝza yardÝmcÝ oluyor. 

Tatar Devleti‟ninKuruluĢu ve D�Ģ�Ģ� 

Daha �nce de s�ylediğimiz gibi, 1236-1239 yÝllarÝndan Moğol birlikleri Bolgar, Suvar, AĢil ve 

Avrupa‟nÝn en b�y�k Biler kentinini -eski Biarm Devleti‟nin baĢkenti- yÝkmayÝ baĢarmÝĢlardÝr. Ġdil 

BolgaristanÝ da iĢgalcilere itaat etmiĢtir. 

Moğol-Tatar saldÝrÝlarÝ, yerel halklarÝn s�regelen geliĢimini olduk�a olumsuz etkilemiĢtir. Onlar, 

Ġdil BolgarlarÝnÝn �retim g�c�n� yÝkmÝĢ, toprak alanlarÝnÝ �nemli �l��de daraltmÝĢ, Ġdil Boyu ve Ural 

Boyu‟ndaki T�rk kabilelerinin Bolgar Devleti ve dolayÝsÝyla Bolgar halkÝ �er�evesinde birleĢme 

s�recine de son vermiĢtir. 

Cengiz Han‟Ýn vasiyeti �zerine, Moğollar tarafÝndan fethedilen Doğu Avrupa topraklarÝnda, 

Cengiz�lerin h�km� altÝnda, Cengiz Han‟Ýn oğlu Co�i‟nin adÝnÝ alan Co�i Ulusu adÝnda yeni bir devlet 

kuruluyor. Bu Ulus‟un, ortak Kap�ak etnonimi (kÝu-sak „beyaz Saklar‟) taĢÝyan �ok sayÝdaki yerel T�rk 

kabilelerini birleĢtirmiĢ olduğundan dolayÝ, Doğu halklarÝ geleneksel olarak ona DeĢt-i KÝp�ak 

demiĢler. Ulus, ancak �ok daha sonra AltÝnordu adÝnÝ almÝĢtÝr. BatÝlÝ bilim adamlarÝ, �zellikle de 

Ruslar, bu devlete Tatar demiĢler, bu da Tatar kelimesinin dÝĢ ortak etnonim olarak AltÝnordu‟daki t�m 

KÝp�aklar arasÝna girmeye baĢlamasÝna yol a�mÝĢtÝr. 

Biarm Devleti, Ġdil BolgaristanÝ, Hazar Devleti, Alanya ve Harezm gibi geliĢmiĢ devletler 

kurmada tecr�beli olan ve T�rk halklarÝndan oluĢan AltÝnordu‟da, maddi �retim, k�lt�r geliĢiyor ve 

uluslararasÝ iliĢkiler geniĢliyor. GeniĢ b�lgelerde Bolgar-Tatarlar, BaĢkurtlar, �uvaĢlar, �zbekler, KÝrÝm 

TatarlarÝ, Dobruca TatarlarÝ, Sibirya TatarlarÝ, Nogaylar, Kara�ay-Balkarlar (Malkarlar), bir kÝsÝm 

AzerbaycanlÝlarÝn atalarÝnÝn, Tatar adÝnda tek bir halkta birleĢtiğine iliĢkin belirtiler bulunuyor. Ancak 

Cengiz�ler arasÝndaki bitmek bilmeyen iktidar kavgasÝ, AltÝnordu‟nun birka� devlete b�l�nmesine yol 

a�mÝĢtÝr: Sibirya HanlÝğÝ (XV. y�zyÝlÝn 20‟li yÝllarÝ), Nogay Ordusu (40‟lÝ yÝllar), Kazan HanlÝğÝ adÝnda 

Ġdil BolgaristanÝ (1438 yÝlÝ), KÝrÝm HanlÝğÝ (1443 yÝlÝ), daha sonra Kazak, �zbek ve Astrahan hanlÝklarÝ. 

�zellikle de, AltÝnordu‟da Ġdil BolgaristanÝ devletinin gelenekleri devam ettiğini, hatta M�sl�man 

olmayanlara karĢÝ hoĢg�r� ve �nder M�sl�man k�lt�rl� yapmak onlara Bolgarlardan ge�tiğini 
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kaydetmek gerekiyor. Bolgaristan geleneklerini devam ederek, AltÝnordu, hem Doğu hem de BatÝ ile 

sÝkÝ ekonomik ve manevi iliĢkilerini s�rd�rm�Ģt�r. 

�rneğin, daha Bolgar zamanlarÝnda, IX-X. y�zyÝllarda, Antik �ağ bilimcilerinin baĢarÝlarÝnÝ 

d�nya bilimi i�in korumakla birlikte IX-XI. y�zyÝllarda, d�nya k�lt�r�n� felsefe, tÝp, matematik, kimya, 

astronomi, coğrafi, mineraloji, tarih ve filoloji alanlarÝnda �st�n buluĢlarÝyla zenginleĢtirmiĢ mensuplara 

sahip Arap M�sl�man k�lt�r� etkisiyle bizim atalarÝmÝz yakÝndan ilmi araĢtÝrmalar yapmÝĢ, sanat 

Ģaheserleri icat etmiĢler. AltÝnordu kentleri, �zellikle onun baĢkenti, manevi k�lt�r�n merkezine 

d�n�Ģ�yor. ġair Seif Sarayi‟nin “1394 yÝlÝnda kendi Ģiirinde, D�nya‟nÝn G�neĢ etrafÝnda d�nd�ğ�n� 

sÝradan bir olay olarak yazmasÝ, Bolgar-TatarlarÝn atalarÝnÝn manevi geliĢme seviyesi, d�nyaya bakÝĢ 

a�ÝsÝnÝn ilimsel olduğunu g�stermektedir. Bu yazÝ, PolonyalÝ g�kbilimci Nikolay Kopernik‟in XVI. 

y�zyÝlda, BatÝ Avrupa i�in kainatÝn helyosantrik sistemi hakkÝnda buluĢundan 150 yÝl �nce yazÝlmÝĢtÝr. 

Ġdil BolgaristanÝ‟nÝn Kazan HanlÝğÝ‟na D�n�Ģ�m� 

Ġdil BolgaristanÝ, AltÝnordu Devri‟nde de varlÝğÝnÝ s�rd�rm�Ģt�r ancak bağÝmlÝ bir devlet olarak. 

AltÝnordu‟nun dağÝlmasÝ, Ġdil Bolgar Devleti‟nin acÝmasÝzca yağmalanmasÝ ve baĢkenti Bulgar‟Ýn 

bir taraftan AltÝnordu, diğer taraftan ise UĢkuyniklarca (Rus yağma gruplarÝ) tamamen tahrip edilmeye 

devam edilmesi, Ġdil-Bolgaristan‟Ýn harabeleri �zerine 1458 yÝlÝnda ilk baĢta yeni Bolgar (Cedide 

Bolgar) Devleti de denilen Kazan HanlÝğÝ‟nÝn kurulmasÝna yol a�mÝĢtÝr. Ancak, Bulgarlar yeni yerde 

uzun zaman h�k�m s�rd�rememiĢlerdir. Ġdare dizginleri daha �ok Kazan etnonimini taĢÝyan ve M.S. I. 

y�zyÝlÝn sonunda kendi Kazan kentini kuran KazanlÝlar elinde bulunuyor. Bundan dolayÝ Rus 

vakainamelerinde, Bolgarlar, KazanlÝ olarak ge�miĢ, halkÝn kendisi ise Kazan ve Kazan KiĢisi 

etnonimini tercih etmiĢ, bunun yanÝ sÝra �lke dÝĢÝnda Bolgar ve Tatar etnonimleri kullanÝlmÝĢtÝr. Tatar 

halkÝnÝn oluĢmasÝnda olduğu gibi devlet sisteminin kurulmasÝnda da �nemli yer alan HanlÝğÝn tarihi, 

�nl� Rus bilim adamÝ M. Hudyakov‟un monografisinde ayrÝntÝlÝ ve objektif bir Ģekilde g�sterilmiĢtir 

(Hudyakov M., 1923). 

Biarmia, Ġdil Bolgaristan‟Ý ve AltÝnordu‟nun bir kÝsmÝnÝn yerel T�rklerin dil, k�lt�r ve ekonomik 

geleneklerini en iyi muhafaza eden Kazan HanlÝğÝ n�fusu olmuĢtur ve bundan dolayÝ da Bolgar-

TatarlarÝn esas �ekirdeğini oluĢturmuĢlardÝr. 

Rus vakainamelere ve 1552‟de Kazan‟Ý iĢgal eden Rus baĢkomutanlarÝna g�re, Kazan HanlÝğÝ, 

Rusya‟ya kÝyasla Biarm Devleti, Ġdil Bolgaristan‟Ý ve AltÝnordu‟nun geleneklerini s�rd�ren geliĢen bir 

�lkedir. 

Kazan HanlÝğÝ‟nÝn iĢgal edilmesinden sonra Kazan kenti halkÝ tamamen imha edilip, Kazan‟Ýn 50 

kilometre �apÝndaki k�ylerde oturan halk da topraklarÝndan s�r�lm�Ģ, b�y�k nehir kÝyÝlarÝ ve yollardaki 

topraklara ise Ruslar yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra vaftiz olmayÝ kabul etmeyen M�sl�manlar uzak 

yerlere s�r�lm�Ģ, �oğu HÝristiyanlaĢtÝrÝlmaktan kurtulmak amacÝyla Kafkas, AĢağÝ Ġdil, Ural, Orta Asya, 
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Kazakistan ve BatÝ Sibirya T�rklerinin yanÝna ka�mÝĢlardÝr. BağÝmsÝzlÝğÝ kaybetme sonucunda, Ġdil-

Ural‟da Biler-Bolgar Tatar uygarlÝğÝnÝn ��k�Ģ d�nemi baĢlamÝĢtÝr. 

Rus Devleti Ġ�inde Bolgar-TatarlarÝn Hayatta Kalma M�cadelesi 

Daha Bolgar ve AltÝnordu Devletlerinden gelen dinsel hoĢg�r� geleneklerine sahip KazanlÝlar, ilk 

baĢta HÝristiyanlÝğÝn saldÝrganlÝğÝndan ĢaĢÝrÝp kalmÝĢlardÝr ve kendi toprak, zenginlik ve onurlarÝnÝ 

kaybetmemek i�in HÝristiyanlÝğÝ kabul etmeye baĢlamÝĢlardÝr, ancak �oğu ilk fÝrsatta yeniden 

M�sl�manlÝğa ge�miĢtir. Halk daha sonra HÝristiyan misyonerlerin faaliyetlerine karĢÝ m�cadele 

y�ntemlerini bulmuĢtur. Tatar atalarÝnÝn bunun yanÝ sÝra bağÝmsÝzlÝk ve hayatta kalma m�cadelesine 

�uvaĢ, Mari, Udmurt ve Kazan‟Ýn iĢgalinden sonraki ilk g�nlerde �zellikle BaĢkurtlar katÝlmÝĢlardÝr. 

Hayatta kalma ve bağÝmsÝzlÝk i�in verilen herhangi bir m�cadelenin, �ok acÝmasÝz bir Ģekilde 

bastÝrÝldÝğÝ biliniyor. Bolgar-TatarlarÝn 16. y�zyÝlÝn 50-70‟li yÝllarÝndaki Vatan SavaĢÝ, Stepan Razin 

baĢkanlÝğÝnda (17. y�zyÝlÝn 70‟li yÝllarÝ) ve Yemelyan Puga�ov baĢkanlÝğÝndaki (18. Y�zyÝlÝn 70‟li 

yÝllarÝ) k�yl� ayaklanmalarÝnda aktif yer almalarÝ, olumlu bir sonu� getirmemiĢtir. Onun i�in de, Tatar 

lider ve aydÝnlarÝnÝn ÝlÝmlÝ kanadÝ, halkÝn hayatta kalmasÝ ve geliĢmesinde barÝĢ yollarÝnÝ tercih 

etmiĢlerdir. 

Eğer halkÝn Kazan ya da Kazan KiĢisi etnonimi altÝnda oluĢmasÝ daha �nce Kazan HanlÝğÝ 

i�inde ger�ekleĢmiĢ ise de, Kazan‟Ýn d�Ģ�Ģ�nden sonra halkÝn hayatta kalan kÝsmÝn geliĢimi eski 

Bolgar Devleti‟nin geniĢ topraklarÝnda olmuĢtur. Bolgar-TatarlarÝn yerel varisleri ve kendi 

topraklarÝndan s�r�len KazanlÝlarÝn birleĢmesi de bu topraklarda baĢlamÝĢtÝr. Sibirya, Astrahan ve 

hatta Nogay HanlÝklarÝnÝn bazÝ T�rk�e konuĢan halklarÝn birleĢmesine de Kazan diasporasÝ etkili 

olmuĢtur. 

B�ylece, 19. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Rus Ġmparatorluğu‟nun b�y�k topraklarÝnda: Kazan, Ufa, 

Orenburg, Samara, Saratov (SarÝ Tav), Astrahan, Yekaterinburg, Tomsk, Tobol, Perm, Nijniy 

Novgorod, Vyatka (Nokrat), Ryazan, Tambov, Penza ve Moskova vilayetlerinde Tatar milleti 

oluĢmuĢtur ve buna Tatar sanayicileri, toprak sahipleri ve tacirlerin ortaya �ÝkmasÝ yardÝmcÝ olmuĢtur. 

Resmi geliĢme yollarÝnÝn olmamasÝna rağmen, halkÝn �alÝĢkanlÝğÝ ve kendi devletlerinin 

olmasÝnÝn eski geleneğin yanÝ sÝra, �zel m�lkiyetin g��lenmesi, �zellikle 20. y�zyÝlÝn baĢÝnda StolÝpin 

toprak reformlarÝ, Tatar halkÝnÝn maddi ve manevi geliĢmesi i�in ger�ek ortam yaratmÝĢtÝrlar. Bu ise 

objektif bir Ģekilde Alman istatistiklerinde, mesela Otto Gelch‟in “Rus T�rkistanÝ ve �ağdaĢ Rus 

S�m�rgesi PolitikasÝ Fikirleri (Eğilimleri)” kitabÝnda (1913) yer almÝĢtÝr. V. Ġ. Lenin, 1915-1916 

yÝllarÝnda “Kapitalizmin En �st AĢamasÝ olarak Emperyalizm” �alÝĢmasÝ i�in malzeme toplarken, Otto 

Gelch‟in kitabÝndan Ġdil TatarlarÝ hakkÝnda aĢağÝdaki bilgileri veriyor: “Ġdil b�lgesindeki (Nogay) ve 

KuzeybatÝ Sibirya‟daki M�sl�man Tatarlar tarafÝndan, bu konuda sakin M�sl�man Sart ve KÝrgÝzlar 

(�zbek, Kazak, KÝrgÝz-M.Z.) arasÝnda PanislamcÝ propagandasÝ yapÝlÝyor. Bu Tatar aydÝnlarÝ, edebi ve 

siyasi a�Ýdan Ġslam d�nyasÝnÝn �nde gelen en enerjik ve etkin temsilcileri konumundadÝr ve her 

Ģeyden evvel Ġslam, kendi i� ve dÝĢ g��leniĢ ve k�lt�rel geliĢimi i�in onlara bor�ludur. 1880 yÝlÝnda 
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Rusya‟nÝn M�sl�man n�fusu 11 milyon olmuĢtur, onlarÝn yazÝlÝ edebiyatÝ 7-8 kitaptan ibaret, 1 

matbaasÝ, 4 lideri ve biri BatÝ Avrupa‟da okuyan 12 kiĢi y�ksek tahsil almÝĢtÝr. 1910 yÝlÝnda onlarÝn 

n�fusu 20 milyona ulaĢmÝĢ; onlar 1000‟den fazla kitap yayÝnlamÝĢ, 14 matbaaya ve 16 gazete ve 

dergiye, BatÝ Avrupa‟da 20 ve Rusya‟da 200 y�ksek tahsil almÝĢ kiĢi, 6 �niversite ve 5000 okul, 37 

vakÝf, b�y�k olmayan 3 banka ve 3 k�y bankasÝna sahip. Rusya‟nÝn M�sl�man n�fusu son 10 yÝl 

i�inde k�lt�rel a�Ýdan �ok hÝzlÝ geliĢmiĢtir: Kazan TatarlarÝna Ģu anda 150 kiĢiye 1 cami ve 1 imam 

d�Ģ�yor, aynÝ zamanda bu b�lgedeki Rus ve diğer halklara 1500 kiĢiye 1 papaz d�Ģ�yor, birincilerde 

her iki cinse (kadÝn-erkek) birlikte 100 kiĢiye 1 okul, Ortodoks HÝristiyanlarÝnda 1500-3000 kiĢiye 1 

okul d�Ģ�yor. Kitap ve gazetelerin yayÝlmasÝ Tatarlar arasÝnda nispeten daha y�ksektir” (Lenin V. Ġ., 

PSS, T. 28, 513-515). (Lenin, V. Ġ., T�m Eserleri C. 28., s. 513-515, Rus�a). Bundan sonra kitapta, 

M�sl�man TatarlarÝn k�lt�rel �st�nl�ğ� ve yaĢama kabiliyetinin, HÝristiyan olsun Putperest olsun 

baĢka halklarÝ asimile etmede kolaylÝk sağladÝğÝ fikri getiriliyor. 

Burada, M�sl�man TatarlarÝn bu geliĢme aĢamasÝna, tek bir devlet okulu, tek bir h�k�met basÝm 

evine vs. sahip olmadan, sadece kendi yaĢama kabiliyeti ve imkanlarÝ ile y�kseldiğini belirtmek 

gerekiyor. Alman yazarÝ kitabÝnda “Rus h�k�meti, Tatar ĠslamcÝlarÝn T�rkistan‟a sÝzmasÝndan korkuyor 

ve imkanÝ olduğu kadar onlarÝn bu b�lgeye gitmelerine izin vermiyor”, diye yazÝyor. 

Bu kitaptan alÝnan par�aya, o zamanlarda Tatar dilinin g�revini �ok aktif bir Ģekilde yerine 

getirmiĢ olduğunu da eklememiz gerekiyor. Mesela, 1905-1917 yÝllarda Tatar gazete ve dergileri, St. 

Petersburg, Moskova, Kazan, Ufa, Simbirsk, Samara, Orenburg, Astarahan, Uralsk, Yekaterinburg, 

Troitsk, Tomsk, T�men, Semipalatinsk ve TaĢkent‟te yayÝnlanmÝĢtÝr. 

Bolgar-TatarlarÝn BolĢevik Hakimiyeti D�neminde Hayatta Kalma M�cadelesi 

Kapitalist sistemi ĢartlarÝnda, �ar H�k�meti‟nin Ģovenist politikasÝna rağmen, bazÝ diğer halklar 

gibi Tatar halkÝ da, belli bir �l��de k�lt�rel-milli �zerlik kazanmÝĢ ve hayatta kalma ve geliĢme 

s�re�leri de bunun �zerine ger�ekleĢmiĢtir. Bununla birlikte milli b�lgelerdeki �oğu milletler acÝnacak 

hayatlarÝnÝ s�rd�rm�Ģlerdir. Birinciler gibi ikinciler de, her zaman h�rriyet, �zg�rl�k ve 

bağÝmsÝzlÝklarÝna kavuĢmaya �alÝĢmÝĢlardÝr. Bu her halka has bir durumdur. 

BolĢevikler, iktidara gelme m�cadelesi sÝrasÝnda, halklarÝn bağÝmsÝz olma isteğini kendi 

hedeflerine ulaĢmak i�in kullanarak, kendi bağÝmsÝz devletlerini kurana kadar tam eĢit haklar ve kendi 

kaderini kendi tayin etme hakkÝ vaat etmiĢlerdir. ĠĢte b�yle bir politika, gayri Rus halklarÝnÝn arasÝnda 

da, bolĢevik milli politikasÝnÝ ger�ekleĢtirme m�cadelesine katÝlan bolĢeviklerin ortaya �ÝkmasÝna 

neden olmuĢtur. 

Ekim Devrimi‟nin hemen ardÝndan 1917 yÝlÝn KasÝm ayÝnda, t�m halklarÝn tam eĢitliği ve 

egemenliğini, ayrÝlÝp �Ýkma ve bağÝmsÝz devletlerinin kuruluĢuna kadar �zg�rce kendi kaderini kendi 

tayin etme hakkÝ tanÝyan “Rusya HalklarÝnÝn HaklarÝ HakkÝnda Deklarasyon” kabul edilmiĢtir. 

Deklarasyonla, t�m milli ve milli-dini ayrÝcalÝklar ve kÝsÝtlamalar kaldÝrÝlmÝĢtÝr. 
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T�m bunlar s�zde kaldÝ, ger�ekte ise bolĢevikler, Finlandiya ve Polonya‟nÝn kendi kaderini kendi 

tayin etme s�recini durduramamÝĢlar ise de, Ekim Devrimi‟nden sonra daha ince s�m�rge politikasÝ 

uygulamaya baĢlamÝĢlardÝr. BolĢevikler, halklarÝ �nemine g�re sÝnÝflara ayÝrmÝĢlardÝr: 1) Rus halkÝ, 2) 

Sovyet Birliği i�inde yer alan cumhuriyetlerin halklarÝ, 3) �zerk cumhuriyetlerin halklarÝ, 4) �zerk 

b�lgelerin halklarÝ, 5) �zerk vilayetlerin halklarÝ, 6) Devlet kurumlarÝ bulunmayan halklar. T�m 

kurumlar, kendi kaderlerin kendi tayin etme yoluyla değil, parti baĢÝndaki z�mre tarafÝndan zorla kabul 

ettirilmiĢtir. Bununla birlikte, k�lt�rel-milli �zerklik ilkesinin tamamen reddedilmesi, �arlÝk s�m�rgesi 

sÝrasÝnda ve daha �nceden hesaplanarak karÝĢtÝrÝlan ve asimile edilen halklarÝn, k�lt�r ve dilinin 

canlandÝrÝlma ve geliĢme s�recini olduk�a yavaĢlatmÝĢtÝr. Sadece toprak �zerkliği olmasÝ, bir taraftan 

gayri Rus halklarÝnÝn kendi devletlerini canlandÝrma veya yeniden kurma g�r�nt�s�n� yarattÝ, �b�r 

taraftan ise halklarÝn kendi topraklarÝnda azÝnlÝk olarak daha kolay asimile olmasÝ i�in karÝĢma s�recini 

kolaylaĢtÝrdÝ. 

Ġdil TatarlarÝ, 1920 yÝlÝnda daha sonra �zerk olarak adlandÝrÝlacak Cumhuriyet stat�s�ne 

kavuĢtu. Fakat, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği‟nde (SSCB) yÝldan yÝla “�zerklik” kelimesinin 

kendi kaderini kendi tayin etme yani iĢ problemlerini kendi ��zme hakkÝnÝ taĢÝyan ilk baĢtaki anlamÝ 

�z�nden edip kÝsÝrlaĢtÝrÝldÝ. 

SSCB‟nin daha ilk AnayasasÝ‟na g�re, �zerk birimler egemenlikten yasal olarak yoksul 

bÝrakÝlmÝĢtÝ. Onun i�in kom�nistlerin, �zerk birimlerde milleti olmayan toplum kurma stratejisi artÝk 

yasal temele dayanÝyordu. 

�zerklik Tatar halkÝna a�Ýk�a ne verdi acaba? Kukla halinde olsa bile, �zerk cumhuriyetin 

kuruluĢu sayesinde, TatarlarÝn devleti yeniden kurulmuĢ oldu, Tatar halkÝnÝn d�rtte birinin ekonomik 

ve manevi geliĢme sorunlarÝ devlet d�zeyinde ��z�lmesi i�in imkanlar doğdu. K�lt�r konusuna gelince 

bu hareket, Tataristan‟Ýn dÝĢÝndaki TatarlarÝn hayatÝna da yansÝyordu. Eskisine oranla doğal olarak 

ilerleme vardÝ, ancak onun hÝzÝ, Sovyetler Birliği‟ne dahil cumhuriyetlerin halklarÝnÝn geliĢme hÝzÝndan 

daha yavaĢ ve egemen, bağÝmsÝz halklarÝn geliĢmesiyle kÝyaslanÝlmayacak kadar �ok yavaĢtÝ. 

Sadece toprak �zerkliği stat�s�n�n var olmasÝ, Tatar dilinin kullanÝldÝğÝ alanÝ da daralttÝ. Eğer 

kom�nistlere inanan Tatarlar, Ekim Devrimi‟nden sonra periyodik olarak �Ýkan Tatar gazete ve 

dergilerin b�lgelerini geniĢletmeye baĢladÝysalar da, �zerk cumhuriyetin kuruluĢundan sonra Tatar 

dilini kullanma b�lgeleri TatarlarÝn atalarÝnÝn topraklarÝnÝn �ok az bir kÝsmÝnda kurulan �zerk 

cumhuriyet sÝnÝrlarÝ i�inde kÝsÝtlama istidadÝ doğmuĢtur. 

�zerklik zamanÝnda Tataristan Cumhuriyeti‟nin ekonomik �zerk idaresi d�zeyi y�zde 1.6‟ya 

d�Ģt�, cumhuriyetin t�m �r�nlerinin y�zde 98.4‟� 50-60 yÝl boyunca Sovyetler Birliği ve Sovyetler 

Birliği i�inde yer alan cumhuriyet kuruluĢlarÝna bağlÝ iĢletmecilikler tarafÝndan �retiliyordu, dolayÝsÝyla, 

Cumhuriyetin esas zenginliği kendisine ait değildi. 

�zerklik, Tatar n�fusu sayÝsÝnÝn artÝĢ hÝzÝnÝ d�Ģ�rmeye neden oldu. Mesela, Ġdil TatarlarÝ XX. 

y�zyÝlÝn 20‟li yÝllarÝnda SSCB halklarÝ arasÝnda sayÝca 4. sÝrada, 1959 yÝlÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝ 
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sonu�larÝna g�re 5., 1979‟da 6., 1989‟da da 7. sÝrada gelmiĢtir. Tatar okullarÝn sayÝsÝnÝn aniden 

azalmasÝ, 80‟li yÝllarÝn sonunda Tatar �ocuklarÝnÝn sadece y�zde 7‟sinin Tatar okullarÝnda okumasÝyla 

sonu�lanmÝĢtÝr. TatarlarÝn kendi anadillerine karĢÝ yabancÝlaĢtÝrma s�reci hÝz aldÝ. Anadiline vakÝf 

olmayan TatarlarÝn sayÝsÝnÝn artÝĢ hÝzÝ, Tatar n�fusunun artÝĢ hÝzÝndan 3-4 kat daha y�ksektir. 

Sovyetler Birliği‟nde yer alan cumhuriyetlerdeki halklarÝn durumu biraz daha iyi idi. 

“BatÝ-Doğu” asÝl metnin �nceki 4 paragrafÝnda anlatÝlanlardan �zetleyerek ĢunlarÝ s�ylemek 

m�mk�nd�r: 

T�m T�rk d�nyasÝnÝn, �zellikle de Biler-Bolgar-Tatar Birliği‟nin i� tabii-feodal ve bilin�li Ģekilde 

i�ten par�alanmasÝ devrinde devlet olarak kurulan Kazan HanlÝğÝ olduk�a kÝsÝtlÝ sÝnÝrlar i�inde idi. 

Fakat buna rağmen, Kazan HanlÝğÝ, �zellikle de Ġdil-Ural UygarlÝğÝ, Bolgar Devleti ve AltÝnordu‟nun 

ekonomik ve manevi geliĢme geleneklerine dayalÝ, BatÝ ile Doğu arasÝndaki orta uygarlÝklarÝn t�m 

olumlu geleneklerini korumuĢtur. Onun i�in Ruslar, Fin-Ugor, Kafkas, Orta ve �n Asya halklarÝnÝn 

hepsi, Kazan HanlÝğÝ‟nÝ yÝldÝzÝ parlayan bir �lke olarak kabul ediyorlardÝ. 

Daha �nce BatÝ ve Doğu uygarlÝklarÝndan geride kalmayan Ġdil-Ural uygarlÝğÝ, Bolgar-TatarlarÝn 

egemenliğini yitirmesinden sonra hÝzlÝ ��k�Ģ d�nemine girmiĢ oluyor. Kazan b�lgesi, sadece BatÝ ile 

Doğu‟yu birleĢtiren “yer” haline geliyor. Bundan sonraki d�nemlerde ve g�n�m�ze kadar bu rol� 

Kazan kenti �sleniyor. 

Egemenliğin yitirilmesiyle, Bolgar TatarlarÝn en iyi zekalarÝ ikiye b�l�n�yor: Birileri milli kurtuluĢ 

m�cadelesine baĢlÝyor, halkÝn yok olmamasÝ ve geliĢmesi yollarÝnÝ arÝyor; ikicileri ise diğer g��l� 

devletlere hizmet etme yolunu se�iyor, komĢu egemen halklarÝn k�lt�r�n� geliĢtirmeye aktif katÝlÝmÝyla 

d�nya uygarlÝğÝ d�zeyine �Ýkmaya �alÝĢÝyor. B�ylece, d�nya uygarlÝğÝnÝn geliĢmesinde aktif katkÝda 

bulunmuĢ ve g�n�m�zde bulunan Bolgar-Tatar k�kenli �nl� ĢahÝslar ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 

Bolgar-TatarlarÝn Egemenlik Ġ�in �ağdaĢ M�cadelesi 

Bu problemi a�Ýklamaya ge�meden �nce, okuyuculara Bolgar-Tatarlar hakkÝnda �nemli 

demografik bilgiler vermek gerekiyor. 

Tatarlar hakkÝnda demografik veriler, 1979 ve 1989 yÝllarÝnda yapÝlan n�fus sayÝmÝ sonu�larÝna 

g�re Ģ�yledir: Resmi verilere g�re TatarlarÝn sayÝsÝ: 1979 yÝlÝnda 6 milyon 185 binden fazla, 1989 

yÝlÝnda 6 milyon 647 binden fazla, 10 yÝl i�indeki n�fus artÝĢÝ y�zde 7.4. 

Kendi milletinin dilini anadili olarak kabul eden TatarlarÝn sayÝsÝ: 1979 yÝlÝnda 5 milyon 313 

binden fazla (%85.9), 1989 yÝlÝnda 5 milyon 529 binden fazla (%83.2). DolayÝsÝyla, kendi diline 

yabancÝlaĢtÝrÝlmÝĢ Tatar sayÝsÝ: 1979 yÝlÝnda 872 bin (%14.1), 1989 yÝlÝnda-1 milyon 116 bin (%16.8). 

Eğer TatarlarÝn sayÝsÝnÝn 10 yÝl i�inde artÝĢÝ %7.4 ise, anadiline yabancÝlaĢtÝrÝlmasÝ da %28 teĢkil 

ediyor. 
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Rus dilinde kolay konuĢan Tatar sayÝsÝ: 1979 yÝlÝnda 4 milyon 261 bin (%68.9), 1989 yÝlÝnda 4 

milyon 705 bin (%70.8). 

TatarlarÝ, en dağÝnÝk Ģekilde oturan halklara katÝyorlar. Tatarlar eski SSCB‟nin 80‟den fazla 

b�lgesinde oturuyor. Ġdil TatarlarÝnÝn Rusya Federasyonu i�inde: 1979 yÝlÝnda %79.3, 1989 yÝlÝnda 

%83 (Tataristan‟da: 1979‟da %26, 1989‟da %26.6), BaĢkurdÝstan‟da: 1979‟da %14.9, 1989‟da %17 

olmak �zere), �zbekistan‟da 1979‟da %10.3, 1989‟da %7, Kazakistan‟da 1979‟da ve 1989‟da %5‟i 

oturmuĢtur. 

T�m bu bilgiler, Tatar halkÝnÝn yok olmamasÝ, yeniden kalkÝnmasÝ ve geliĢmesi i�in m�cadelenin 

yeni aĢamasÝna ge�mek i�in, BağÝmsÝz Devletler Topluluğu ve  

Rusya‟daki demokrasi d�nemini her taraflÝ kullanmak gerektiğini g�steriyor. HayÝrlÝsÝ ile, 

Rusya‟da “Rusya HalklarÝ: Yeniden KalkÝnma ve GeliĢmesi” hedefli programÝ ortaya �ÝkartÝlmÝĢtÝr. Bu 

hareketin g��lenmesi i�in Tataristan‟daki egemenlik m�cadelesi b�y�k �nem taĢÝmaktadÝr. 

Mutlak bir egemenliğin olmadÝğÝ malumdur, o her zaman g�recelidir. Tatar halkÝ ve Tataristan‟Ýn, 

bağÝmsÝzlÝğÝn hangi derecesini hakettiği, onun liderleri, aydÝnlarÝ ve t�m halkÝna bağlÝdÝr. 

ġimdi halkÝn yeniden kalkÝnmasÝ ve geliĢmesi, Tataristan‟Ýn devlet egemenliği i�in m�cadele 

seyrini g�zden ge�irelim. 

Ekonomi ile, hatta halkÝn manevi hayatÝyla idarenin eski totaliter sistemi, sosyalist yapÝnÝn 

zayÝflamasÝna yol a�tÝ. �lke, ka�ÝnÝlmaz “Perestroyka” (Yeniden YapÝlanma) aĢamasÝna geldi. ġiddetli 

m�cadelede demokratlar galip �ÝktÝ. ��nk�, Ordinary�s Aleksandr Saharov‟un liderliğinde ortaya 

�ÝktÝklarÝ d�nemde onlar, totaliter rejime, gayri Rus halklara karĢÝ emperyalist davranÝĢa karĢÝ 

�ÝkÝyorlardÝ. T�m milletler milli kurtuluĢ m�cadelesine baĢladÝlar ve cumhuriyetlerde milli kalkÝnma 

politikasÝ a�Ýk bir Ģekilde uygulanmaya baĢladÝ. 

Ama maalesef, totaliter rejime karĢÝ m�cadelede adlarÝnÝ yansÝtan demokratlar, Ģimdi milli 

meseleleri ��zmede eski totaliter-emperyalist yola bastÝlar. 

1990‟da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti‟nin milli cumhuriyetlerin milletsiz 

eyaletlerle değiĢtirilmesi ve b�ylece, milli �ÝkarlarÝn yasadÝĢÝ bÝrakÝlmasÝnÝ �ng�ren fikrin ortaya 

�ÝkmasÝnÝ i�eren egemenlik hakkÝnda Deklarasyon kabul etmesi, Tataristan‟da, �zerklik stat�s�nden 

kurtulma hareketine sebep oldu. 

Tataristan Y�ksek ġurasÝ, 1990 yÝlÝn 30 Ağustosu‟nda egemenliğini ilan ederek, Tataristan‟Ýn 

toprak, doğal ve diğer zenginliklerinin sadece onun halkÝnÝn m�lk� olmasÝnÝ �ng�ren Deklarasyon 

kabul etti. Tataristan, kendi topraklarÝnda yaĢayanlara, milleti, sosyal stat�s�, aslÝ, mezhebi, siyasi 

g�r�Ģleri ve diğer ayrÝcalÝklarÝna bakmaksÝzÝn, eĢit hak ve �zg�rl�kler tanÝdÝ. AyrÝca Tatar ve Rus 

dillerinin iki resmi dil olarak eĢitliğini, diğer halklarÝn dillerinin korunmasÝnÝ garantiliyor. 
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1990 yÝlÝn 30 Ağustosu‟nda kabul edilen Deklarasyonun asÝl amacÝ, Tataristan‟Ýn Sovyetler 

Birliği‟ne Birlik Cumhuriyeti stat�s�nde girmekti, onun i�in egemenlik, Tataristan‟Ýn Rusya 

Federasyonu‟na dahil olmasÝnÝ i�ermiyordu. Fakat 1991 yÝlÝn Ağustos olaylarÝ ve onu izleyen 

SSCB‟nin dağÝlmasÝ, Tataristan‟Ýn milli devlet stat�s�n�n y�kselme s�recini durdurdu. BağÝmsÝz 

Devletler Topluluğu‟nda yeni Ģartlarda, Tataristan‟Ýn 1990 yÝlÝn 30 Ağustos Deklarasyonu “b�l�c�, 

Rusya Federasyonu‟nu par�alamaya y�nelik, yerel idare tabakasÝnÝn kendi yararlarÝna olan 

menfaatlerin i�in” olarak nitelendirilmeye baĢladÝ. 

Tataristan‟Ýn devlet egemenliği hakkÝnda Deklarasyon‟un sadece Parlamento tarafÝndan kabul 

edildiğini bahane ederek, Rus demokratlarÝ, Tataristan Parlamentosu‟nun olumsuz sonu�lardan 

korkarak bunu yapmayacaklarÝna umarak, referandum yapÝlmasÝnÝ talep ettiler. Fakat Parlamento 

1992 yÝlÝn 21 Mart tarihinde “Tataristan Cumhuriyeti‟nin, uluslararasÝ hukuk �znesi, Rusya 

Federasyonu ve diğer cumhuriyetler, devletler ile iliĢkilerini eĢit haklÝ antlaĢmalar �zerine kuran 

egemen devlet olmasÝ ile razÝ mÝsÝnÝz?” sorusu ile referandum yapÝlmasÝ kararÝ aldÝ. 

Buna kadar referandumun yapÝlmasÝnÝ talep eden Tataristan‟Ýn egemenliğine itiraz edenler, 

Ģimdi ise referanduma karĢÝ Ģiddetli m�cadeleye baĢladÝlar. Daha sonra m�cadeleye Rusya 

Federasyonu y�netimi de katÝldÝ, bu ama�la, Tataristan‟da referandumun yapÝlmasÝ i�in harcanan 

paranÝn 3 kat daha fazlasÝ harcandÝ. 

T�m karĢÝ hareketlere rağmen, farklÝ �lke ve partilerin g�zlemcilerin değerlendirmesine g�re, 

referandum ger�ekleĢti ve sakin bir Ģekilde bayram havasÝnda ge�ti. Referanduma 3 milyon 132 bin 

kiĢi (Cumhuriyetin oy kullanma hakkÝna sahip vatandaĢlarÝnÝn %81.6‟sÝ) katÝldÝ. Referandumun 

sorusuna %61.4‟� “Evet”, %37.2‟si “HayÝr” oyu kullanmÝĢtÝr. Eğer t�m RuslarÝn olumsuz oy 

kullandÝğÝnÝ d�Ģ�n�rsek (bize itiraz edenlerin umduğu gibi), o zaman “HayÝr” oyunu %44‟ten fazlasÝ 

kullanmÝĢ olurdu. 

Referandumun sonu�larÝ doğrultusunda, yine 1992 yÝlÝnda kabul edilen Tataristan‟Ýn yeni 

AnayasasÝ‟nda Ģunlar ilan edildi (59. Madde): “Tataristan Cumhuriyeti, kendi devlet-hukuk stat�s�n� 

kendi tayin ediyor, siyasi, ekonomik, sosyal-k�lt�rel kuruluĢ meselelerini kendisi ��z�yor”. Anayasa‟da 

Tataristan Cumhuriyeti‟nin diğer devletler ile iliĢkilerinin nitelikli yeni temelde oluĢmasÝnÝn esas ilkeleri 

atÝlmÝĢtÝr, 61. Maddede: “Tataristan Cumhuriyeti -egemen devlet, uluslararasÝ hukukun �znesi, Rusya 

Federasyonu- Rusya ile karĢÝlÝklÝ yetki paylaĢÝmÝ �zerine iliĢki kuruyor” diye yazÝlmÝĢtÝr. 

Referandum ve Anayasa kabul edildikten sonra, yakÝn ve uzak yurtdÝĢÝ cumhuriyetleri ve 

b�lgeleri ve Rusya ile iĢbirliği hakkÝnda antlaĢmalar yapÝlmasÝ d�nemine baĢladÝ ve bu g�n�m�ze 

kadar devam etti. Hemen sonra Rusya ile KarĢÝlÝklÝ Yetki PaylaĢÝmÝ AntlaĢmasÝ‟nÝ yapma �alÝĢmalarÝ 

baĢladÝ. Bununla birlikte, Tataristan, anlaĢacak olan tarafÝ, ancak zengin ve egemen cumhuriyet ve 

b�lgelerin Rusya‟yÝ bağÝmsÝz, zengin, diğer �lkelerin ekonomik yardÝmÝna muhta� olmayan �lke 

yapacağÝ ve diğer cumhuriyet ve b�lgelerin Tataristan‟dan �rnek alacağÝndan korkmamasÝ gerektiği 

konusunda ikna etmeye �alÝĢtÝ. Rusya Parlamentosu‟nun Rusya‟nÝn b�l�nmez bir b�t�n olmasÝ 
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konusunda eski g�r�Ģ sahibi olan bazÝ �yelerinin, gayri Rus halklarla emperyalist iliĢkilerin g��lenmesi 

i�in m�cadele etmesi halinde, Rusya‟nÝn ekonomik faciaya yaklaĢacağÝ Ģ�phesizdir. 

Tataristan �rneği, d�Ģ�nen siyaset�iler i�in �rnek alÝnmasÝna layÝktÝr. Sadece ger�ek federasyon 

sistemi, karĢÝlÝklÝ yetki paylaĢÝmÝ, verimli �alÝĢmaya yol a�acak ve Rusya Federasyonu‟nu ekonomik 

kaos, politik ve k�lt�rel kataklizmlerden kurtaracak. 

TataristanlÝlar kendi pozisyonunu b�yle bir anlayÝĢla Rusya Federasyonu y�netimini izah ettiler 

ve 1994 yÝlÝnÝn 15 ġubat tarihinde KarĢÝlÝklÝ Yetki PaylaĢÝmÝ AntlaĢmasÝ imzalandÝ. 

Rusya Federasyonu ile bu antlaĢma, Rusya Federasyonu‟nun Tataristan Cumhuriyeti‟nin 

AnayasasÝ‟nÝ tanÝdÝğÝnÝ �ng�r�yor. Tataristan‟Ýn egemenliğinin seviyesinin y�ksek olmamasÝna 

rağmen, o y�kseliĢe y�neliktir. Bu temele dayanarak Tataristan artÝk BatÝ ve Doğunun olumlu 

tecr�besini emin bir Ģekilde kullanabiliyor, bu uygarlÝklar arasÝnda “k�pr�” vazifesine y�klenebiliyor ve 

en yakÝn zamanda, hem BatÝ hem Doğu ile ekonomik ve manevi geliĢmede eĢit haklara sahip ortak 

olacağÝna umutlar bağlÝyor. Fakat Ģimdi Rusya‟da merkezleĢtirme s�recine baĢlandÝ, totaliter sistemin 

yinelenmesi tehdidi ortaya �ÝktÝ, bu da bizim kanÝmÝza g�re, Tataristan ve t�m Rusya‟nÝn sosyal-

ekonomik ve manevi geliĢmesini olumsuz y�nde etkileyecektir. 

 

1 B�y�k Bolgaristan‟Ýn VII. y�zyÝlda dağÝlmasÝnÝn ardÝndan onun Tuna �evresine, T�rk�e 

konuĢan BolgarlarÝn, baĢka bir Bolgar devleti kurduğu biliniyor. Buradaki Bolgarlar yerli Slavlar 

arÝsÝnda �ok �abuk asimile olmuĢlar ve Tuna BulgaristanÝ‟nda Slavca konuĢan Bulgar halkÝ 

oluĢmuĢtur. 
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Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Siyasi HayatlarÝ 

Yedinci ve onuncu y�zyÝllarda g��l� teĢkil�tÝ, ticar� faaliyeti, din� hoĢg�r�s� ve iktisad� refahÝ 

sayesinde Kafkaslar ile Karadeniz‟in kuzey d�zl�klerinde Ġdil‟den (Volga) Dnyeper (�zi)-�olman‟a 

(Kama)‟ ve Kiyev‟e kadar uzanan sahada siyas� istikrar sağlayan Hazar HakanlÝğÝ, Doğu Avrupa 

tarihinde b�y�k rol oynayan ve d�zenli bir devlet kuran ilk T�rk kavmidir.1 

Hazar kelimesi isim olarak Arap�ada el-Hazar; Ġbranicede Hazar, Kuzari; Latincede Chazari, 

Gazari; Grek�ede Khazaroi; Rus�a‟da Kozar, Kozarin; G�rc�ce‟de Hazar-i;2 �incede T‟u-Ch�e Ho-

sa, Ko-sa ve Ka-sat Ģekillerinde ge�mektedir.3 Kelime “gez” anlamÝna gelen “kaz” k�k�nden 

t�remiĢtir. “Ka-zar: gezer y�ni serbest dolaĢan, bir yere bağlÝ olmayan” anlamÝna gelmektedir.4 

Hazarlar‟Ýn menĢei itibarÝyla T�rk olup, Orta Asya‟dan geldikleri muhakkaktÝr.5 HazarlarÝn bir 

m�ddet Hun devletine tabi z�mreler arasÝnda bulunmuĢ olmalarÝ da ihtimal dahilindedir.6 Nitekim IV. 

y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, HunlarÝn h�kim bulunduklarÝ G�ney-Rus bozkÝrlarÝ ile Kuzey-Kafkasya ve 

Azak denizi arasÝndaki topraklar, V. y�zyÝlda Doğu‟dan gelen T�rk-Ogur kavimlerinin h�kimiyeti altÝna 

girmiĢti. Ogur kavimlerinin bu sahaya girmeleri ise 500 yÝllÝk Hun h�kimiyetinin sonunu hazÝrlamÝĢtÝr. 

Milad� 460 sÝralarÝnda Gobi ��l� civarÝnda oturan Juan-JuanlarÝn h�cumu, TiyenĢan ile Ġli IrmağÝ 

b�lgesinde oturan SabarlarÝ (Sabir) yerlerinden uzaklaĢtÝrmÝĢ, batÝ y�n�nde ilerleyen Sabarlar da bu 

b�lgede yaĢayan Ogur kavimlerinin bir kÝsmÝnÝ �lkelerinden �ÝkarmÝĢlardÝr. Bu Ogur kavimleri Ġdil‟i 

ge�erek Karadeniz‟in kÝyÝsÝ boyunca ilerlemiĢler ve HunlarÝn oradaki arazilerini ellerine ge�irip Kuban 

nehri ile Azak denizi arasÝndaki araziye yerleĢmiĢlerdir.7 

Sabarlar �ok ge�meden daha da batÝya ilerlemek zorunda kalarak, OgurlarÝn arkalarÝndan 506 

yÝlÝnda Kafkasya‟nÝn kuzeyine yerleĢmiĢlerdir. SabarlarÝn, 558 yÝlÝnda bu b�lgeyi ele ge�irerek Avar 

istil�sÝna kadar Kafkasya‟da h�k�m s�rd�klerini g�r�yoruz. AvarlarÝn bu topraklardaki h�kimiyetlerine 

ise G�kt�rkler son vermiĢlerdir. BatÝ G�kt�rk ordularÝnÝn 576‟da Kafkasya‟ya doğru y�neldiklerini 

�ğrenen Avarlar bu b�lgeyi terk etmiĢler, b�ylece Don-Ġdil ve Kafkas DağlarÝ arasÝndaki arazi 

G�kt�rklerin hakimiyeti altÝna girmiĢtir. Bu sÝrada OgurlarÝn bir kÝsmÝ da kendi istekleriyle G�kt�rklere 

tabi olmuĢlardÝr. Ancak G�kt�rklerin i� savaĢlarla meĢgul olmalarÝ bu b�lgeden kÝsa bir s�re de olsa 

uzaklaĢmalarÝna sebep olmuĢ ve ancak VII. y�zyÝlÝn baĢÝnda yeniden Kafkasya‟ya d�nebilmiĢlerdir. 

G�kt�rklerin batÝdaki en u� kanadÝnÝ meydana getiren Hazarlar ise, SabarlarÝn bir devamÝ olarak tarih 
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sahnesine �ÝkmÝĢlar ve bundan sonra Hazar denizi ile Karadeniz arasÝnda dağÝnÝk bir halde yaĢayan 

ve aslen Sabar olan Semender ve Belencer adlÝ iki Hazar boyu ile hakanlÝk topraklarÝnda yaĢayan 

diğer Sarogur ve Onogur gibi b�t�n T�rk kavimlerini kendi b�nyelerinde eritmiĢlerdir.8 Nitekim X. 

y�zyÝl Ġsl�m tarih�isi Mes‟�d� ĠranlÝlarÝn Hazar adÝnÝ verdikleri kavme T�rklerin Sabar (Sabir) 

dediklerini belirtmektedir.9 AyrÝca bu b�lge doğudan batÝya doğru geliĢen b�y�k g�� hareketlerinin 

yolu �zerinde bulunduğundan Hun, Ogur, Fin-Ugor ve Avarlardan kalan k�tlelerde de burada 

hayatlarÝnÝ devam ettirmiĢlerdir.10 

HazarlarÝn Orta Asya‟dan �Ýkarak Hazar denizi ile Karadeniz arasÝndaki b�lgeye y�ni Ġdil boyuna 

ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Hazarlar‟Ýn �lkeleri �nceleri Terek 

havalisinde iken, sonralarÝ ağÝrlÝk merkezlerini AĢağÝ Ġdil boyu teĢkil etmiĢtir. BurasÝ Ġdil, YayÝk, Don ve 

Kuban gibi d�rt b�y�k nehrin havzasÝnda bulunmakla beraber, devrin en �nemli ticaret yollarÝnÝn da 

kavĢağÝnda yer alÝyordu. Hazarlar hakkÝnda bilgi veren G�rc� kaynaklarÝna g�re Hazarlar bu b�lgeye 

milattan �nceki devirlerde gelmiĢlerdir. G�rc� h�k�mdarÝ Mirvan (M.� 167-123) Hazarlara karĢÝ 

savaĢmÝĢ, �lkesini onlardan korumak i�in Daryal ge�idinde istihkamlar inĢa ettirmiĢtir.11 

HazarlarÝn tarih sahnesine �ÝkÝĢlarÝ kaynaklarÝn ifadesi ile kesin olarak M.S. II. y�zyÝlÝn sonlarÝna 

doğru olmuĢtur. M.S. 198 yÝlÝnda Hazarlar Barsilialarla birlikte Ermenistan‟a saldÝrmÝĢlardÝr. M.S. III. 

y�zyÝldan baĢlayarak IV. y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar Ermenistan b�lgesinde Bizans ve S�s�n� 

ĠmparatorluklarÝ arasÝnda meydana gelen savaĢlarda Hazarlar her zaman S�s�n�lerin yanÝnda yer 

almÝĢlar ve Bizans‟a karĢÝ onlarla birlikte savaĢmÝĢlardÝr.12 Ancak M.S. IV. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan 

itibaren S�s�n�ler Ermenistan‟Ý istil� edip, komĢularÝna karĢÝ istilacÝ bir siyaset izleyince, Hazarlar bu 

defa Bizans ile anlaĢarak, onlara karĢÝ savaĢmaya baĢlamÝĢlardÝr. M.S. 363 yÝlÝnda Bizans imparatoru 

Julian‟Ýn Ermenistan‟da bulunan S�s�n�lere karĢÝ yaptÝğÝ savaĢa Hazarlarda katÝlarak Bizans‟a yardÝm 

etmiĢlerdir.13 Bunun �zerine Sasan�ler Kafkasya‟da bulunan kabilelerle anlaĢarak onlarÝn Hazarlara 

saldÝrmalarÝnÝ sağlamÝĢlardÝr.14 

Hazarlar, V. y�zyÝlda y�ni Attila‟nÝn 434 yÝlÝnda Hun imparatoru olmasÝ �zerine bir s�re Hunlara 

tabi olmak zorunda kalmÝĢlardÝr.15 Ancak Attila‟nÝn �l�m�nden sonra dağÝlan Hun Ġmparatorluğu‟ndan 

ayrÝlan Hazarlar yeniden S�s�n� topraklarÝna saldÝrmaya baĢlamÝĢlardÝr. Nitekim Hazarlar 457 yÝlÝnda 

Kafkasya‟daki S�s�n� savunmasÝnÝ kÝrarak K�r ve Aras �lkesini ele ge�irmiĢler, Ġberya, G�rcistan ve 

Ermenistan‟Ýn i�lerine kadar ilerlemiĢlerdir. Bu durum karĢÝsÝnda S�s�n� imparatoru �aresiz kalarak 

Bizans‟tan yardÝm istemek zorunda kalmÝĢtÝr.16 Bundan sonra Hazarlar ile S�s�n�ler arasÝndaki 

savaĢlar s�rekli olarak devam etmiĢ ve S�s�n� H�k�mdarÝ Kubad (448-531) d�neminde �zellikle 

Hazarlara karĢÝ Derbent ve Kafkasya‟daki ge�itlerde bir dizi kaleler inĢa ettirilmiĢtir.17 V. y�zyÝlda 

ortaya �Ýkan Avarlar da bir s�re HazarlarÝ hakimiyetleri altÝna almÝĢlardÝr. S�s�n� H�k�mdarÝ 

AnuĢirvan (531-579) Hazarlarla savaĢarak onlara karĢÝ Derbend (Bab el-Ebvab)‟i yaptÝrmÝĢtÝr. AyrÝca 

o sarayÝnda Hazarlar i�in bir terc�manÝ daima hazÝr bulundurmuĢtur. Yine iyice kuvvetlenen HazarlarÝ 

yenemeyeceğini anlayan AnuĢirvan onlarla dost olma yoluna giderek, onlardan gelecek tehlikeleri 

�nlemeye �alÝĢmÝĢ ve hatta bu uğurda kÝzÝnÝ bile Hazar hakanÝna vermeyi denemiĢtir.18 
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558 yÝlÝndan sonraki yÝllarda Kafkaslar‟Ýn hakimi ve S�s�n�lerle savaĢan bir kavim olarak 

bildirilen Hazarlar 576 yÝlÝnda KÝrÝm‟daki Ker� kalesinin G�kt�rklerin eline ge�mesiyle bu devletin 

sÝnÝrlarÝnÝ Karadeniz‟e kadar ulaĢtÝrmÝĢlardÝr. Nitekim Hazarlar‟Ýn 586‟dan itibaren Bizans tarafÝndan 

olduk�a iyi bilindiklerini ve hatta “T�rk” ismi ile de anÝldÝklarÝnÝ g�r�yoruz.19 Hazarlar bundan sonra 

G�kt�rk H�kanlÝğÝ‟nÝn batÝdaki en u� kanadÝnÝ meydana getirmiĢler ve onlarÝn istekleri doğrultusunda 

hareket etmiĢlerdir.  

Ermeni ve Ġsl�m kaynaklarÝna g�re ise, bu durum ilk defa G�kt�rk h�nedanÝna mens�p AĢina 

soyundan gelen bir baĢbuğun id�resi altÝnda VII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝna kadar devam etmiĢtir.20 

Hazarlar yine VII. y�zyÝlda BatÝ G�kt�rk h�kanÝnÝn iradesi ile S�s�n�lere karĢÝ Bizans‟a yardÝm 

etmiĢlerdir. HazarlarÝn Derbend‟i ge�erek G�rcistan‟a girip Tiflis‟i kuĢattÝklarÝ ve Âzerbaycan‟a akÝnlar 

yaptÝklarÝ 626-627 yÝlÝna doğru, kendisi Doğu Karadeniz sahillerinde bulunan ve baĢkenti S�s�n�-Avar 

muhasarasÝna alÝnmÝĢ olan Bizans Ġmparatoru Herakleios, Tiflis �nlerine gelerek Hazar h�k�mdarÝ ile 

vardÝğÝ anlaĢma21 sonucunda sağladÝğÝ 40 bin atlÝnÝn desteği sayesinde Ġran i�lerine kadar y�r�meye 

muvaffak olmuĢtur. Bu sÝrada S�s�n� h�k�mdarÝ H�srev Perviz idi. Hazar kumandanÝ �orpan Tarhan, 

Aras nehrine kadar b�t�n Kuzey Azerbaycan‟Ý ele ge�irerek bazÝ Ermeni kitlelerini itaat altÝna almÝĢtÝr. 

Bu arada baĢkent Belencer‟den baĢka G�ney Kafkasya‟da Kabale (g�n�m�zdeki Nuha vil�yetindeki 

�uhur Kabala k�y�) Ģehri kurulmuĢtur. 628 yÝlÝnda kÝĢ mevsiminin baĢlamasÝ y�z�nden o yÝl 

alÝnamayan Tiflis, ancak 629 yÝlÝnda Hazar kumandanÝ �orpan Tarhan‟Ýn baĢarÝ ile y�r�tt�ğ� harek�t 

neticesinde Hazar Yabgusu tarafÝndan zaptedilmiĢtir. Bu m�n�sebetle Anadolu ĠranlÝlarÝn istil�sÝndan 

kurtarÝlmÝĢ, S�s�n�ler artÝk b�y�k bir devlet olmaktan �ÝkarÝlmÝĢ ve Hazar HakanlÝğÝ, Ġran karĢÝsÝnda 

Bizans‟Ýn en iyi m�ttefiki durumuna gelmiĢtir.22 

Bu sÝrada Hazarlar hen�z m�stakil bir devlet değillerdi; fakat G�kt�rk Devletinin 582 yÝlÝnda BatÝ 

ve Doğu G�kt�rk Devleti diye ikiye ayrÝlmasÝndan ve daha sonrada BatÝ G�kt�rk Devletinin 

yÝkÝlmasÝndan sonra kendi baĢlarÝna bağÝmsÝz bir HakanlÝk olarak tarih sahnesine �ÝkmÝĢlardÝr. 

S�ratle siyas� ve asker� n�fuzlarÝnÝ geniĢleten HazarlarÝn tam bağÝmsÝz bir devlet haline gelmeleri ise 

630 yÝlÝnda olmuĢtur.23 

BağÝmsÝzlÝklarÝna kavuĢan Hazarlar, ilk �nce Bulgarlar ve Slavlarla savaĢmaya baĢlamÝĢlardÝr. 

��nk� bu d�nemde Karadeniz‟in kuzeyinde Hazarlardan baĢka bir de B�y�k Bulgar (Magna Bulgaria) 

T�rk Devleti kurulmuĢtur (635). Hazarlar, G�ney Rusya‟dan Tuna nehrine kadarki geniĢ d�zl�klere 

h�kmeden Bulgarlara 641 yÝlÝnda saldÝrarak onlarÝ Tuna‟ya doğru g��e zorlamÝĢlar ve 665 yÝlÝndan 

sonra da yÝkmÝĢlardÝr. B�ylece HazarlarÝn topraklarÝnÝn sÝnÝrlarÝ iki katÝna �ÝkmÝĢtÝr. Yine Dnyeper ve 

Oka �evresindeki ĠslavlarÝ vergiye bağlayÝp onlarÝ da kuzeye itmiĢlerdir.24 

VII. y�zyÝlÝn ortalarÝ hem Ġslamiyet‟in hem de HazarlarÝn hÝzla yayÝldÝğÝ bir d�nem olduğundan, 

bu d�nemde Hazarlarla Ġslam ordularÝ sÝk sÝk karĢÝlaĢmaya baĢlamÝĢlardÝr. YukarÝda da belirtildiği gibi 

Hazar Devleti, Ġran karĢÝsÝnda Bizans‟Ýn en iyi m�ttefiki durumunda idi. Hazar-Bizans iĢbirliği 

sayesinde zayÝflayan S�s�n� Ġmparatorluğu 632-634‟lerde Ġsl�m kuvvetleri tarafÝndan ��kertilip Ġran 

topraklarÝ AraplarÝn eline ge�ince, Ġsl�m ileri harek�tÝ bir yandan Ermeniye yolu ile Kafkaslar‟a doğru 
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bir yandan da Suriye �zerinden Anadolu i�lerine kadar geliĢmeye baĢlamÝĢtÝr. Araplarla HazarlarÝn 

m�cadeleleri Ģiddetli ve devamlÝ olmuĢtur. Ġlk b�y�k taarruz. H. 31 (M. 651-652) yÝlÝnda Halife Hz. 

�mer zamanÝnda Selm�n b. Reb�a komutasÝnda yapÝlmÝĢ ve Ġslam ordularÝ Hazar topraklarÝna girip, 

Derbend‟i aĢarak HazarlarÝn bu sÝralardaki baĢkentleri olan Belencer‟e25 kadar ilerlemiĢ, ancak 

Hazarlar tarafÝndan geri p�sk�rt�lm�Ģlerdir. Arap kumandanÝ ile d�rt bin kadar askeri imha edilmiĢtir. 

Belencer‟in Araplar tarafÝndan istil� edilmesinden sonra Hazarlar baĢkentlerini aĢağÝ Ġdil havalisine 

nakletmiĢlerdir. Daha sonra da g�neye doğru ilerleyerek Ermenistan‟a girmiĢlerdir.26 

YukarÝda da belirttiğimiz gibi 665‟i t�kip eden yÝllarda, Karadeniz‟in kuzeyindeki “B�y�k 

Bulgarya” Devleti‟nin kuvvetli Hazar geniĢlemesi karĢÝsÝnda dayanamayarak par�alanmasÝ 

sonucunda, Dnyeper‟e kadar uzanan d�zl�kler HazarlarÝn eline ge�miĢ ve h�kanlÝk Kafkaslar‟Ýn 

g�neyinde de Ġsl�m ileri harek�tÝna karĢÝ yollarÝ kapamÝĢtÝ. 669 yÝlÝnda Sabarlar ve Urgianlar, 

ObrianlarÝn y�netiminden ayrÝlarak Don nehri ile Kafkaslar arasÝna yerleĢmiĢler ve Hazarlar‟Ýn 

hakimiyeti altÝna girmiĢlerdir.27 

Hazarlar 679 yÝlÝnda BulgarlarÝ idareleri altÝna alarak Don ve Dnyeper arasÝnda batÝya doğru 

yayÝldÝlar.28 683 yÝlÝnda ise Ġberya, Albaniya ve Ermenistan‟a saldÝrÝp, b�y�k ganimetler elde ederek 

geri d�nd�ler. Bu arada 685 yÝlÝnda Ermeni prensi AĢot, �lkesini istil� etmek isteyen Hazarlarla 

savaĢarak, ordularÝnÝ geri p�sk�rtm�Ģt�r.29 VII. y�zyÝl sona ermeden Hazarlar KÝrÝm‟Ý ele ge�irip, 

Azak Denizi �zerinde tam bir hakimiyet sağlamÝĢlar ve b�ylece Hazar denizinden, Dnyester‟e, Kafkas 

DağlarÝnÝn g�ney eteklerinden Oka nehrine kadar b�t�n b�lgeyi ve KÝrÝm‟Ý ellerine ge�irmiĢlerdir.30 

651-652‟deki ilk karĢÝlaĢmadan sonra Hz. Osman‟Ýn Ģehit edilmesinden (656) ve Hz. Ali‟nin 

halife se�ilmesinden sonra meydana gelen karÝĢÝklÝklarÝn Kafkaslar y�n�ndeki Ġsl�m saldÝrÝlarÝnÝ 

azaltmasÝ �zerine harekete ge�en Hazarlar Arr�n‟a kadar indiler. Hazar-Ġsl�m m�n�sebetleri yaklaĢÝk 

yarÝm asÝrdan fazla s�ren sÝnÝr boyu �arpÝĢmalarÝ ile devam etmiĢ ve daha sonra da Ġsl�m ordularÝ 

Emev� Halifesi Mu�viye zamanÝnda Kafkas taarruzlarÝna yeniden baĢlamÝĢtÝr. Bu seferlerin baĢÝnda 

Emev�lerin �nl� kumandanlarÝndan Mesleme b.‟Abd‟il-Melik (Halife Vel�d I 705-715‟in kardeĢi) 

bulunuyordu. H. 89 (M.708-709) yÝlÝnda Mesleme komutasÝndaki Ġslam ordularÝ, Azerbaycan 

b�lgesinden ge�erek Derbend‟e saldÝrmÝĢ ve Hazarlarla savaĢa tutuĢmuĢtur. H. 91 (M. 711) yÝlÝnda 

Mesleme, tekrar Hazarlara saldÝrmÝĢ ve Derbend havalisine kadar uzanarak, 714‟de de Derbend‟i 

zaptetmiĢtir. Ancak, kendisinin 717‟de Ġstanbul‟a y�r�mek �zere Kafkaslar‟dan ayrÝlmak zorunda 

kalmasÝndan sonra, Hazar taarruzu karĢÝsÝnda Arap kuvvetleri geri �ekilmiĢtir. Bunun �zerine Hazar 

ordusu H. 99 (M. 717-718) ġirvan‟a girmiĢ ve Âzerbaycan‟Ýn b�y�k bir kÝsmÝnÝ iĢgal etmiĢtir.31 Ancak 

Emev� halifesi �mer b. Abd�laz�z‟in g�revlendirdiği H�tim b. Nu‟m�n eĢ-B�hil� Hazarlar‟Ý durdurmayÝ 

baĢarmÝĢtÝr. Fakat beĢ yÝl sonra KÝp�aklar ve diğer T�rk boylarÝnÝn yardÝmÝnÝ sağlayan HazarlarÝn 

Merc�lhic�re‟de bozguna uğrattÝğÝ M�sl�man ordusu ciddi kayÝplar vermiĢtir. Bu bozgundan 

kurtulabilenler b�y�k sÝkÝntÝlar i�inde DÝmaĢk‟a gelmiĢlerdir. Bu duruma �ok �z�len Halife Yez�d b. 

Abd�lmelik, Cerr�h b. Abdullah el-Hakem�‟yi Ermeniye valiliğine getirerek, Hazarlar‟la m�cadeleye 

memur etmiĢtir. H. 101-103 (M. 721-723) yÝllarÝ arasÝnda Ermeniye v�lisi Cerr�h Hazar �lkesinde 

b�y�k baĢarÝlar kazanmÝĢ ve Derbend‟i ele ge�irmiĢtir. Ġki tarafÝn ordularÝ Derbend‟in 6 fersah 
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kuzeyindeki Narvan mevkiinde karĢÝlaĢtÝlar. Bu savaĢta Hazarlar �ok ağÝr bir yenilgiye uğradÝlar. 

Cerrah‟Ýn kuvvetleri �nce Tarki‟yi daha sonra da Belencer‟i ele ge�irdiler. Bundan sonra Hazar hakanÝ 

Ġdil nehri �zerinde bulunan Ġdil Ģehrine taĢÝnarak burayÝ baĢkent yapmÝĢtÝr.32 Halife HiĢam zamanÝnda 

(724-743) H. 107 (M. 726) yÝlÝnda Mesleme tekrar Hazar �lkesine saldÝrarak Azerbaycan ve DağÝstan 

�zerine y�r�d� ve bazÝ kaleleri ele ge�irdi. Mesleme H. 109 (726) yÝlÝnda yeniden Hazar topraklarÝna 

saldÝrarak pek �ok esir ve ganimetle geri d�nd�. H. 111 (M. 730) yÝlÝnda Cerr�h Hazarlara saldÝrdÝ ve 

Beyda Ģehrini ele ge�irdi. H.112 (M. 731) yÝlÝnda Hazarlar, b�y�k bir g�� toplayarak karĢÝ saldÝrÝya 

ge�tiler ve AraplarÝ ağÝr bir mağlubiyete uğratarak Cerrah‟Ý �ld�rd�ler. Hazar ordusu bu savaĢta Musul 

�nlerine kadar gelmiĢtir. Araplar b�ylece tekrar Azerbaycan‟a gerilemek zorunda kaldÝlar. Buna karĢÝ 

Said el-HareĢ� komutasÝnda yeniden toparlanan Araplar, HazarlarÝ geri p�sk�rtt�ler. Bu olaydan bir yÝl 

sonra Mesleme komutasÝndaki Ġslam ordularÝ yeniden Hazarlara saldÝrdÝlar ve Belencer dağÝnÝ 

ge�erek hakanÝn oğlunu �ld�rd�ler. Ancak Hazarlar buna karĢÝ saldÝrÝyla cevap verince Mesleme, 

Derbend‟e sÝğÝnmak zorunda kaldÝ. H. 114 (M. 732-733) yÝlÝnda daha sonralarÝ halife olacak olan 

Mervan b. Muhammed Ermenistan ve Azerbaycan‟a vali tayin edildi. Araplar en �nemli baĢarÝlarÝnÝ 

onun zamanÝnda elde ettiler. Mervan, 40.000 kiĢilik ordunun baĢÝnda Derbend Ge�idi‟ni aĢÝp 

Belencer‟e giderek tahribatlar yaptÝ ve Derbend‟e Arap muhafÝz kuvvetlerini yerleĢtirdikten sonra 

150.000 kiĢilik bir ordu ile iki koldan HazarlarÝn merkezi ve yeni baĢkentleri olan Ġdil Ģehrine kadar 

gitmeye karar verdi. Terek nehri �zerinde bulunan Semender Ģehri AraplarÝn eline ge�ti. B�ylece 

Hazar Ģehirlerini ele ge�iren Mervan, DağÝstanlÝlarÝ da vergiye bağlayarak, Cerrah‟Ýn intikamÝnÝ almÝĢ 

oldu. H. 119 (M. 737-738) yÝlÝnda Mervan, bu 150.000 kiĢilik orduyla Ġdil Ģehrine kadar ilerledi. Daha 

sonra K�r nehri �zerindeki Kasak (g�n�m�zde Kazak) Ģehrinden, HazarlarÝn DağÝstan‟daki ikinci 

b�y�k Ģehri olan Semender‟e saldÝrdÝ. KaynaklarÝn ifadesine g�re Arap ordularÝnÝn bir kÝsmÝ Derbend 

yolundan, fakat b�y�k bir kÝsmÝ Ģahsen Mervan‟Ýn id�resinde Daryal ge�idi �zerinden hareket ederek 

ansÝzÝn Hazarlar‟a saldÝrdÝ.  

Hazarlar buna karĢÝ koyamadÝlar ve Mervan b�t�n kuvvetleriyle Ġdil Ģehri �zerine y�r�yerek, Ġdil 

Ģehrinin batÝ kÝsmÝ olan El-Beyza (Beyda)‟yÝ ele ge�irdi. Bunun �zerine Hazar hakanÝ, bu Ģehirden 

ka�arak Ġdil nehrinin gerisine kuzeye �ekilerek, orada bir yere sÝğÝndÝ ve Araplara karĢÝ 40.000 kiĢilik 

bir ordu g�nderdi. Ancak Mervan hakanÝ orada da yakalayarak, Ģehri savunan “Tarhan”Ý �ld�rmeyi 

baĢardÝ. Bu savaĢta Hazarlar 10.000 �l� ve 7000 kadar esir verdiler. Hazar hakanÝ Arap hakimiyetini 

ve Ġsl�miyet‟i kabul etmek ĢartÝ ile barÝĢa razÝ oldu. Bunun �zerine Mervan, hakanÝn Ġdil‟e d�nmesine 

izin verdi. YapÝlan antlaĢmaya g�re baĢkent Ġdil‟de iki fakih kalacak ve Hazarlara Ġslamiyet‟i 

�ğretecekti. Ancak Hazar hakanÝnÝn “M�sl�manlÝğÝ” �ok s�rmemiĢ ve AraplarÝn �ekilip gitmesini 

m�teakip eski dinine d�nm�Ģt�r. B�ylece de Ġsl�miyet gerek Hazarlar arasÝnda gerekse bu 

topraklardaki diğer kavimler arasÝnda g��l� bir Ģekilde yerleĢme fÝrsatÝnÝ bulamamÝĢtÝr. Mervan bu 

sefer esnasÝnda aldÝğÝ esirleri Derbend‟in g�neyine ge�irerek Samur K�pr�s� ile ġaber�n arasÝna 

yerleĢtirmiĢtir. Merv�n‟Ýn bu �nemli seferinden sonra Ġsl�m-Hazar m�n�sebetleri genelde dost�ne bir 

seyir t�kip etmiĢtir.33 
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AĢağÝ Ġdil, DağÝstan, Kuban boylarÝ, Azak Denizi �evresi ve Karadeniz‟in kuzeyinden Orta 

Dnyeper‟e kadar uzanan geniĢ sahada h�k�m s�ren Hazar HakanlÝğÝ‟nÝn, g�neyden gelen Arap 

h�cumlarÝna karĢÝ koyabilmesi, onlarÝn �nemli bir askeri g�ce sahip olduklarÝnÝ g�stermektedir. Ġsl�m 

hal�feliğinde Abbas�lerin iktidara geldiği, H. 145‟lerden (M. 763) sonra, Arap-Hazar m�cadeleleri eski 

hÝzÝnÝ kaybetmiĢtir.  

Ancak Hazarlar yine de Derbend‟den �Ýkarak Azerbaycan‟a ve Ġsl�m �lkelerine saldÝrÝp, pek �ok 

insan �ld�rm�Ģlerdir. Bu arada Hazar asker� g�c�n� �ok iyi anlayan Abbasi halifesi Eb� Ca‟fer El-

Mans�r (754-775) Hazarlarla barÝĢ i�erisinde yaĢamak i�in b�y�k bir gayret sarfetmiĢ ve bu gaye ile 

kendisinin H. 141‟de (M. 758) Daryal‟da kurmuĢ olduğu Ermenistan vil�yet merkezine vali olan Yez�d 

b. Useyd al-Sulami‟ye Hazar hakanÝnÝn kÝzÝ ile evlenmesini tavsiye etmiĢtir. Valinin bu tavsiyeyi kabul 

etmesi �zerine hakan, tarhanlar refakatinde ağÝr �eyizi ve �eĢitli hediyelerle birlikte kÝzÝnÝ vil�yet 

merkezi olan Berdaa‟ya g�ndermiĢtir. B�ylece Araplarla Hazarlar arasÝnda �ok kÝsa s�reli de olsa bir 

dostluk kurulmuĢtur. Ancak prensesin bir m�ddet sonra doğum esnasÝnda �ocuğu ile beraber �lmesi, 

hakanÝ bunun ger�ekte bir ihanet sonucu olabileceği d�Ģ�ncesine sevketmiĢ ve bu bir savaĢ sebebi 

sayÝlmÝĢtÝr. Hakan, HazarlarÝ As-Tarhan‟Ýn (Ras-Tarhan) komutasÝdaki bir ordu ile g�ndererek 

Araplara H. 147‟de (M. 764-65) yeniden saldÝrtmÝĢtÝr. HazarlarÝn Araplar ile savaĢmalarÝ, Bizans‟Ýn 

Kafkaslar �zerindeki hakimiyetlerinin korunmasÝna da yardÝm etmiĢtir. H. 157 (M. 775) yÝlÝnda 

Hazarlar, diğer T�rk boylarÝnÝn da yardÝmlarÝyla Ermenistan‟a saldÝrarak Tiflis‟i tekrar ele ge�irmiĢler 

ve bir �ok M�sl�manÝ �ld�rm�Ģlerdir. HazarlarÝn Ġsl�m �lkelerine son akÝnlarÝ halife H�r�n�rreĢ�d 

zamanÝnda olmuĢtur. H. 182 (M.799) yÝlÝnda vezir FadÝl b. Yahya el-Bermek� Hazar HakanÝnÝn kÝzÝ 

Sitit ile evlenmiĢ ve Sitit, hamile iken zehirlenerek Berdaa‟da �lm�Ģt�r. Sitit‟in �l�m� �zerine yanÝnda 

bulunan Hazar askerleri �lkelerine geri d�nerek hakana kÝzÝnÝn eceli ile değil de kasten �ld�r�ld�ğ�n� 

s�ylemiĢlerdir. Bu duruma �ok sinirlenen hakan Ġslam topraklarÝna saldÝrmÝĢ ve y�zbine yakÝn 

M�sl�manÝ esir almÝĢtÝr. Bunun �zerine Halife H�r�n�rreĢ�d kumandanÝ Yezid‟i Hazarlar �zerine 

g�ndermiĢ ve o da Hazarlar‟Ý Ermenistan‟dan �ÝkarmayÝ baĢarmÝĢtÝr. Bundan sonra Arap 

kaynaklarÝnda HazarlarÝn h�cumlarÝndan bahsedilmemektir. B�ylece G�ney Kafkaslar‟da h�kimiyet 

i�in yapÝlan bu �etin Arap-Hazar m�cadelesi de sona ermiĢtir. AyrÝca Ġsl�m Hil�fet Ġmparatorluğu‟nun 

en kuvvetli devirlerinde Arap ordularÝna karĢÝ g�sterilen bu �etin mukavemet Hazar Devleti‟nin 

kudretini bir kere daha ortaya koymaktadÝr.34 Daha sonra Halife V�sik-Bill�h tarafÝndan Ye‟c�c ve 

Me‟c�c seddi hakkÝnda bilgi edinmek i�in g�revlendirilen Muhammed b. M�s� el-H�rizm� ile Sell�m 

et-Terc�m�n, Hazar hakanÝnÝn izni ve yardÝmlarÝyla yaptÝklarÝ araĢtÝrmalarda Hazar �lkesinde b�yle 

bir seddin bulunmadÝğÝnÝ tespit etmiĢlerdir.35 

Hazarlar, VII-VIII. y�zyÝllarda batÝda Araplarla �etin bir m�cadele i�ine girip, ağÝr kayÝplarÝ 

verdikleri halde Doğu Avrupa ve Bizans sÝnÝrlarÝ ile KÝrÝm ve Azak sahillerinde n�fuzlarÝnÝ 

arttÝrmÝĢlardÝr. KÝrÝm GotlarÝ VII. y�zyÝlda Hazarlar‟a tabi olmuĢlardÝr. Nitekim 710 yÝlÝnda KÝrÝm‟a vali 

olarak tayin edilenlerin unvanlarÝnÝn eski T�rk geleneklerine uygun olarak “tudun” olduğunu 

g�r�yoruz. Hazarlar 787 yÝlÝnda G�ney KÝrÝm‟daki Doros kalesini iĢgal etmiĢler ve b�ylece GotlarÝn 

KÝrÝm‟daki hakimiyetleri sona ermiĢtir.36 
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Hazar HakanlÝğÝ VIII.-IX. y�zyÝllarda b�y�yerek sÝnÝrlarÝ batÝ ve kuzey y�n�nde geniĢlemiĢ ve 

Doğu Avrupa‟nÝn en kudretli devleti olmuĢtur. Bu sÝralarda, Kama ve Ġdil boyundaki bir �ok kavimler: 

Avarlar, Alanlar, Aslar, On-Oğurlar ve Kafkaslar‟Ýn dağlÝ kavimleri, Ġdil BulgarlarÝ, Ġdil civarÝnda Fin-

Ugor Burtaslar ve baĢka �eĢitli Fin kavimleri, Kuban havalisindeki Macarlar ve Kiyev ile dolaylarÝ, 

hakanlÝğÝn id�resine t�bi olduklarÝ gibi Desna ve Orta Dnyeper boyundaki t�rl� Ġslav boylarÝ da 

(Radimi�, Vyati�, Severyan ve Polyanlar) Hazar h�kimiyetini tanÝmÝĢlardÝr. Her kavimden belli Ģartlara 

g�re “vergi” alÝndÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Mesel� Desna boyundaki Ġslav kabilelerden ev baĢÝna yÝlda bir 

kÝymetli hayvan k�rk� alÝnÝyordu.37 Yine Kama boyundaki Bulgarlardan ve Fin z�mrelerinden de 

bilhassa kÝymetli hayvan k�rk� ve bal alÝndÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Bu suretle Hazar HakanlÝğÝ‟nÝn siyas� 

sÝnÝrlarÝ YayÝk (Ural)-Cim (Emba)‟den baĢlayarak Dnyeper‟e kadar uzanmÝĢ ve dolayÝsÝyla iki b�y�k 

ticaret yolunun �zerindeki �ok geniĢ sahayÝ iĢgal etmiĢtir.38 

Karadeniz‟in kuzeyi, Karadeniz sahilleri, Kuban boyu ve KÝrÝm‟Ýn Hazarlar‟Ýn eline ge�mesi 

�zerine Bizans ile Hazarlar arasÝndaki m�n�sebetler b�sb�t�n sÝklaĢmÝĢtÝr.39 Bu m�n�sebetler 

genellikle de dost�ne olmuĢtur. Bunun da sebebi galiba, her iki devletin KÝrÝm yarÝmadasÝnda ortak bir 

sÝnÝrlarÝnÝn bulunmasÝ ve en �nemli d�ĢmanlarÝnÝn da ortak olmasÝydÝ. VII. asrÝn ikinci yarÝsÝndan 

itibaren gittik�e kuvvetlenerek VIII. yy. boyunca devam eden siyas� menfaatler ortaklÝğÝ her iki tarafÝn 

h�k�mdar �ileleri arasÝnda evlenmelere varacak �l��de değer ve �nem kazanmÝĢtÝr. Nitekim daha 

627 yÝlÝnda S�s�n�lere saldÝrmak isteyen Bizans imparatoru Herakleios, bu savaĢta HazarlarÝn 

yardÝmÝnÝ sağlamak i�in kÝzÝ Eudocia‟yÝ Hazar hakanÝ Ziebel‟e vermeyi teklif etmiĢtir.40  

Yine Bizans imparatoru II. Justinianos‟da (685-695 ve 705-711) Hazar hakanÝnÝn kÝzÝ ile 

evlenmiĢtir. II. Justinianos zalimliğinden dolayÝ 695 yÝlÝnda tahtan indirildikten sonra burnu kesilerek 

KÝrÝm‟daki Khersones (Korsun, Kerson) kalesine s�rg�ne g�nderilmiĢtir. MukadderatÝna boyun eğmek 

istemeyen zalim ve gaddar II. Justinianos, Khersones‟de Bizans‟a karĢÝ tahriklere baĢlamÝĢ, ancak 

halkÝn bu hareketleri merkeze haber vermesi �zerine de KÝrÝm‟daki GotlarÝn yanÝna ka�mÝĢtÝ.  

Gotlar ise onu KÝrÝm‟Ýn bu sÝrada hakimi olan Hazar hakanÝna teslim etmiĢlerdir. Bizans 

kaynaklarÝnÝn Ġbuzir Gliavan diye ismini verdikleri Hazar hakanÝ kendisini �ok iyi karĢÝlamÝĢ ve ona kÝzÝ 

Teodora‟yÝ (bazÝ kaynaklara g�re kÝz kardeĢi) vererek yakÝn bir akrabalÝk bağÝ tesis etmiĢti. II. 

Justinianos Fanagoreia‟ya (Taman-Tarhan, Tmutarakan, Tamatarkan) yerleĢtirildikten bir m�ddet 

sonra kaybettiği tahtÝ tekrar ele ge�irmeyi tasarlamÝĢtÝr. Halbuki, Justinianos‟un halefi Tiberius (698-

705) rakibi tarafÝndan gelecek tehlikeden haberdar olduğundan sabÝk kayseri her hangi bir surette 

bertaraf etmesi i�in Hazar hakanÝna para ve hediyeler vermiĢti. Tecr�beli ve entrikacÝ bir devlet adamÝ 

olan Justinianos hakanÝn kÝzÝ olan hanÝmÝndan bu durumu �ğrenince, hayatÝnÝ kurtarmak i�in bir 

dakika bile teredd�t etmeden k���k bir gemiye binerek Bulgaristan‟a ka�mÝĢ ve Tuna-Bulgar 

h�k�mdarÝ Tervel‟in yardÝmlarÝ sayesinde 705 tarihinde kanlÝ bir �arpÝĢmadan sonra hem baĢkenti 

hem de tahtÝnÝ yeniden ele ge�irmiĢtir. Ġlk �nce Khersones‟e bir donanma g�ndererek, yeni doğan ve 

ismi Tiberius olan oğlu ile hanÝmÝnÝ yanÝna getirtmek istemiĢtir. Ancak donanma Karadeniz‟in fÝrtÝnalÝ 

dalgalarÝna dayanamayarak i�indekiler ile beraber batÝnca hakan, hanÝmÝnÝ diğer baĢka yollardan 

getirmektense bu t�r bir yolu deneyerek pek �ok insanÝn �lmesine sebep olan Justinianos‟a �ok 
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kÝzmÝĢ ve: “Onu sana ancak savaĢ ile mi yollayacaktÝm yoksa karÝnÝ sana g�ndermeyecek kadar 

hasis ruhlu bir adam mÝ olduğumu zannettin? Senin g�sterdiğin hafifliğe karĢÝlÝk onu yanÝmda 

alÝkoyacak değilim, onu aldÝrabilirsin!” demiĢtir. Bu mektuptan anlaĢÝlÝyor ki, hakan kendisini 

Justinianos ile eĢit kabul etmekte ve kuvvetinden dolayÝ da mağrur olduğunu g�stermektedir. 

II. Justinianos, kendisine d�Ģmanca davranan Khersones halkÝna karĢÝ 710 yÝlÝnda bir sefer 

d�zenlemiĢtir. Justinianos‟un kendilerinden intikam alacağÝndan korkan Khersonesliler, Hazar 

hakanÝna tabi olduklarÝnÝ bildirmiĢler ve hakan da bunun �zerine kendi temsilcisi olan Tudun‟u oraya 

g�ndermiĢtir. Tudun‟un g�revi hakan adÝna halkÝ id�re etmek ve vergileri toplamaktÝ. Bunun �zerine 

Justinianos Hazarlara karĢÝ sefere �ÝktÝ. Bu seferin hedefi sadece Khersones değil, aynÝ zamanda 

KÝrÝm‟Ý ve Bosforos Ģehrini de ele ge�irmekti. Nitekim Khersones, Justinianos‟un askerleri tarafÝndan 

zaptedilerek yağmalandÝ ve tudun esir edilerek Ġstanbul‟a g�nderildi. Ancak b�lge halkÝ toparlanarak 

Ģehirlerini yeniden inĢa ettiler ve Justinianos‟a karĢÝ tekrar baĢ kaldÝrdÝlar. Ġsyan, daha �nce s�rg�ne 

g�nderilen Bardanes-Philippi adlÝ bir Ermeni tarafÝndan id�re ediliyordu. B�t�n KÝrÝm �ok kÝsa bir 

s�rede asiler tarafÝndan ele ge�irildi. Onlar Hazar hakanÝndan istedikleri yardÝmÝ aldÝlar. Ancak bu 

arada Hazarlarla iyi iliĢkiler i�in giriĢimde bulunan Justinianos, Khersones‟de esir olan tudun‟u iade 

etmeye karar verdi ise de tudun yolda �ld�. Bunun �zerine Hazarlar, intikam olarak onun maiyetinde 

bulunan 300 Rumu �ld�rd�ler ve Khersones‟e karĢÝ kuvvetlerini harekete ge�irdiler. Bu arada 

Justinianos‟un ordusu Bizans‟ta imparator se�ilen Philip tarafÝna ge�ti. Philip 711‟de Ġstanbul‟a girdi, 

h�kimiyeti ele ge�irdi ve II. Justinianos asÝldÝ. Bizans‟Ýn bu i� kavgalarÝnda olduk�a �nemli bir rol 

oynayan Hazarlar bundan sonra G�ney-Kafkasya‟ya girerek Hazar denizi bozkÝrlarÝna kadar sokulan 

Araplara karĢÝ savaĢlarda Bizans‟Ýn en g�venilir m�ttefiki durumuna geldiler. Nitekim Araplar 

Hazarlar‟Ýn �etin bir d�Ģman olduklarÝnÝ g�r�nce Kafkasya‟yÝ fethetmenin, Bizans‟Ý mahvetmekten 

daha zor olduğunu anlayÝp, Ġstanbul‟a karĢÝ doğrudan harekete ge�tiler. Bu sÝrada Ġmparator III. Leon 

(717-741) idi. Araplar 15 Ağustos 717 tarihinden baĢlamak �zere imparatorluk baĢkentini muhasara 

edip Ģehir dÝĢÝnda kamp kurduklarÝ bir sÝrada Hazarlar‟Ýn saldÝrÝlarÝna uğradÝlar. 

VIII-IX. y�zyÝllar Hazar-Bizans dostluğunun en ileri olduğu bir d�nemdir. Bizans imparatoru III. 

Leon 731 yÝlÝnda oğlu V. Konstantinos (714-775)‟u Hazar HakanÝnÝn kÝzÝ �i�ek‟le evlendirmiĢtir. 

�i�ek, Bizans‟a gelince vaftiz olarak Ġrene ismini almÝĢtÝr. Konstantinos‟un prenses �i�ekten doğan 

oğlu, tarihte “Hazar Leon” diye tanÝnan Ġmparator Leon IV (775-780)‟dur. 41 Nitekim Ġmparatorlar bu 

akrabalÝk bağlarÝndan istifade ederek, kendi siyas� ve asker� i� meselelerinin hallinde HazarlarÝn 

yardÝmlarÝndan faydalanmÝĢlardÝr. Mesel� Hazar Leon‟un karÝsÝ Ġren‟in, daha sonra, “Augusta” veya 

bir imparator n�ibi olarak değil de, tek baĢÝna ve tam sel�hiyetle “Basileus” kabul ve il�n edilmesi gibi 

Bizans ve Roma tarihinde ilk defa g�r�len h�dise herhalde T�rk-Hazar tesiri ile izah edilebilir.42 

Kurulan akrabalÝk bağlarÝ ile birlikte iki �lke arasÝnda ticar� m�nasebetler geliĢerek, kervanlar 

gidip-gelmeye baĢlamÝĢtÝr. Daha �nceleri Hazarlardan asker� yardÝm alan Bizans, bu defa Hazar 

askerlerini doğrudan baĢkente getirmeye baĢlamÝĢ ve bir �ok imparator da, saraylarÝnÝn korunmasÝnÝ 

Hazar askerlerine vermiĢlerdir. Hazarlar da 834 veya 835 yÝlÝnda d�Ģman saldÝrÝlarÝnda korunmak i�in 

ġarkel kalesini yaptÝrmak isteyince, Bizans imparatoru Theophil‟e el�i g�ndererek kendisinden yardÝm 
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istemiĢlerdir. Bizans‟tan g�nderilen Petronos isimli mimar idaresindeki Bizans ustalarÝ Don ÝrmağÝnÝn 

aĢağÝ akÝĢ boyunda bulunan ġarkel kalesini inĢa etmiĢler ve bu kale-Ģehire 300 kiĢilik her sene 

değiĢtirilen bir muhafÝz kÝtasÝ yerleĢtirmiĢlerdir. ġarkel T�rk�ede “beyaz kale” demektir.43 

Hazar-Bizans m�n�sebetleri, Ġmparator Romanos Lekapenos (919-944) d�neminde Bizans‟Ýn 

Yahudileri takip ve tazyik etmeleri sonucunda bozulmuĢtur. Bu hadiseler sÝrasÝnda Bizans‟tan kovulan 

bir �ok Yahudi Hazar �lkesine sÝğÝnmÝĢ, Bizans‟ta 932 yÝlÝnda Yahudilerin yeniden takibe uğramasÝ, 

Bizans ile HazarlarÝn arasÝnÝn a�ÝlmasÝna sebep olmuĢtur. Bunun �zerine Hazar HakanÝ Yusuf 

�lkesindeki HÝristiyanlarÝ takibe baĢlamÝĢ, bunu duyan Lekapenos de Kiyev knezi Ġgor ile anlaĢarak 

onu Hazarlar‟a karĢÝ bir sefer d�zenlemeye ikna etmiĢtir.44 Bir s�re sonra Bizans-Hazar 

m�n�sebetleri daha da bozulmuĢ ve Bizans, Uz (Oğuz), Pe�enek, As ve Alan kabileleri ile anlaĢarak 

onlarÝ Hazarlar‟a karĢÝ saldÝrtmÝĢ ise de Hazarlar bu saldÝrÝlarÝ baĢarÝ ile geri p�sk�rtm�Ģlerdir. Bu 

saldÝrÝlarÝn geri p�sk�rt�lmesinde �zellikle Oğuzlar b�y�k bir rol oynamÝĢlardÝr.45 

Bizans ile Hazarlar arasÝndaki siyas� rekabet KÝrÝm �zerinde h�kimiyet kurulmasÝ y�z�nden 

�ÝkmÝĢtÝr. Khersones Ģehri Bizans‟Ýn KÝrÝm‟daki en �nemli kolonisi ve dayanak noktasÝ idi. KÝrÝm‟Ýn 

Kafkaslar‟a bakan yerindeki Ker� boğazÝnÝn karĢÝsÝ, Kafkas sahilleri ve Fanagoria HazarlarÝn eline 

ge�miĢ ve burasÝ kÝsa bir s�re sonra Taman-Tarhan (Tamarhan, Tmutarakan) olarak tanÝnmÝĢtÝ. 

HazarlarÝn gittik�e g��ten d�Ģmeye baĢladÝklarÝ d�nemde iyi ve dost�ne iliĢkiler bozularak 

d�ĢmanlÝk meydana gelmiĢtir. Bizans eski kuvvetini kaybeden Hazarlar‟dan artÝk 

faydalanamayacağÝnÝ anlayÝnca hemen dostluğu kesmiĢ, Ruslar ve diğer T�rk boylarÝ ile anlaĢÝp, 

Hazar Devleti‟nin yÝkÝlmasÝna sebep olmuĢtur. �yle ki 1016-1019 yÝllarÝ arasÝnda Bizans ile iĢbirliği 

yapan Ruslar, Hazarlara saldÝrarak onlarÝn Tmutarakan Ģehrini ele ge�irmiĢlerdir. Rus saldÝrÝsÝnÝ 

engellemek isteyen Hazar hakanÝ, Bizans‟tan yardÝm almak �midi ile HÝristiyanlÝğÝ dahi kabul etmiĢ, 

ancak Bizans imparatoru Bazil, hakana yardÝm etmek Ģ�yle dursun, Rus knezi Mstiislav‟Ý Hazarlara 

karĢÝ savaĢmasÝ i�in kÝĢkÝrtarak, Rus ordusuna yardÝm etmek �zere de Bizans donanmasÝnÝ 

g�ndermiĢtir.46 

Rus yÝllÝklarÝnÝn efsanevi tarzdaki kayÝtlarÝnda Norman Vareg Beyi Rurik (862-879) Rus 

devletinin kurucusu olarak verilmektedir. Rus-Hazar m�n�sebetleri kroniklerin ifadesine g�re ilk defa 

859 yÝlÝnda baĢlamÝĢtÝr. YÝllÝklarda 859 hadiseleri anlatÝlÝrken Ģu Ģekilde ge�mektedir: “Hazarlar, Rus 

kabileleri olan Polyan, Severyan ve Vyati�lerden her ocak (ev) baĢÝna bir sincap k�rk� ile g�m�Ģ para 

aldÝlar”.47 Rurik‟in yerine ge�en Oleg (879-912) bu duruma son vermek istemiĢ ve 884 yÝlÝnda 

SeveryanlarÝn �zerine gidip, onlarÝn Hazarlara vergi vermelerine m�saade etmeyerek Ģ�yle demiĢtir: 

“Ben onlarÝn d�ĢmanÝyÝm ve sizin onlara vergi �demeniz gereksizdir”.48 884 yÝlÝnda Ruslar, diğer 

Ġslav kabileleri ile birleĢerek Hazarlara karĢÝ bir birlik meydana getirdiler ve HazarlarÝ iyice zayÝflattÝlar. 

Yine Oleg 885 yÝlÝnda kendisinin yanÝna gelen Radimi� kabilesinin el�ilerine “verginizi kime 

veriyorsunuz?” diye sormuĢ, onlarda “Hazarlara” diye cevap verince “Bundan sonra Hazarlara değil 

bana �deyeceksiniz” demiĢtir.49 892 yÝlÝnda Ruslar yine beĢy�z gemi ile Hazar denizine inmiĢler, Ciyl 

ve Deylem sahillerine, Abiskon ve Taberistan topraklarÝna asker �ÝkarÝp, �evreyi yakÝp-yÝkmÝĢlar ve 
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pek �ok insan �ld�rd�kten sonra topladÝklarÝ ganimetlerle geri d�nm�Ģlerdir. Geri d�n�Ģleri sÝrasÝnda 

da elde ettikleri ganimetlerin bir kÝsmÝnÝ Hazar hakanÝna vergi olarak vermiĢlerdir. Ancak RuslarÝn 

yaptÝklarÝnÝ haber alan Hazar hakanÝnÝn M�sl�man askerleri, hakandan Ruslara saldÝrmak i�in izin 

istemiĢler ve bu izni alarak Ruslara saldÝrmÝĢlardÝr. Nitekim onlarÝ tamamen kÝlÝ�tan ge�irip, 

dindaĢlarÝnÝn intikamÝnÝ da almÝĢlardÝr.50 IX. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren Ruslar, Hazar �lkesinde 

�zellikle ticari alanda son derece etkili olmaya baĢlamÝĢlardÝr. RuslarÝn Hazar topraklarÝndaki bu 

rahatlÝklarÝ onlara kendi devletlerini kurma imkanÝnÝ vermiĢ ve daha sonra kurmuĢ olduklarÝ devletin 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etme zeminini hazÝrlamÝĢtÝr. 

Knez Ġgor (912-945) Kiyev Ģehrini ele ge�irerek buraya yerleĢmiĢtir.51 ��nk� o, Kiyev‟i kendi 

ifadesi ile “b�t�n Ģehirlerin anasÝ” yapmaya kararlÝdÝr. Nitekim uzun m�cadelelerden sonra Dnyeper 

nehri �zerinden Karadeniz‟e inen b�y�k ticaret yolunu eline ge�irerek, bazÝ Ġslav kabilelerini Hazar 

hakimiyetinden kurtarmÝĢtÝr. Yine bu b�lgede Hazar hakimiyetine son vererek, topraklarÝnÝ doğudan 

tehdit eden baĢta Pe�enek ve Hazarlar olmak �zere diğer T�rk kavimlerine karĢÝ �eĢitli kaleler inĢa 

etmiĢtir. Neticede dağÝnÝk bir halde yaĢayan Ġslav kavimlerini bir id�re altÝnda toplayarak devlet haline 

getirmeyi baĢarmÝĢtÝr. Rus yÝllÝklarÝnda bundan sonraki Rus-Hazar m�n�sebetleri hakkÝnda knez 

Svyatoislav (945-972) zamanÝna kadar bir bilgi verilmemektedir. RuslarÝn Hazar �lkesine yaptÝklarÝ 

akÝnlar hakkÝndaki bilgiyi biz Arap kaynaklarÝndan bulabiliyoruz. Arap tarih�isi Mes�di‟ye g�re Ruslar 

ilk defa 913 yÝlÝnda Hazar �lkesine bir sefer yapmÝĢlardÝr. Ona g�re bu Rus akÝnÝ Hazar hakanÝnÝn izni 

ile olmuĢ ve Ruslar elde edecekleri ganimetlerden bir kÝsmÝnÝ hakana vereceklerini vadetmiĢlerdir.  

Ancak Hazar hakanÝ 925 yÝlÝnda kendisinin izni olmadan RuslarÝn tekrar bir akÝn d�zenlediklerini 

�ğrenince, kuvvetlerini g�ndererek geri d�nen RuslarÝn yollarÝnÝ kestirmiĢtir. Ġgor‟un 935‟lerde 

HazarlarÝn Tama-Tarhan (Tmutarakan) Ģehrine saldÝrdÝğÝ bir sÝrada Bizans‟ta RuslarÝn yardÝmlarÝyla 

KÝrÝm‟daki Hazar topraklarÝna saldÝrÝp bir kÝsmÝnÝ ele ge�irmiĢlerdir. Hazarlar buna 939 yÝlÝnda bir 

misilleme yaparak, cevap vermiĢler ve KÝrÝm‟Ý tahrip etmiĢlerdir. Ġgor‟un ordusunu bozguna 

uğratmÝĢlar ve onu Bizans‟a karĢÝ hareket etmeye zorlamÝĢlardÝr. Hazarlar, Ġgor‟un 941 yÝlÝnda 

Bizans‟a yaptÝğÝ sefer sÝrasÝnda da Bizans donanmasÝnÝ imha etmiĢlerdir. 944 yÝlÝnda Ruslar, o 

d�nemde M�sl�man Kafkasya‟nÝn merkezi olan Azerbaycan‟Ýn Berdaa Ģehrine kadar inerek her tarafÝ 

yağmalamÝĢlar, ancak Hazarlar onlara karĢÝ hi�bir tedbir alamamÝĢlardÝr.52 Rus tarihinin en �nemli 

simalarÝndan biri olan Oleg‟in oğlu Svyatoislav babasÝ �ld�ğ�nde hen�z 18 yaĢÝnda idi. Kendisini tam 

bir Vareg-Rus baĢbuğu sÝfatÝnda yetiĢtirmiĢ, cesareti ve atikliği ile de Ģ�hret kazanmÝĢtÝr. Rus 

tarihinde HÝristiyanlÝğÝ ilk kabul eden ve bu y�zdende kilise tarafÝndan “azizeler” arasÝnda g�sterilen 

annesi Olga‟nÝn etkisinden kurtularak, kendisi tam bir g��ebe baĢbuğu gibi hareket etmiĢtir. 

Svyatoislav, Kiyev‟in id�resini annesine bÝrakarak ilk seferini 964 yÝlÝnda o sÝrada Oka ÝrmağÝ boyunda 

oturan ve Hazarlar‟a vergi veren Vyati�ler �zerine yapmÝĢ ve b�y�k bir baĢarÝ kazanmÝĢtÝr. Rus 

yÝllÝklarÝndaki bir kayÝta g�re: “Svyatoislav 965 yÝlÝnda Hazarlar �zerine gitti. Hazarlar Svyatoislav‟Ýn 

kendi �zerlerine geldiklerini duyunca hakanlarÝnÝn baĢkanlÝğÝnda onlarÝ karĢÝlamak �zere �ÝktÝlar ve 

savaĢmak i�in karĢÝ karĢÝya geldiler. Svyatoislav onlarÝ yenerek Ģehirleri Bela Veja (ġarkel)‟yÝ aldÝ”.53 

Svyatoislav daha g�neye inerek Pe�enek ve UzlarÝ Hazarlar �zerine saldÝrttÝ. Ancak bu sefer 
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esnasÝnda Svyatoislav‟Ýn neden Hazar �lkesi �zerine y�r�mediği h�l� aydÝnlatÝlamamÝĢtÝr. Bu seferde 

Svyatoislav‟Ýn ġarkel kalesini ele ge�irerek, Ker� BoğazÝ‟nda ve Kafkasya‟nÝn Kuban sahillerindeki 

yerlere el atmasÝ ve Hazarlar‟a karĢÝ b�y�k bir baĢarÝ kazanmasÝ Kiyev RusyasÝ‟na b�y�k menfaatler 

sağlamÝĢtÝr. B�ylece de Don boyunda ve Kafkasya sahillerinde ĠslavlarÝn yerleĢmesinin imk�nÝ 

hazÝrlanmÝĢtÝr. 

Hazarlar bundan sonra Azak ve KÝrÝm taraflarÝnda varlÝklarÝnÝ devam ettirmiĢlerdir. Bizans 

kaynaklarÝna g�re Tmutarakan‟daki Hazar topraklarÝ 1016-1019 yÝllarÝ arasÝnda Bizans imparatoru II. 

Bazil‟in g�nderdiği donanmanÝn yardÝmÝyla Vladimir‟in kardeĢi Mstiislav tarafÝndan zaptedilmiĢtir. Bu 

savaĢtan sonra HazarlarÝn son hakanÝ olan Georgios Tzurlos esir edilmiĢtir. Hakan HÝristiyanlÝğÝ dahi 

kabul etmiĢ ve “arhon” �nvanÝnÝ almÝĢtÝr. Mstiislav bundan sonra Tmutarakan knezÝ olmuĢ ve o 

1022‟de ordusuna aldÝğÝ HazarlarÝn yardÝmÝ ile Kiyev‟deki kardeĢi Yaroislav‟a karĢÝ savaĢmÝĢtÝr. Rus 

yÝllÝklarÝndaki 1095 yÝlÝna ait kayÝtlarda ise Hazarlar artÝk Rus knezlerinin t�b�leri olarak 

zikredilmektedirler. B�ylece buradaki devlet sona ermiĢtir.54 

IX. y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar geliĢmesini s�rd�ren Hazar Ġmparatorluğu �ok geniĢ topraklara 

yayÝlmÝĢ bir devlet olarak bir �ok milleti hakimiyeti altÝna almÝĢtÝr. Ticarete �nem verip, asker� 

disiplinden uzaklaĢan Hazarlar, �nce doğudan gelen T�rk kabilelerinin saldÝrÝlarÝ ile karĢÝ karĢÝya 

kalmÝĢlar, daha sonra id�releri altÝna almÝĢ olduklarÝ bir �ok milletin isyan etmeleriyle de zor durumda 

kalmÝĢlardÝr. Nitekim IX. y�zyÝl ortalarÝna doğru doğudan gelen Kuman-KÝp�aklar, Uzlarla birleĢerek 

Hazarlar‟a saldÝrmaya baĢladÝlar.  

Hazarlar bu saldÝrÝyÝ durdurabildilerse de d�ĢmanlarÝnÝ tam olarak mağlup edemediler. Ancak 

onlarÝ batÝya doğru sevketmeyi baĢardÝlar.55 854 yÝlÝnda Kabarlar, daha sonralarÝ Macarlar, Kalizler 

ve Bulgar Ġskilleri, Hazar hakimiyetinden ayrÝlmÝĢlardÝr.56 Hazar HakanlÝğÝ‟nÝn d�Ģ�Ģ�nde dÝĢtan 

gelen h�cumlarÝn en �nemlisi doğudan gelen Pe�enek saldÝrÝlarÝdÝr. AĢağÝ Sir Derya �evresindeki 

muhtelif T�rk kavimlerinin g�� hareketleri ve m�cadelelerinin tepkileri Hazar HakanlÝğÝ‟nda kendini 

g�stermekte gecikmemiĢtir. IX. y�zyÝlÝn ortalarÝna doğru Oğuzlar‟a mens�p bazÝ z�mreler AĢağÝ Sir 

Derya boyuna gelmiĢler ve buradaki Pe�enekleri tazyike baĢlamÝĢlardÝ. G�ney Rusya‟da uzun s�re 

YayÝk ile Ġdil nehirleri arasÝnda yaĢayan, daha sonra Ġdil nehrini ge�erek Done� boyunda yayÝlÝp, Azak 

denizi ile Karadeniz‟in yeg�ne sahipleri olan Pe�enekler, IX. y�zyÝl sonunda artÝk Doğu Avrupa 

tarihinde rol oynayan en �nemli milletlerden biri haline gelmiĢlerdir. Pe�eneklerin Ġdil‟den doğuya 

giden ticaret yollarÝnÝ tehdit etmeleri, Hazarlarla savaĢmalarÝna sebep olmuĢtur. Bundan sonra 

Pe�eneklerin YayÝk‟Ýn g�neyinden Ġdil nehrine doğru sarkmaya baĢladÝklarÝ ve Hazar �lkesine yapmÝĢ 

olduklarÝ h�cumlarÝn artmÝĢ olduklarÝ g�r�lmektedir. Bu durum karĢÝsÝnda Hazarlar, Pe�enek 

akÝnlarÝnÝ durdurmak veya zararsÝz bir hale getirmek g�yesiyle “Uzlar”la (Oğuz) anlaĢmÝĢlardÝr. Bunun 

i�in 860 tarihlerinde Pe�eneklere karĢÝ bir Hazar-Uz ittifakÝ meydana gelmiĢ ama Uzlar sayesinde de 

Pe�eneklerin imhasÝnÝn m�mk�n olamayacağÝ g�r�lm�Ģt�r. Pe�enekler, herhalde 860-880 yÝllarÝnda 

UzlarÝn baskÝsÝndan kurtularak Hazar yurdu i�inden batÝya doğru ge�miĢler ve Ġdil nehrini aĢarak Don 

ve Kuban boylarÝna gitmiĢlerdir.57  
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Bu m�n�sebetle cereyan eden �arpÝĢmalarda HazarlarÝn b�y�k tahribata uğradÝklarÝ ve Hazar 

HakanlÝğÝ‟nÝn asker� y�nden iyice sarsÝldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 875‟de Pe�enekler yine Hazarlara 

saldÝrmÝĢlardÝr. 900 yÝllarÝnda Hazar hakanÝ, Derbend‟i aĢarak Ġsl�m topraklarÝna girmek istemiĢ ancak 

baĢarÝlÝ olamamÝĢtÝr. AyrÝca IX. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda baĢlayan Pe�enek saldÝrÝlarÝna karĢÝ Hazar 

hakanÝ, MacarlarÝn desteklerini elde etmek i�in onlara sun‟� bir devlet dahi kurdurmuĢtur. Hazarlar‟a 

tabi olan kavimler arasÝnda g�rd�ğ�m�z, Macarlar, Fin-Ogur menĢeli olup, galiba VII-VIII. y�zyÝlda 

YayÝk‟dan kalkarak, Ġdil boyundan aĢağÝ inmiĢler ve �nceleri Kuban, sonralarÝ da Done� �evresine 

yerleĢmiĢlerdir. “Etelk�z�”58 adÝ verilen bu sahada, Macarlar bir m�ddet kalmÝĢlar ve HazarlarÝn 

id�resinde iken, Hazar boylarÝ ile epeyce karÝĢmÝĢlardÝr. Yine Hazarlar MacarlarÝ kendi beylerinin 

id�resinde teĢkil�tlandÝrmÝĢlarsa da bu bir iĢe yaramamÝĢ sadece, bu teĢkilatlandÝrma sonralarÝ Arpad 

s�l�lesi adÝ ile bildiğimiz bir s�l�lenin ortaya �ÝkmasÝnda m�him rol oynamÝĢtÝr.59 Nitekim IX. y�zyÝlÝn 

sonlarÝna doğru Bulgar ve Pe�enekler, Macarlara saldÝrÝnca, HazarlarÝn himayesindeki bu devlet 

yÝkÝlmÝĢ ve Macarlar bu olaydan bir m�ddet sonra bug�nk� Macaristan topraklarÝna gitmiĢlerdir.60 X. 

y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Pe�enekler, Hazarlar‟a yeniden saldÝrmÝĢlar, fakat Oğuzlar Hazarlar‟a yardÝm 

ederek onlarÝ Pe�eneklerden kurtarmÝĢlardÝr.61 

965 yÝlÝndaki Rus seferinden sonra eski kuvvetini kazanamayan Hazar Devleti‟nin ��kmesine 

birinci derecede tesir edenler RuslardÝr. Ruslardan sonra ise en b�y�k darbeyi Pe�enekler, Uzlar ve 

Kuman-KÝp�aklar indirmiĢlerdir. �zellikle Pe�enekler, IX. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Ġdil-Harezm yolunu ele 

ge�irerek Don‟dan Dnyester‟e kadar olan Karadeniz bozkÝrlarÝnÝ da Hazarlardan almÝĢlardÝr.62 Gerek 

Pe�enek, Uz, Kuman-KÝp�ak gibi T�rk kabilelerinin saldÝrÝlarÝ gerekse 970 yÝlÝndan itibaren Hazarlar‟Ýn 

hakimiyeti altÝnda yaĢayan kabilelerin birer birer kopmaya baĢlamalarÝ �zerine b�y�k bir kargaĢanÝn 

ortaya �ÝkmasÝ HazarlarÝ tamamen g��s�z bir duruma getirmiĢtir.63 

HazarlarÝn bir kÝsmÝ 965‟ten sonra KÝrÝm‟a; diğer bir kÝsmÝ da Hazar Denizi ile Kafkaslar 

arasÝndaki kalan b�lgeye �ekilerek varlÝklarÝnÝ bir m�ddet daha burada devam ettirmiĢlerdir. Ancak 

KÝrÝm ile Kafkaslar arasÝnda kalan ve Hazarlar‟Ýn kontrol�nden �Ýkan topraklarÝn �eĢitli T�rk boylarÝ 

tarafÝndan iĢgal edilmiĢ olmasÝ da bu iki tarafÝn birbirleri ile irtibatÝnÝ kesmiĢtir.64 Bu b�lgeye Pe�enek, 

Oğuz ve KÝp�aklar gelip yerleĢmiĢlerdir. Sel�uklularÝn id�resi altÝnda bulunan M�sl�man Oğuzlar‟da 

bu havali ile ilgilenmeye baĢlamÝĢlar ve 1066 yÝlÝndaki bir sefer neticesinde 3000 Hazar �ilesi 

Derbend‟i ge�erek Sel�uklular‟a tabi olmuĢlardÝr. �zellikle de Kuman-KÝp�aklar bu b�lgede ikiy�z yÝl 

h�k�m s�rm�Ģlerdir. Nitekim XII. y�zyÝlda Arap kaynaklarÝnda bu havali KÝp�ak ve OğuzlarÝn �lkesi 

olarak zikredilmektedir. Doğu kaynaklarÝnÝn KÝp�ak, Bizans kaynaklarÝnÝn ise Kuman dedikleri boylar 

BatÝ Sibir‟den ayrÝlarak, YayÝk ve Ġdil boyuna doğru ilerlemeye baĢlamÝĢlardÝ. Bu hareket neticesinde 

HazarlarÝn Harezm ve T�rkistan ile m�n�sebetleri tamamen kesilmiĢ ve dolayÝsÝyla da Hazarlar‟Ýn 

ticar� faaliyetleri b�sb�t�n durmuĢtur.65 Bunun sonucunda XI. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Hazar HakanlÝğÝ 

hem asker� hem de ekonomik buhranlara maruz kalmÝĢ ve �lkedeki siyas� m�cadeleler neticesinde bir 

devlet olarak mevcudiyeti son bulmuĢtur. HakanlÝğa son darbeyi indirenler KÝp�aklar olmuĢtur. 

Bundan sonra HazarlarÝn bir kÝsmÝ bir m�ddet daha KÝrÝm‟da tutunabilmiĢlerse de, onlar XI. y�zyÝl 

i�inde kaybolup gitmiĢlerdir. Kuman-KÝp�ak �lkesi de 1229 yÝlÝnda S�bidey id�resindeki Moğol ordusu 
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tarafÝndan istil� edilmiĢtir.66 HazarlarÝn bir kÝsmÝ Kuman-KÝp�aklara, bir kÝsmÝ da Ruslar arasÝna 

karÝĢarak onlarÝn arasÝnda erimiĢlerdir. Geri kalanlarÝn bir kÝsmÝ da XII. y�zyÝlÝn sonlarÝna kadar 

DağÝstan ve �zellikle Derbend �evresinde yaĢamÝĢlardÝr. Nitekim 1170 sÝralarÝnda G�rc� 

kaynaklarÝnda “Derbend HazarlarÝndan” bahsedilmektedir.67 

Hazarlardan bize kadar ulaĢan tek hatÝra “Hazar Denizi”nin adÝdÝr.68 

Hazar Devleti‟nin ��k�Ģ sebeplerini dÝĢ ve i� sebepler olarak ikiye ayÝrabiliriz. DÝĢ sebebin en 

�nemlisi HazarlarÝn coğraf� bakÝmdan son derece �nemli bir b�lgeyi ellerinde tutuyor olmalarÝdÝr. 

Doğudan batÝya, kuzeyden g�neye giden d�nyanÝn en �nemli ticaret yolarÝnÝ ellerinde bulundurmalarÝ 

ve bu yollarda emniyetin sağlanmasÝ neticesinde elde ettikleri b�y�k gelirler, bir �ok milletin g�z�n�n 

Hazar topraklarÝna dikilmesine sebep olmuĢtur.69 Bu y�zden �zellikle komĢu kabilelerle b�lgedeki 

b�y�k devletler, Hazarlar aleyhinde faaliyet g�stermeye ve gizli ittifaklar kurmaya baĢlamÝĢlardÝr. Ġ� 

sebeplere gelince: 

1) �lkede din, dil, k�lt�r, menfaat ve kader birliğinin yok olmasÝ. Hazarlar, �zellikle imparatorluk 

d�neminde �ok geniĢ topraklara yayÝlÝnca �lkede din, dil ve k�lt�r birliğini kaybettiler.  

GeniĢ topraklar �zerinde Ġsl�m, HÝristiyan, M�sevi ve eski T�rk dininde olan insanlar beraberce 

yaĢÝyorlardÝ. Hakan ile sarayÝn ileri gelenlerinin M�sevi olmasÝ ve bilhassa son d�nemlerde ordunun 

b�y�k bir kÝsmÝnÝn M�sl�manlÝğÝ kabul etmesi, saray ile orduyu bazÝ noktalarda karĢÝ karĢÝya 

getirmiĢtir. Bu durum zaman zaman ordu ile bir kÝsÝm halkÝn, saraya baĢkaldÝrmasÝna dahi sebep 

olmuĢtur. �lkede yaĢayan her dinin mensubu, devletin kendisine karĢÝ g�stermiĢ olduğu hoĢg�r� ve 

toleranstan azami derecede faydalanmÝĢ olmasÝna rağmen, devlete karĢÝ g�revini yerine getirmede 

titizlik g�stermemiĢ ve istekli olmamÝĢtÝr. AyrÝca, devletin g�sterdiği ve baĢlangÝ�ta �eĢitli din 

mensuplarÝ arasÝnda mevcut olan din� m�samaha, daha sonralarÝ ortadan kalkarak, her dinin 

mensubu �lkeye kendi dindaĢlarÝnÝn hakim olmasÝ i�in �alÝĢmÝĢ ve bu da i� �atÝĢmalara ve devletin 

yÝkÝlmasÝnda yol a�mÝĢtÝr. 

2) �lkede zevk ve sefahatin artmasÝ; 

3) Asker� sistem ile hakanlÝk m�essesinin bozulmasÝ da devletin ��k�Ģ�n�n baĢlÝca 

sebeplerindendir.70 

Sosyal Hayat 

Hazar Devleti‟nin dayandÝğÝ temel unsur Ak ve Kara Hazarlar olmak �zere ikiye ayrÝlÝyordu. 

KaynaklarÝn verdikleri bilgilere g�re Ak Hazarlar yakÝĢÝklÝ ve a�Ýk renkli; Kara Hazarlar ise olduk�a 

esmer renkliydiler. 

YukarÝda da belirtildiği �zere Hazar Devleti‟nin ana topraklarÝ Kafkasya‟nÝn kuzeyi ile Hazar 

Denizi sahilleri yani Kafkas DağlarÝnÝn kuzey yakasÝ, Don nehri ve Azak Denizi ile Ġdil nehri arasÝndaki 

��gen b�lge idi. Hazarlar X. y�zyÝlda KÝrÝm‟a ve Ker� boğazÝna da sahip olmuĢlardÝr. Bu suretle Hazar 
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yurdu, VIII. y�zyÝldan itibaren Doğu Avrupa‟nÝn ekonomik ve geliĢme bakÝmÝndan elveriĢli bir yeri 

olmuĢtur. ĠĢte bu m�s�it coğraf� durum Hazar Devleti‟nin geliĢmesinde ayrÝca b�y�k bir rol oynamÝĢ, 

HazarlarÝn diğer T�rk kavimleri arasÝnda �ok daha erkenden yalnÝz yerleĢik hayata ge�meleri ve ziraat 

ile uğraĢmalarÝ ile kalmayÝp, ticaret faaliyetlerinde de ilerlemelerine yol a�mÝĢtÝr. Bunun da tabii bir 

neticesi olarak HazarlarÝn bir�ok Ģehir kurduklarÝnÝ g�r�yoruz. BunlarÝn baĢÝnda DağÝstan‟daki 

Belencer ve Semender Ģehirleri gelmektedir. Semender VIII. y�zyÝlÝn sonuna kadar Hazarlar‟Ýn 

baĢkentliğini yapmÝĢtÝr. Daha sonra Hazarlar‟Ýn baĢkenti Ġdil‟e nakledilmiĢtir. Ġlim d�nyasÝnda bu Ģehrin 

VIII. y�zyÝlÝn baĢÝna kadar varolmadÝğÝ kanaati h�kimdir. Derbend ile Ġdil arasÝnda, Ġdil‟in g�neyinde, 

sekiz g�nl�k mesafede, DağÝstan‟da Hazar denizi kenarÝnda bulunduğu bildirilen Semender‟de meyve 

bah�eleri ve 40 bine yakÝn bağ vardÝ. Nuf�sunun �oğu M�sl�man idi. ġehirde M�sl�manlarÝn 

mescitleri, HÝristiyanlarÝn kiliseleri ve M�sevilerin sinagoglarÝ bulunuyordu. Semender‟in evleri ahĢaptÝ 

ve damlarÝ yuvarlaktÝ. BuranÝn valisi Hazar kağanÝnÝn akrabasÝ idi. Semender, Hazarlar‟Ýn en kalabalÝk 

n�fusu olan Ģehirlerinden biri idi. Semender, RuslarÝn bu havalide yaptÝklarÝ h�cumlardan sonra 

968‟de harap bir hale gelmiĢ, halk �ok zarar g�rerek, bir kÝsmÝ Derbend‟e, diğer bir kÝsmÝ da adalara 

sÝğÝnmÝĢtÝ.71 Z. V. Togan‟a g�re Semender ve Belencer adlarÝ birer T�rk kabile adlarÝndan 

alÝnmÝĢtÝr.72 BaĢkent Ġdil (Etel-Atel) ise, Ġdil nehrinin �zerinde olmasÝ hasebiyle ticaretin geliĢmesi i�in 

bilhassa elveriĢli bir yerde bulunuyordu;73 Ġdil nehrinin mansabÝnda, bu Ýrmak �zerinde inĢa edilmiĢ 

ve iki ayrÝ b�l�mden meydana gelmiĢti. Bunlardan batÝdakini adÝ Arap kaynaklarÝnda (Ġbn Havkal‟a) 

Al-Beyz� Ģeklinde ge�en AkĢehir diğeri de, SarÝgĢÝn (SarÝĢehir) idi. SarÝĢehrin doğu kÝsmÝna 

“Hazar�n” batÝ kÝsmÝna hem “Ġdil” hem de “Han-balÝg” (HanĢehir) deniliyor ve kağan bu kÝsÝmda 

oturuyordu.  

B�y�k bir kÝsmÝ X. y�zyÝlda yazÝlan Ġsl�m kaynaklarÝnÝn hemen hepsi, baĢkent Ġdil‟den 

bahsetmiĢlerdir. Bunun da sebebi M�sl�man seyyah ve t�ccarlarÝn baĢkenti ziyaret etmiĢ olmalarÝdÝr. 

Ġdil‟in daha b�y�k olan batÝ kÝsmÝnda, nehirden uzak�a bir yerde hakanÝn tuğladan yapÝlmÝĢ bir sarayÝ 

vardÝ. ġehrin uzunluğu bir fersah kadardÝ ve d�rt kapÝlÝ bir sur ile �evrilmiĢti. ġehir dağÝnÝktÝ, binalarÝn 

�oğu inĢa edilmiĢ ve �zerleri ke�e ile �rt�lm�Ģt�. Evlerin ancak bir kÝsmÝ kerpi�ten yapÝlmÝĢtÝ. 

Hakandan baĢkasÝ tuğladan ev yaptÝramazdÝ. ġehrin pazarlarÝ ve hamamlarÝ da vardÝ. Ġdil aynÝ 

zamanda milletlerarasÝ bir ticaret Ģehri idi. Bizans, Ġslam, End�l�s, Rus �lkelerinden gelenlerin transit 

yolu �zerinde bulunmasÝ bu Ģehre �ok b�y�k bir �nem kazandÝrmÝĢtÝr. �zellikle Ģehrin doğu kÝsmÝnda 

bulunan Hazaran Ģehri en b�y�k ticaret merkezi olarak kabul ediliyordu. B�y�k t�ccarlardan �oğu da 

burada oturuyorlar ve pazar yerleri de burada bulunuyordu. BaĢkentin n�fusunun b�y�k bir 

�oğunluğunu 10.000 kadar ile M�sl�manlar oluĢturuyordu. AyrÝca RuslarÝn da olduğu g�r�lmektedir. 

M�sl�manlarÝn oturduklarÝ taraf, daha �ok bir Ģehir g�r�n�m�nde idi ki, burada onlarÝn okullarÝ ve 30 

mescidleri vardÝ. B�y�k camiinin minaresi, hakanÝn sarayÝndan daha y�ksekti. 

HazarlarÝn eski merkezleri Belencer ise, DağÝstan‟da Koysu ÝrmağÝ �zerinde ve bug�n Anderay 

denilen bir yerde bulunuyordu.74 G�ney Kafkasya, Kabala‟dan idare edilirdi. Bunlardan baĢka 

Kuban‟Ýn Karadeniz‟e d�k�ld�ğ� yerde Tmutarakan (Taman-Tarhan isminden), Murgan, Beyda, 
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Varasan, Bulgar, HamlÝh, KiĢevi, BağandÝ Ģehirleri ile Bak�‟n�n kuzeyindeki ġaberan, Suvarin 

(Suvar), SaksÝn Ģehirleri zikredilebilir.75 

Hazar Devleti kuvvetli ordusu ile h�kim olduğu geniĢ sahada asayiĢ ve ulaĢÝm g�venliğini temin 

etmek maksadÝyla herhangi bir dÝĢ saldÝrÝyÝ vaktinde �nlemek i�in Bizans‟tan getirilen ustalarÝn 

yardÝmÝ ile Don nehrinin sol sahilinde 835‟de �nl� ġarkel kalesini yaptÝrmÝĢtÝ. Rus yÝllÝklarÝnda Bela 

Veja (Beyaz Kale) olarak zikredilen bu kale beyaz taĢtan ve tuğladan inĢa edildiği i�in batÝ T�rk�esi ile 

ġarkel (Akkerman: ak ev, beyaz kale) diye adlandÝrÝlmÝĢtÝr. ġarkel kalesi harabelerinde yapÝlan 

kazÝlar, bu Ģehrin ancak 400 m2‟lik uzun d�rtgen Ģeklinde bir yer tuttuğunu ortaya �ÝkarmÝĢtÝr. Burada 

meydana �ÝkarÝlan tuğlalar Orta-Asya tipindedir. Yine burada bulunan eĢyanÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝ, T�rk 

boylarÝna ait s�s eĢyasÝ, seramik ve silahlar oluĢturmaktadÝr. AyrÝca bir takÝm ziraat aletleri ile ev 

eĢyasÝ, Orta Don havalisinde ziraat ve hayvancÝlÝğÝn geliĢmiĢ olduğunu ortaya koymaktadÝr.76 

Hazarlar hakkÝndaki bilgilerinin �oğunu Arap kaynaklarÝndan �ğreniyoruz. �zellikle Ġbn Rustah, 

Ġstahri, Ġbn Havkal, Ġbn Fadlan ve Mes‟udi gibi m�ellifler bir hayli haberi bize kadar ulaĢtÝrmÝĢlardÝr. 

BunlarÝn verdiği bilgilerden anlaĢÝldÝğÝna g�re Hazarlar kÝĢÝn Ģehirlerde, yazÝn �adÝrlarda oturuyorlardÝ. 

TarÝm i�in verimli topraklarÝ vardÝ ve bu topraklarda pek �ok meyve bah�esi bulunuyordu. Yine 

baharda tarlalara ve Ģehirden uzak yerlere g�� ederlerdi. Mahsullerini bu uzak yerlerden arabalar ve 

gemilerle merkezlere taĢÝrlardÝ. AyrÝca �obanlÝk yaptÝklarÝna dair bilgilere de rastlÝyoruz. 

HazarlarÝn kendilerinin ihra� edecekleri �ok mallarÝ olmadÝğÝnÝ g�r�yoruz. En �ok bal, balmumu, 

un, kadife ve k�rkler ihra� ediliyordu. BunlarÝn arasÝnda en meĢhurlarÝ ise Burtas �lkesinden getirilen 

siyah ve kÝzÝl tilki derileri idi. �zellikle siyah tilki 100 dinara kadar alÝcÝ buluyordu. Hazarlar, M�sl�man 

ve Rus t�ccarlarÝn �lkelerinden serbest�e ge�melerine m�saade etmiĢler, bu t�ccarlar �zellikle X. 

y�zyÝlda Ġdil‟in devamlÝ m�Ģterisi olmuĢlardÝr ve bir s�re sonrada pek �oğu buraya yerleĢmiĢtir. 

B�ylece bu ticaret akÝĢÝ hakanlÝğÝn en �nemli gelirini oluĢturmuĢtur. Hazarlar �lkeye giriĢ noktalarÝnda, 

kara, deniz ve nehir yollarÝnÝn belirli yerlerinde elde edilen g�mr�k resimleri ile t�ccarlardan aldÝklarÝ 

onda bir vergiler sayesinde gittik�e zenginleĢmiĢlerdir. �oğu yabancÝ olan ve baĢkentten ge�en bu 

t�ccarlar yol boyunca Hazar �lkesinde emniyet i�erisinde bulunmuĢlardÝr. Ġ. Kafesoğlu, Hazar 

Devleti‟nin kuvvetli ordusu ile h�kim olduğu sahada asayiĢ ve g�venliği temin ederek VII-IX. y�zyÝllar 

boyunca Doğu Avrupa‟da tam anlamÝyla bir “Hazar BarÝĢÝ” �ağÝ ger�ekleĢtirdiğini belirtmektedir.77 

HazarlarÝn Ģehirlere sahip olmalarÝna, ziraatin ve �zellikle de ticaretin geliĢmiĢ olmasÝna 

rağmen, ekonomik hayatlarÝnÝn esasÝnÝ yine de hayvan yetiĢtiriciliği teĢkil ediyordu. B�y�kbaĢ hayvan, 

koyun ve at s�r�leri, hatta develeri vardÝ. Nehir boyundaki otlak ve sazlÝklar hayvan yetiĢtirmeği 

kolaylaĢtÝrÝyor ve Ġdil Ģehri de kÝĢlak i�in �ok elveriĢli bir konumda bulunuyordu. Hazarlar, s�r�lerini 

ilkbaharda ovalara �ÝkarÝrlardÝ. Bir �ok mamul eĢyayÝ ve giyecek i�in gerekli malzemeyi dÝĢarÝdan 

alÝrlardÝ. Giyim eĢyasÝ dahil, bir kÝsÝm ihtiya� maddelerini G�rgan, Azerbaycan, Bizans ve 

Taberistan‟dan ithal ederlerdi. Hazar arazisinde yerleĢen M�sl�manlardan bir kÝsmÝ zanaat erbabÝ idi. 

XI. y�zyÝlda Semender Ģehrinin yerine SakĢÝn ge�miĢ ve burasÝ geliĢerek b�t�n T�rk d�nyasÝnÝn en 
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b�y�k Ģehri olmuĢtur. ġehrin �evresi 6 fersah kadardÝ. Burada da evler ke�e ile �rt�l� idi. Bu Ģehirde 

ilim de geliĢmiĢti.  

KaĢgarlÝ Mahmut Suvarin, SakĢÝn‟daki Hazar ahalisinin kağÝt para kullandÝklarÝnÝ yazmaktadÝr. 

Hazarlar el sanatlarÝ ile de meĢgul olmuĢlardÝr. �zelikle Hazar s�ng�leri ile eğerleri �ok �nl�yd�. Yine 

Hazar kÝlÝ�larÝ da Ruslar arasÝnda �ok tutulmaktaydÝ. Hazar hakanÝnÝn sarayÝnda bulunan halkÝn 4 bin 

kiĢi kadar olduğu belirtilmektedir. Hazar sarayÝndan Araplara gelin olarak giden kÝzlarÝn �ehizi ve 

arabalarÝ son derece kÝymetli idi. Bu arabalarÝn kapÝlarÝ altÝn ve g�m�Ģ ile kaplÝ, i�leri samur derileri ile 

s�slenmiĢ ve altÝn iĢlemeli kumaĢlarla �rt�lm�Ģt�. 

Ġyi asker olarak tanÝnan Hazarlar Sasan�, Abbas� ve Bizans saraylarÝnda muhafÝz kÝtalar olarak 

g�rev yapmÝĢlardÝr. Bizans sarayÝnda Hazar askerlerinin b�y�k n�fuzlarÝ vardÝ. Ġmparatorlar dahi bir 

kÝsÝm t�renlerde Hazar elbisesi giymiĢlerdir. 

Kaynaklardan �ğrendiğimize g�re Hazar HakanlÝğÝ‟nÝn devlet teĢkilatÝ aslÝnda G�kt�rk 

Devleti‟nin teĢkilatÝnÝn bir devamÝ olmakla beraber bazÝ hususlarda kendine has geliĢmeler g�sterdiği 

de bilinmektedir. Hud�d‟ul �lem‟e g�re devletin baĢÝnda bulunan “Hakan” AĢina s�lalesinden 

gelmekte ve T�rk geleneklerine uygun olarak “Ġlahi menĢeli” sayÝlmakta idi. Ancak daha sonra Hazar 

hakanÝnÝn durumunda bir değiĢiklik olmuĢ ve “Hakan” devlet hakimiyetinin bir sembol� yani 

“temsilcisi” durumuna getirilmiĢtir. B�ylece HakanlÝk devlet iĢlerine karÝĢmayan ancak devleti temsil 

eden sembolik y�ksek bir makam olmuĢtur. Bu y�zden hakanÝn halk arasÝna pek �ÝkmadÝğÝnÝ, sadece 

ayda d�rt defa tebasÝ ile g�r�Ģt�ğ�n� g�r�yoruz. Devletin iktidarÝ b�y�k hakanÝn naibi olan kağan bey 

(kağan bey, kagan ebe, kagan beh, abĢad, tarhan,) elinde idi. Bu naip b�y�k hakan tarafÝndan se�ilir, 

her an değiĢtirilebilir ve idam edilebilirdi.  

�lkeyi idare eden, ordularÝn sevk ve idaresini yapan, komĢu krallarÝ itaat altÝnda tutan hep o idi. 

O her g�n hakanÝn huzuruna �Ýkar ve sağ tarafÝnda otururdu. Diğer T�rk kavimlerinde olduğu gibi 

Hazarlar arasÝnda da hakanÝn sihirli bir kudreti vardÝ. HalkÝn baĢÝna kÝtlÝk, kuraklÝk, harplerde 

baĢarÝsÝzlÝk ve baĢka uğursuzluklar geldiği zaman, hakan bundan sorumlu tutulur ve bu durum �oğu 

zaman onun hayatÝna mal olurdu. Belki de bu sebeple hakanÝn h�kimiyet m�ddeti 40 yÝl gibi belirli bir 

zamana bağlanmÝĢtÝ. ġayet bu zaman sona ermeden kağanda bunama, akl� melekelerinde bir zayÝflÝk 

belirir veya herhangi bir hatasÝ g�r�l�rse, bu durum halkÝn galeyanÝna sebep olurdu. ��nk� onun bir 

uğursuzluğu davet etmesinden korkulurdu. Hakan Ģayet 40 yÝlÝnÝ doldurduğunda h�l� �lmemiĢse, halk 

ve maiyeti onu aklÝ azaldÝ, bunadÝ diyerek hemen �ld�r�rd�. 

Kağan beyin yardÝmcÝsÝna k�nd�r, onun da yardÝmcÝsÝna �avĢÝgÝr deniliyordu. Bu �� kiĢiden 

baĢkasÝ hakanÝn yanÝna giremezdi. Hakan, bir sefere �Ýkmak �zere atÝna bindiği zaman, b�t�n ordu 

mensuplarÝ aynÝ iĢi yapardÝ. HakanÝn d�Ģmana karĢÝ g�nderdiği ordu yenilgiye uğrarsa, ka�arak geri 

d�nenler �ld�r�l�r, kumandan ve kağan bey cezalandÝrÝlÝrdÝ. Hakan herkesin g�zleri �n�nde  

kadÝn ve �ocuklarÝnÝ, malÝnÝ, m�lk�n�, binek hayvanlarÝnÝ ve sil�hlarÝnÝ baĢkasÝna dağÝtÝrdÝ. 

Ġstahr�‟ye g�re hakan emir ve yasak koymazdÝ. Ona ancak huzuruna �ÝkÝlÝrken saygÝ g�sterilir ve 
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�n�nde eğilinirdi. YukarÝda da belirttiğimiz gibi Hazarlar‟Ýn hakanlarÝ G�kt�rklerin AĢina soyundandÝr. 

Yani hakan olmak i�in belirli bir hakan s�lalesinden olmak gerekiyordu. Daha sonralarÝ ise bu kurala 

Musevi olmak ĢartÝ da eklenmiĢtir. Nitekim Hazar tahtÝna varis olma hakkÝna sahip bir delikanlÝnÝn 

pazarda ekmek sattÝğÝ ve M�sl�man olduğu i�in bu makama getirilmediğini g�r�yoruz. HakanlarÝn 

�lkelerini adaletli bir Ģekilde y�nettikleri Arap kaynaklarÝnda �zellikle verilmektedir. Hazar devlet 

teĢkil�tÝnda ayrÝca tekin, inal, buyla, buyrug gibi unvanlara da rastlanÝldÝğÝ gibi; Hazarlar‟a bağlÝ diğer 

kavimler merkezden g�nderilen “Ġl-teber” veya “tudun” denilen kiĢiler tarafÝndan y�netiliyordu. 

Hazar Devleti‟nin ordu yapÝsÝna gelince Ġstahri‟ye g�re ordu 12 bin kiĢilikti. Askerin k���k bir 

kÝsmÝ hari� d�zenli bir Ģekilde �cret almaz, maaĢlarÝnÝ uzun vadelerle ve muntazam olmayan 

aralÝklarla alÝrlardÝ. Ordu olağan�st� hallerde toplanÝr, askerlerden biri vefat ettiğinde yerine yenisi 

g�revlendirilirdi. Buradan biz o sÝralar Hazarlar‟Ýn �cretli ordularÝ olmadÝğÝnÝ ve savunmanÝn g�n�ll�ler 

tarafÝndan yapÝldÝğÝnÝ anlÝyoruz. Ancak Hazar ordusu daha sonralarÝ �cretli M�sl�man kÝtalardan 

oluĢmuĢtur. Hazarlar‟da IX. y�zyÝlÝn ortalarÝnda ticaretin �ok geliĢmesi �zerine halkÝn b�y�k bir kÝsmÝ 

eskisi gibi askerlikle meĢgul olmamÝĢ bu da �cretli askerlerin artmasÝnÝ sağlamÝĢtÝr. Hazar hakanÝ 

atÝna bindiği zaman yanÝnda 10 bin asker bulunurdu. Hazarlar konakladÝklarÝ bir yerde �ok �abuk bir 

ordug�h kurarak etrafÝnÝ kÝsa zamanda tahkim ederlerdi. Ordunun �nc�leri ellerindeki meĢalelerle 

kağanÝn �n�nden giderler ve onun ordusu ile birlikte aydÝnlÝkta ilerlemesini sağlarlardÝ. Ordu komutanÝ 

olan ĠĢa (Ġsa) savaĢta orduyu bizzat kendisi idare eder, sancaklarla donatÝlmÝĢ ordusunun baĢÝnda 

s�sl� sil�hlarÝyla katÝlÝr, g�ğs�ne bir zÝrh taĢÝrdÝ. ĠĢa‟nÝn da 10 bin atlÝsÝ vardÝ. Bunlardan bir kÝsmÝ 

devamlÝ �cret alÝrdÝ. ĠĢa halkÝn servetine ve mevkiine g�re orduya katkÝda bulunmasÝnÝ sağlardÝ. 

Sefere katÝlan hakanÝn �n�nde at �st�nde, davula benzeyen ve g�neĢi andÝran bir �lem taĢÝrlardÝ. 

SavaĢta sağlanan ganimet ordug�hta toplanÝr ve daha sonra askere dağÝtÝlÝrdÝ. �lkede toplanan vergi 

de ĠĢa‟ya getirilir ve o da bunu askerleri arasÝnda paylaĢtÝrÝrdÝ. AyrÝca savaĢlarda ĠĢa‟nÝn emrindeki 10 

bin atlÝdan baĢka kendi masraflarÝyla orduya katÝlan varlÝklÝ kimseler de bulunuyordu. 

Ġlk d�nemlerde atlÝ-g��ebe bir kavim olan Hazarlar‟da at �ok �nemli bir yer tutmakta idi. Bu 

y�zdendir ki Hazar b�lgesinde yapÝlan kazÝlarda atlara ait mezarlar, bu mezarlarÝn i�inde at 

iskeletlerinin yanÝnda �zengiler, at koĢumlarÝna ait halka tokalar ve plakalar, gemler bulunmuĢtur.78 

ġarkel kalesindeki dehlizlerde Hazar yapÝmÝ m�cevherlerin, s�sl� tabakalarÝn, ayna gibi �eĢitli 

s�s eĢyalarÝnÝn bulunmasÝ, hem Hazarlarda altÝn ve g�m�Ģ iĢlemeciliğinin �ok ileri bir noktada 

olduğunu hem de Hazarlar‟Ýn s�se ve giyime ne kadar �ok d�Ģk�n olduklarÝnÝ g�stermektedir.79 

Hazarlar, �rf ve adetleri, sanatlarÝ, giyim ve kuĢam tarzlarÝ ile �ok geniĢ bir sahayÝ etkileri altÝna 

almÝĢlardÝr. ĠĢte bu Hazar k�lt�r� pek �ok milletin k�lt�r�ne tesir ederek ayrÝca geliĢmesine yardÝm 

etmiĢtir. Rus ilim adamlarÝ Hazar K�lt�r �evresinin devamÝnÝ Kara�aylar, Balkarlar, Tatar ve Kafkas 

dağlÝlarÝ arasÝnda ve �zellikle de Karaylar arasÝnda aramÝĢlardÝr. Hazar k�lt�r� bu saydÝğÝmÝz 

k�lt�rleri etkilediği gibi Rus, Macar gibi diğer milletlerinde k�lt�r�ne tesir etmiĢtir.80 
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Hazar HakanlÝğÝ‟nÝn en kudretli devrinde Doğu Avrupa‟nÝn kuzeyinde yeni bir Rus Devleti 

teĢekk�l etti. Bu sÝralarda Orta Dnyeper sahasÝ Hazarlar‟Ýn id�resinde olduğu i�in buralarda Hazar 

tesiri h�kimdi. Sambata (Kiyev) Ģehrinde Hazarlar tarafÝndan kurulan d�zen daha sonralarÝ da ge�erli 

olmuĢtur. Ġskandinavya-Bizans ticaret yolu �zerinde, ormanlarÝnda kÝymetli k�rkl� hayvanlarÝ ile 

orman-bozkÝr sÝnÝrÝ boyunca arÝlarÝ bol b�lgelerde oturan, daha �ok avcÝlÝk ve bal istihsali ile uğraĢan 

Ġslav-Fin karÝĢÝmÝ kabileler, aynÝ ticar� maksatlarla buraya gelen ĠskandinavyalÝ denizci Varegler 

(Norman)‟den Rus diye adlandÝrÝlan maceracÝ bir grubun id�resine girmiĢler ve Hazar �rneğine uygun 

bir siyas� yapÝ kazanmağa baĢlamÝĢlardÝr (IX. asrÝn ilk yarÝsÝ).  

Ġlmen g�l� �evresinde yerlilerden aldÝklarÝ k�rk, balmumu, bal gibi mallar sayesinde Bizans ile 

alÝĢ-veriĢe giriĢen Vareg-Ruslar o civarda kasabalar kurmaya �alÝĢmÝĢtÝr. Nitekim IX. y�zyÝlÝn ikinci 

�eyreğinde Ġlmen G�l�‟n�n kuzeyindeki Novgorod Ģehrinin beyi (knezÝ) olan Vareg-Rus Rurik 

Hazarlar‟a bağlÝ Orta Dnyeper sahasÝndaki Hazar merkezi (kalesi) Sambata‟ya gelerek (862) t�bilik 

stat�s� altÝnda ticar�-siyas� faaliyetlere giriĢmiĢtir.81 Rurik‟den sonra yerine ge�en Oleg, o sÝralarda 

geliĢen Kiyev Ģehrini ele ge�irmeye muvaffak olmuĢ ve b�ylece Rus devleti s�ratle geliĢmek i�in �ok 

elveriĢli imk�nlara kavuĢmuĢtur. Rus knezlarÝndan HÝristiyanlÝğÝ kabul etmesi ile Ģ�hret bulan 

Vladimir‟in “Kağan” unvanÝnÝ taĢÝmÝĢ olmasÝ da Hazar tesirinin derecesini g�stermesi bakÝmÝndan 

�nemlidir.82 

Daha �nce de s�ylediğimiz gibi Ġdil nehri Ġsl�m d�nyasÝ ve �in ile Ġskandinavya arasÝndaki 

b�y�k ticaret faaliyetine imk�n sağlamÝĢtÝ. Bu siyas� g�c� sağlayan baĢlÝca imk�nlardan biri, 

hakanlÝğÝn coğraf� mevki itibariyle orta�ağlarÝn belki de en canlÝ ticar� faaliyet b�lgesinin merkezinde 

yer almÝĢ olmasÝdÝr. AyrÝca Harezm‟den Ġdil boyuna ve oradan da Karadeniz sahillerine giden b�y�k 

kervan yolu da AĢağÝ Ġdil‟den ge�iyordu. Ġdil ve �olma boylarÝndan bilhassa k�rkler (samur, kakÝm, 

tilki, zerduvan, sansar) ve diğer ticar� mallar (bal, balmumu, tutkal), �in ve T�rkistan‟dan ipek ve 

kumaĢlar, Bizans‟tan t�rl� san‟at ve s�s eĢyasÝ geliyor ve bunlar Ġdil ve baĢka Hazar Ģehirlerinde 

pazarlanÝyordu. Bu �eĢitli ve zengin emtia Orta Asya, Doğu Avrupa, YakÝn Doğu kÝtalarÝ arasÝnda bir 

yandan diğer yana akÝyordu.83 

Dini Hayat 

HazarlarÝn dini bug�ne kadar ilim alemini epeyce meĢgul etmiĢtir. ��nk� devlet i�erisinde bir 

�ok din yaĢama imk�nÝ bulmuĢtur. Bu dinlere mens�p insanlar arasÝnda zaman zaman bazÝ 

s�rt�Ģmeler g�r�lse de yine de bu dinler b�y�k bir serbestlik ve m�samaha i�erisinde yanyana 

yaĢamÝĢlardÝr. Hi� Ģ�phesiz, HazarlarÝn asÝl ve uzun s�reli dinleri b�t�n diğer T�rk kavimlerinde 

olduğu gibi “G�k TanrÝ Dini” idi. Ġbn Fadlan ve Ġbn R�ste gibi m�elliflerin verdikleri bilgiler bu g�r�Ģ� 

teyit etmektedir. Buna g�re Hazar T�rkleri Tengri Han (G�k-TanrÝ) adÝnÝ verdikleri bir il�ha tapÝyor, 

diğer T�rk topluluklarÝnda olduğu gibi tabiat g��lerine ve atalara din� anlamda saygÝ g�steriyorlardÝ. 

Ġbn Fadlan‟Ýn seyahatnamesinden anlaĢÝldÝğÝ kadarÝyla �hiret hakkÝndaki d�Ģ�nceleri de diğer T�rk 

kavimlerinden farklÝ değildi. 
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Hazar HakanlÝğÝ‟nda erken d�nemlerden itibaren ortaya �Ýkan bir baĢka din de HÝristiyanlÝk‟tÝr. 

Kafkasya, Azerbaycan ve G�ney Rusya‟da HÝristiyanlÝk daha VI. y�zyÝlda yayÝlma ve yerleĢmeye 

baĢlamÝĢtÝr. Kuzey Kafkasya‟da yaĢayan Hunlar ve onlarÝn devamÝ olan SabarlarÝn 507-508 yÝlÝnda 

Arran patriği Kardust‟un teĢvikleri ile HÝristiyanlÝğÝ kabul ettiklerini g�r�yoruz. AyrÝca DağÝstan‟daki 

Yahudilerde Sabar-HazarlarÝ arasÝnda M�seviliği yaymaya �alÝĢmÝĢlardÝr. Yine Arap istil�sÝ 

d�neminde de M�sl�manlÝk Harezmli t�ccarlar aracÝlÝğÝ ile yayÝlmÝĢtÝr. Merkezleri Arran olan 

HÝristiyanlar, Hazarlar �zerinde etkili olmaya baĢlamÝĢlar ve Arran metropolidi Ġsrail (677-703) 

Hazarlar arasÝnda HÝristiyanlÝğÝ yaymayÝ baĢarmÝĢtÝr. �zellikle Bizans sÝnÝrlarÝnda ve KÝrÝm‟da 

yaĢayan Hazarlar arasÝnda HÝristiyanlÝğÝn yayÝldÝğÝ g�r�lmektedir. Yine Varasan Ģehrinde yaĢayan 

Hazarlar‟Ýn HÝristiyanlÝğÝ kabul ettikleri ve bunlarÝn �nceki dinlerinin G�k-TanrÝ dini olduğu ve 

TanrÝlarÝna “Tengri” dedikleri kaynaklarda belirtilmektedir. IX. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren Hazar 

hakanÝ HÝristiyanlÝkla ilgilenmiĢ ve Bizans imparatoruna el�i g�ndererek �lkesine misyonerler 

yollamasÝnÝ istemiĢtir.  

Hazarlar‟Ýn bu istekleri daha sonralarÝ bu hususta bir takÝm efsanelerin �ÝkmasÝna vesile 

olmuĢtur. Buna g�re, Hazar hakanÝ imparatordan �lkesine �lim bir din adamÝ g�ndermesini, zira 

memleketinde M�sl�manlarla M�sevilerin hummalÝ bir faaliyet i�erisinde bulunduklarÝnÝ, Ģayet 

g�ndereceği din adamÝ kendilerini ikna etmeyi baĢarÝrsa, HÝristiyanlÝğÝ kabul edeceğini bildirmiĢtir. 

Bunun �zerine imparator “Ġslav Havarisi” lakabÝnÝ kazanan ve Avrupa‟da Ġslavlar arasÝnda din neĢri ile 

Ģ�hrete kavuĢan Konstantin (Krill)‟i 860 yÝlÝ sonlarÝnda Hazarlar arasÝnda misyonerlik yapmakla 

g�revlendirmiĢtir. Konstantin, Hazarlar‟a gitmeden �nce bir m�ddet KÝrÝm‟da kalmÝĢ, Hazarca 

�ğrenmiĢ, Don ve Ġdil nehirlerini aĢarak Hazarlar‟Ýn baĢkenti Ġdil‟e varmÝĢtÝr.  

Hakan tarafÝndan iyi karĢÝlanan Konstantin, hakanÝn huzurunda bir M�sl�man hoca ve bir 

M�sevi haham ile din m�nazarasÝ yapmÝĢ ve rivayete g�re onlara �st�n gelmiĢtir. Fakat buna rağmen 

Hakan HÝristiyanlÝğÝ kabul etmediği gibi, HÝristiyanlarda Hazarlar arasÝnda fazla bir baĢarÝya 

ulaĢamamÝĢlardÝr. Nitekim Hazarlar arasÝnda HÝristiyanlÝğÝn yayÝlmasÝ VIII. y�zyÝl baĢÝnda geniĢleyen 

G�ney Kafkasya ve Azerbaycan‟daki Arap istil�sÝ ile sona ermiĢtir. Ancak Hazar Devleti‟nin 

yÝkÝlmasÝndan sonra HÝristiyan ahali Rus kilisesi i�erisinde erimiĢlerdir.84 

Hazar tarihinin en dikkate değer �zelliklerinden biri de M�sevi dinini resm� devlet dini olarak 

kabul etmiĢ olmalarÝdÝr. M�seviliğin Hazar �lkesine geliĢi ve Hazarlar‟Ýn bu dini kabul ediĢleriyle ilgili 

farklÝ tarihler ileri s�r�lmektedir. 1140‟ta yazÝlan Judah Halevi‟nin (Jehudah) “Kuzari” adlÝ yarÝ edeb� 

kitabÝna g�re Hazar h�nedanÝ 740 yÝlÝnda M�seviliği kabul etmiĢtir. Mes‟�d� ise bu olayÝn 

H�r�n�rreĢ�d‟in halifeliği sÝrasÝnda (786-809) olduğunu s�ylemektedir. M�seviliği tercih etmelerinin 

sebebi muhtemelen, b�y�k bir HÝristiyan devleti olan Bizans Ġmparatorluğu ile kuvvetli Ġsl�m halifeleri 

karĢÝsÝnda onlarÝn siyas� n�fuzlarÝndan uzak eĢit bir devlet olarak kalma arzusudur. Bu Ģekilde yine 

kitab� bir din olan M�seviliği kabul etmekle kendi siyas� durumlarÝnÝ korumuĢlardÝr. Hazarlar‟Ýn 

M�seviliği nasÝl kabul ettikleri kesin olarak bilinmemektedir. Sadece M�sevilerin Kuzey Kafkasya ve 

KÝrÝm sahillerinden olduk�a erkenden Hazar topraklarÝna girerek dinlerini yaymaya baĢladÝklarÝ 

bilinmektedir. OnlarÝn Ermenistan �zerinden Kafkasya‟ya gittikleri anlaĢÝlmaktadÝr. Ancak M�sevilerin 
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Hazar �lkesinde yoğun bir Ģekilde bulunmalarÝ, herhalde Heraklios ve III. Leon zamanÝnda Bizans‟ta 

baĢlayan Yahudi takibinden sonradÝr. ��nk� M�seviler Kafkasya‟daki Arap fetihlerinden sonra 

DağÝstan‟a gitmiĢlerdir. S�s�n�lerin Yahudileri takibe baĢlamalarÝ �zerine, Yahudiler DağÝstan‟da 

yerleĢmeye baĢlamÝĢlardÝr. B�ylece de M�sevilik Hazar �lkesinde bilhassa t�ccarlar arasÝnda yayÝlma 

imkanÝnÝ bulmuĢtur. 

HazarlarÝn M�seviliği kabul etmeleri, �zellikle Orta�ağ‟da baĢka yerlerde yaĢayan Yahudilerin 

dikkatlerini onlar �zerine �ekmelerine sebep olmuĢ ve bilhassa Ġspanya‟daki Yahudiler arasÝnda 

b�y�k bir ilgi g�rm�Ģt�r. Bu y�zden de bu �evrede HazarlarÝn ne Ģekilde M�seviliği kabul ettiklerine 

dair bir �ok efsane t�remesi ile birlikte bu konu hakkÝnda Yahudi edebiyatÝnda bir �ok eserin yazÝlmasÝ 

da sağlanmÝĢtÝr. Ancak yine de ortak bir inanÝĢ mevcut değildir. Hakan ve maiyyeti M�sevi olmakla 

beraber, dini taassuba kapÝlmadan M�sl�man t�ccarlarÝ himaye etmiĢlerdir. BaĢkent Ġdil‟de M�sl�man 

ve HÝristiyan toplumlar, M�sevilere oranla daha �oğunlukta idiler. Mes‟ud�‟ye g�re, �lkede yedi baĢ 

kadÝ bulunuyordu. Bunlardan ikisi M�sl�manlarÝn, ikisi HÝristiyanlarÝn, ikisi M�sevilerin ve biri de eski 

G�k-TanrÝ dininde olanlar ile RuslarÝn davalarÝna bakÝyorlardÝ. HakanlarÝn M�sevi olduklarÝ halde bu 

dinin yayÝlmasÝ i�in herhangi bir gayret i�erisinde olmadÝklarÝ g�r�lmektedir. Hakanlar din iĢlerine 

karÝĢmamÝĢlar ve Ģehirlerde b�t�n dinlerin serbest�e ibadetlerini yapmalarÝnÝ sağlamÝĢlardÝr. 

Hazarlar‟Ýn M�seviliğin hangi mezhebini benimsedikleri meselesi de a�Ýk değildir. Bununla birlikte 

KÝrÝm k�kenli Kar�ilerle (Kara‟im: Karaites) Hazarlar arasÝndaki iliĢkinin varlÝğÝ HazarlarÝn Kar�iliği 

(An�niyye) benimsediğini doğrular mahiyettedir. Fakat g�n�m�zdeki bazÝ araĢtÝrÝcÝlar HazarlarÝn �nce 

Kar�iliğe, sonra da Talmudist Yahudiliğe girdiklerini ileri s�rmektedirler. 

Merv�n b. Muhammed id�resindeki Ġsl�m kuvvetlerine yenilen Hazar hakanÝ zor durumda 

kalÝnca Ġsl�miyeti kabul ettiğini s�ylemiĢ, ancak kÝsa bir s�re sonra eski dinine d�nm�Ģt�r. Ġsl�m 

ordularÝnÝn �ekilmesinden sonra Hazar baĢkenti Ġdil‟de kalan iki fakih N�h b. S�bit (S�ib) el-Esed� ve 

Abdurrahman el-Havl�v�, Ġsl�miyeti yaymak i�in �alÝĢmÝĢlardÝr. HazarlarÝn X. y�zyÝlda Ruslar 

karĢÝsÝnda g�� duruma d�Ģmeleri ve 965‟te hakanÝn Harezmlilere sÝğÝnmasÝ, �ok kalabalÝk Hazar 

k�tlelerinin Ġsl�miyete girmesine sebep olmuĢtur. X. y�zyÝlda baĢkent Ġdil‟de 10.000‟den fazla 

M�sl�man yaĢÝyordu. HakanlarÝn, M�sevi olduklarÝ halde �lkede kendi dinlerinin yerine Ġsl�miyetin 

yayÝlmasÝnÝ teĢvik etmeleri dikkat �ekici bir husustur. DağÝstan ve AĢağÝ Ġdil b�lgesindeki Hazarlar 

genelde Ġsl�miyet‟i kabul etmiĢlerdir. Nitekim Bulgar h�k�mdarÝ Ġlteber‟in 920 yÝlÝnda Ġdil‟de kaleler 

inĢa edilmesini isteyerek g�nderdiği el�i Abd Allah b. BaĢtuva al-Hazari isminde bir M�sl�man Hazar 

idi. M�sl�man halkÝn bir kÝsmÝ ġ�f��, �oğunluğu Hanef� idi. AyrÝca Harezm‟de Ġsl�m savaĢlarÝ baĢladÝğÝ 

ve hastalÝklar �ÝktÝğÝ zaman, halkÝn bir kÝsmÝ Hazar �lkesine taĢÝnmÝĢ ve daha sonra da serbest ibadet 

edebilme, ezan okutma, cami yapabilme ve M�sl�man kardeĢlerine karĢÝ savaĢmama gibi Ģartlar 

karĢÝlÝğÝnda orduya girmiĢlerdir.85 

Dil ve YazÝ 
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Hazarlar‟Ýn hangi dili konuĢtuklarÝ hakkÝnda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bunun da sebebi 

Hazar dili ile yazÝlmÝĢ herhangi bir eserin zamanÝmÝza kadar ulaĢmamÝĢ olmasÝdÝr. G�n�m�ze kadar 

Hazarlardan bize kadar ulaĢan sadece iki belge vardÝr ve bunlar da Ġbranice yazÝlmÝĢlardÝr.  

Bunlardan biri, Hazar HakanÝ Yusuf tarafÝndan 960 yÝllarÝnda Emevilerin Kutuba Emiri III. 

Abdurrahman‟Ýn (912-961) hizmetinde �alÝĢan, Yahudi ilim ve devlet adamÝ Hasday Ġbn ġaprut‟a 

yazÝlan mektup ve diğeri de, yine hakan Yusuf zamanÝnda ismini bilemediğimiz M�sevi bir Hazar 

tarafÝndan yazÝlan bir mektubun MÝsÝr‟da bulunan par�alarÝdÝr. Bu mektuplarÝn sahte olup olmadÝklarÝ 

ilim alemini epeyce meĢgul etmiĢ ve daha sonra �zellikle Ġbn Havkal‟Ýn verdiği bilgilerle sahte 

olmadÝklarÝ kabul edilmiĢtir.  

�ok okuyan ve y�ksek r�tbeli bir aydÝn olan Hasday, Kurtuba‟ya gelen yabancÝ el�ilerden ve 

Ġsl�m �lkelerinin komĢularÝndan, h�k�mdarlarÝ ile birlikte M�sevi dinine mensup kudretli bir kavmin 

bulunduğunu duymuĢ ve bu hususta duyduklarÝnÝn doğru olup olmadÝğÝnÝ �ğrenmek �zere Hazar 

hakanÝ Yusuf‟a mektup yazmÝĢtÝr. Hasday‟Ýn 950-960 yÝllarÝ arasÝnda yazdÝğÝ sanÝlan mektubu, 

kendisinin ve yardÝmcÝsÝ Menahem ben Saruk‟un adÝnÝ ihtiva eden akroĢtiĢ ile baĢlar; asÝl metinde ise 

End�l�s ve Hazarlar‟Ýn coğraf� konumunu, End�l�s‟�n tabii zenginliğini belirtilerek, HazarlarÝn 

Museviliği nasÝl kabul ettikleri meselesi �zerinde durur. Bundan sonra Yahudilerin b�lgeye nasÝl 

geldikleri, HazarlarÝn hangi yollarla Musevi olduklarÝ, hakanÝn hangi kabileden olduğu ve nerede 

yaĢadÝğÝ gibi sorular sorarak bunlara cevap vermesini ister. Hakan Yusuf‟a ait olduğu ileri s�r�len 

mektupta ise Hasday‟Ýn sorularÝna cevap verilmektedir. Yusuf, Hazarlar‟Ýn menĢeini ve tarihlerini 

anlatarak, Hakan Bulan d�neminde (yaklaĢÝk 620‟lerde) Museviliğe giriĢlerine temas etmekte ve 

intisab‟Ýn Bulan‟Ýn g�rd�ğ� bir r�ya neticesinde olduğunu belirtmektedir. Yusuf bundan sonra en 

b�y�k atasÝ olarak kendisinden 340 yÝl �nce h�k�m s�ren hakan Bulan‟dan baĢlayarak, kendisine 

kadar h�k�mdarlÝk yapan 14 hakanÝn isimlerini vermekte, hakanlÝğa t�b� �lkelerin sayÝsÝnÝ da 28 

olarak belirtmektedir. AyrÝca Hazar �lkesindeki hakim T�rklerden 10 boyun ismini de sayÝlmaktadÝr. 

Hakan Yusuf yine �lkenin sÝnÝrlarÝnÝ �izmekte ve Ģehirlerden bahsetmektedir. Mektubun geri kalan 

kÝsmÝnda, sonraki hakan Obadiah (Obedey) zamanÝnda yapÝlan bir din reformundan 

bahsedilmektedir. Bu h�k�mdar zamanÝnda �lkede sinogoglar ve okullar inĢa edilmiĢ, Tevrat, MiĢna 

ve Talmud eğitimi yaygÝnlaĢmÝĢtÝr. Verilen hakan isimlerinin listesinde isimler Ġbranicedir. Ancak 

hakanlarÝn T�rk�e adlarÝ da verilmektedir. Yusuf‟un kendisi 931 yÝlÝndan �nce h�k�m s�ren II. 

Harun‟un oğludur. Ġddiaya g�re 931-960 yÝllarÝ arasÝnda h�k�m s�rm�Ģt�r. Bu iki belgede ge�en 

Hakan ve kabile isimlerinin T�rk�e oluĢlarÝ bize HazarlarÝn bir T�rk boyu olduğunu ve Ġbrani alfabesi 

kullandÝklarÝnÝ g�stermektedir. Hakan Yusuf ile Hasday arasÝndaki bu mektuplaĢmaya dair ilk bilgileri, 

Jehudah ben Barzillai al-Bargeloni adÝndaki bir Ġspanyol Musevi‟nin 1090-1105 yÝllarÝ arasÝnda kaleme 

aldÝğÝ “Sefer ha-ittim” adlÝ kitapta buluyoruz. Daha sonra ise XII. y�zyÝlda Abraham Ġbni Daud‟un 

“Sefer ha-Kabbalah” adlÝ eserinde bu mektuplardan bahsedilmektedir. Bu her iki mektup da ilk defa 

1577‟den sonra veya o sÝralarda Ġstanbul‟da basÝlan Ġsaac Abraham AkriĢ‟in “Kol Mevasser” adlÝ 

�alÝĢmasÝnda Ġbranice olarak verilmiĢtir. Ancak mektuplarÝn ilim �lemi tarafÝndan tanÝnmasÝ, Buxtorf‟un 

1660‟da Jehudah Halevi‟nin, “Kuzarri‟ adlÝ eserini neĢretmesi sayesinde ger�ekleĢmiĢtir. Buxtorf bu 
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yayÝnÝnda mektuplarÝ Latinceye �evirmiĢtir. MektuplarÝn yazma n�shalarÝ Oxford‟daki Christ Church 

K�t�phanesi‟nde bulunmaktadÝr. Hakan Yusuf‟un daha uzun bir kopyasÝ da 1874‟de A.Harkavy 

tarafÝndan Leningrad Public Library‟de bulunan Second Firkowich Collection‟daki bir el yazmasÝndan 

alÝnarak yayÝmlanmÝĢtÝr. Bir baĢka �nemli belge de X. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda adÝ bilinmeyen Musevi bir 

Hazar tarafÝndan yazÝlan ve Hakan H�run ile Yusuf‟un Ruslara karĢÝ direniĢlerinden bahseden bir 

mektuptur. MÝsÝr‟da Ken�set�‟Ģ-ġ�m�‟de bulunan bu mektup, bug�n Cambridge �niversitesi 

K�t�phanesi‟nde muhafaza edilmesinden dolayÝ, “Cambridge D�k�manÝ” diye isimlendirilmiĢtir. 

Arkeolojik �alÝĢmalar sonucunda Rusya‟da Mayatskiy kazÝlarÝnda ortaya �ÝkarÝlan seramikten 

baĢka ġarkel‟de bulunan tuğlalar �zerinde de G�kt�rk yazÝsÝna benzeyen oyma yazÝlÝ iĢaretler 

g�r�lm�Ģt�r. Cambridge �niversitesi K�t�phanesi‟nde muhafaza edilen Ġbranice metinler arasÝnda X. 

y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝndan kalma Musevi HazarlarÝn Ġbranice yazÝlÝ metni ortaya �ÝkarÝlmÝĢ, mektubun 

metninde ge�en isimlerden bir kÝsmÝnÝn T�rk�e olduğu tespit edildiği gibi bunlar arasÝnda oyma yazÝ 

ile yazÝlmÝĢ bir Hazarca kelimeye de rastlanmÝĢtÝr. “Kiyev Mektubu” olarak isimlendirilen bu mektup 30 

satÝrdan oluĢmaktadÝr. ArtÝk M�sevi HazarlarÝn resmi dil olarak Ġbranice kullandÝklarÝ ve yazdÝklarÝ 

bilinmektedir. BazÝ tarih�iler Hazar dilinin T�rk�e olmadÝğÝnÝ iddia etmiĢlerse de kaynaklarda 

“Hazarlar‟Ýn dili Bulgarcaya benzer” ifadesinin bulunmasÝ ve filologlarca eski BulgarcanÝn bir T�rk 

leh�esi olduğunun tespit edilmesi, HazarcanÝn da bir T�rk leh�esi olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Barthold ve Minorsky gibi Rus araĢtÝrÝcÝlar, Hazar dilinin Ġdil BulgarlarÝnÝn diline benzediğini, bug�n 

diğer T�rk boylarÝ tarafÝndan anlaĢÝlamayan �uvaĢ�anÝn da, Bulgarca ve Hazarcaya benzediğini ve 

sonu� olarak HazarcanÝn T�rk dillerinin ayrÝ bir branĢÝ olan �uvaĢ�aya �ok yakÝn olduğunu ifade 

etmektedirler.86 YapÝlan araĢtÝrmalar sonunda Hazar �lkesinde HazarcanÝn dÝĢÝnda baĢka �eĢitli T�rk 

leh�elerinin de konuĢulduğu tespit edilmiĢtir. N�meth‟e g�re Hazar �lkesinde baĢlÝca Ģu diller 

konuĢulmakta idi: 1) R T�rk�esi, Bulgarca; 2) Y T�rk�esi, T�rk ve Sabirce; 3) Diğer dillere 

benzemeyen Macarca; 4) BazÝ b�lgelerde kullanÝlan diğer diller.87 

Z. V. Togan �eĢitli kaynak eserlerden Hazarca Ģu kelimeleri tespit edebilmiĢtir: Barsbek, 

baĢtuva, kunda�Ýk, hakan, hatun, tarhan, bek, Ģad, tudun, ilteber (iletver), bolÝĢ�Ý, TanrÝ, han, ak, sarÝ 

(sarÝğ), Belencer (barager), Semender, bÝğÝndÝ, kaya kent (gaya kent), �i�ek (Tzitzekion), Ġlbars 

(gilebaros), buseri (busiras), bun, bal, azak, tuzdÝ, yalÝnÝk, bordacÝ, tuaracÝ ve uğdaracÝ.88 B�t�n bu 

kelimeler bize Hazar dilinin T�rk dil grubundan olduğunu g�stermektedir.89 

 

1 Ġ. Kafesoğlu, T�rk Milli K�lt�r�, Ġstanbul 1992, s. 157. 

2 Kafesoğlu, a.e., s. 157. 

3 Z. V. Togan, Hazarlar, ĠA, Ġstanbul 1970, c. V, s. 398. 

4 L. Rasonyi, Tarihte T�rkl�k, Ankara l971, s. 114; H. N. Orkun, T�rk Tarihi, Ankara 1946, c. 

II, s. 143; Hazarlar konusunda titiz ve geniĢ kapsamlÝ bir �alÝĢma yapan ġ. Kuzgun, Arap 
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kaynaklarÝnda bu kelimenin ayrÝca “�ekik ve k���k g�zl�” anlamÝna geldiğini belirtmektedir. Bk. ġ. 

Kuzgun, Hazar ve Karay T�rkleri, Ankara l993, s. 41-42; Kuzgun AyrÝca Hazar kelimesinin ĢahÝs ismi 

olabileceğini ��nk� insanlÝğÝn t�reyiĢini anlatan soy k�t�ğ� kitaplarÝnda Hz. Nuh‟un oğlu Yafes‟e ait 

bilgiler verilirken bazÝlarÝnda Yafes‟in Hazar adÝnda bir oğlu olduğunu, bazÝlarÝnda ise Yafes‟in oğlu 

TiriĢ‟in Hazar isminde bir oğlu olduğunu haber verdiklerini belirtmektedir. A.e., s. 43. 

5 Hazarlar‟dan g�n�m�ze kadar kendi dillerinde yazÝlmÝĢ bir eser kalmadÝğÝndan veya 

bulunamadÝğÝndan, menĢeleri hakkÝnda �eĢitli fikir 

ler ileri s�r�lm�Ģ ise de, onlardan kalan m�nferit kelimeler, tabirler, kavmi hususiyetleri 

incelendiğinde ve �detlerine dair Arap, Bizans ve Yahudi kaynaklarÝndaki bilgilerin ÝĢÝğÝ altÝnda 

yapÝlan �alÝĢmalar sonucunda bunlarÝn T�rk olduğunu ve bug�nk� �uvaĢ leh�esinin temsil ettiği Lir 

leh�esi z�mresine mensup bulunduklarÝndan artÝk hi� Ģ�phe yoktur. Togan, Hazarlar, s. 397; 

HazarlarÝn menĢei hakkÝnda ayrÝntÝlÝ bilgi i�in bk. M. Ġ. Artamonov, HazarlarÝn menĢei‟ini kendilerinden 

evvel AĢağÝ Ġdi boyu ve Azak �evresindeki T�rk kavimlerine bağlamÝĢtÝr. HunlarÝn M. S. II. yy.‟dan 

itibaren Hazar denizinin kuzeyine doğru hareketleri ve Ġdil boyuna yaklaĢmalarÝ, sonralarÝ BatÝ 

Avrupa‟ya doğru gidiĢleri (370‟lerde) sÝrasÝnda ve sonucunda Doğu Avrupa‟da yepyeni etnik bir 

karÝĢÝm meydana getirmiĢtir. BunlarÝn tesiri sonraki Hun-Bulgar kavimleri ve nihayet Hazar etnik birliği 

halinde kendini g�sterecektir. Ġstoriya Hazar, Leningrad, 1962, s. 40-48. 

6 Artamonov eserinde HunlarÝn batÝya doğru ilerlemelerini teyit eden arkeolojik buluntulara 

da yer vermiĢtir. Bu buluntulara g�re: HunlarÝn G�ney Ural sahasÝna geliĢleri M. S. II. y�zyÝllara �ittir. 

Bunlardan bir kÝsmÝ Ġdil nehrini ge�ip ta Dnyeper‟e kadar gitmiĢlerse de, esas kitle 200 yÝl kadar Ġdil 

boyunda kalmÝĢtÝr. Nihayet esas kitle 370‟lerde Ural-Ġdil sahasÝndan hareketle meĢhur “Kavimler 

G���n�” baĢlatmÝĢtÝr. s 48-68‟de bu bilgiler detaylÝ bir Ģekilde verilmiĢtir; AyrÝca bk. A. N. Kurat, IV-

XVII. Y�zyÝllarda Karadeniz Kuzeyindeki T�rk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1972, s. 30; S. A. 

Pletn�va, HazarÝ, Moskova 1986, s. 5-13. 

7 ġerif BaĢtav, Hazar KağanlÝğÝ Tarihi, Tarihte T�rk Devletleri I, Ankara 1987, s. 140. 

8 Togan, Hazarlar, s. 398; A. Koestler, The Thirteenth Tribe, New York 1976, s. 23. 

9 El-Mes‟�d�, Kit�b‟�t-Tenbih ve‟l-ĠĢr�f, Leiden, BGA, VIII, l894, s. 83. 

10 Kafesoğlu, a.e., s. 167. 

11 Kuzgun, a.e., s. 51. 

12 P. L. Gell-C. Nortan-E. Elliot, Chazars, The Encyclopedia Britanica, C. XV, London l911, 

s. 775; Togan, Hazarlar, s. 398. 

13 H. Rosenthal, Chazars, The JewÝsh Encyclopediae, C. IV, s. 1. 
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14 Gell., a.e., c. XV, s. 775. 

15 Bizans imparatoru II. Theodoius 448 yÝlÝnda HazarlarÝ kendi safhÝna �ekmek ve �lkesini 

Hunlardan korumak maksadÝyla Hazar beylerine r�Ģvet olarak hediyeler g�ndermiĢti. Bu durumu 

�ğrenen Attila Bizans ile anlaĢan Hazar beylerinin hepsini �ld�rerek, HazarlarÝ kendi idaresi altÝna 

almÝĢtÝr. Koestler, a.e., s. 56. 

16 Gell., a.e., C. XV, s. 775. 

17 Rosenthal, a.e., C. IV, s. 1. 

18 AnuĢirvan, hakana kÝzÝ yerine cariyesini takdim etmek istemiĢ ancak durumun hakan 

tarafÝndan fark edilmesi �zerine hoĢ olmayan hadiseler meydana gelmiĢtir. Kuzgun, a.e., s. 53. 

19 Kafesoğlu, a.e., s. 168. 

20 Kurat, HazarlarÝn siyas� bir varlÝk olarak ortaya �ÝkÝĢlarÝnÝn Sabar T�rklerinin devletinin 

yÝkÝlÝĢÝndan sonra olduğunu belirtirken, Orkun, Hazarlar‟Ýn G�kt�rklere bağlÝlÝklarÝnÝn VIII. y�zyÝl‟a 

kadar devam ettiğini s�ylemektedir. Kurat, a.e., s. 30; Orkun, a.e., s. 144. 

21 Bizans imparatoru Herakleios, Hazar hakanÝ Ziebel (Zebu, Yabgu)‟e kendi kÝzÝnÝ vermeyi 

vaadederek yardÝmlarÝnÝ sağlamÝĢtÝr. Bar Hebraus Georgy (Ebu‟l-Ferec), /T�rk. Terc. �mer RÝza 

Doğrul/, Ebu‟l Ferec Tarihi, Ankara l945, C. I, s. 171; Kafesoğlu ise Hazar hakanÝnÝn bu sÝrada b�y�k 

bir ihtimalle BatÝ G�kt�rk HakanÝ k���k kardeĢi Tong Yabgu olduğunu s�ylemektedir. A.e., s. 158. 

22 Togan, Hazarlar‟Ýn Aras‟a kadar b�t�n kuzey Azerbaycan‟Ý ele ge�irdiklerini belirtmektedir. 

Hazarlar, s. 398;. 

23 Artamonov, a.e., s. 146; Artamonov‟a g�re Hazar boylarÝ, bu sÝralarda G�kt�rk 

KağanlÝğÝ‟na (ona g�re Tun ġehu Kağan‟a) bağlÝ idiler. HazarlarÝn m�stakil bir devlet kurmalarÝ 

627‟den sonraki bir zamana �ittir; Kafesoğlu, a.e., s. 158. 

24 Rosenthal, a.e., s. 1. 

25 Artamanov‟a g�re Hazar baĢkenti Belencer bug�n DağÝstan‟da Koy-su (Sulak) ÝrmağÝ 

�zerinde bulunan bug�n Andreyeva (Anderay) yakÝnlarÝndaki Endere harabeleridir. Bk. A.e., s. 185; 

Bu Ģehir bazÝ kaynaklarda Varacan veya Vara�an olarak da ge�mektedir. Togan, Hazarlar, s. 398. 

26 Kafesoğlu, a.e., s. 169; Kuzgun, a.e., s. 56. 

27 Gell, a.e., s. 2024. 

28 Rosenthal, a.e., s. 1. 

29 Orkun, a.e., s. 144. 
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30 Kurat, a.e., s. 32. 

31 Kmosko, Mesleme‟nin Hazarlar ve dolayÝsÝ ile Kafkaslar �zerine gidiĢinin sebebini Ģ�yle 

a�ÝklamaktadÝr: “717-718 yÝllarÝnda Arap ordusu kumandanÝ olarak Ġstanbul‟u muhasara eden zatÝn 

Mesleme olduğunu d�Ģ�n�rsek, Mesleme‟nin Kafkasya‟daki harek�tÝnÝn dağlÝ ve fakir bir sahada 

�apul aramaktan daha baĢka bir mahiyeti olduğunu teredd�ts�z kabul edebiliriz. Araplar m�Ģriklerin 

ve bilhassa g��ebelerin HÝristiyan ve M�sevilerden �ok daha kolay ihtida ettiklerini Ģahsi 

tecr�beleriyle �ok iyi biliyorlardÝ. Bu sebeple Mesleme‟nin bidayette Kafkasya‟daki Cebel ahalisini 

mağl�p ederek Ġsl�mlaĢtÝrmak, Toros �zerinden ge�en kÝsa yolun zorluğu karĢÝsÝnda Kafkasya 

�zerinden Karadeniz boyunca Boğazi�i sahillerine giden yolu a�mak �midini beslediği pek m�mk�n 

g�r�lebilir; Bk. M. Kmosko, (T�rk. terc.), Araplar ve Hazarlar, TM, III, 1935, s. 148. 

32 Togan, Hazarlar, s. 398. 

33 Togan, Mervan‟Ýn Terek ve Ġdil arasÝndaki bozkÝrlardan bu kadar kalabalÝk bir orduyu 

sevkederek Ġdil‟in doğusuna ge�irmesinin Emeviler tarihinde emsali g�r�lmemiĢ bir hadise olduğunu 

belirterek Mervan‟Ýn b�yle bir sefer yapabilmesini daha �nce 732‟de Belencere‟e yaptÝğÝ seferde 

buradaki durumu gayet iyi �ğrenmesi ile a�Ýklanabileceğini s�ylemektedir. Hazarlar, s. 399. 

34 Artamonov, a.e., s. 202-213‟de Hazarlar ve Araplar arasÝndaki savaĢlar detaylÝ bir Ģekilde 

anlatÝlmaktadÝr; Kuzgun, a.e., s. 58-60; AyrÝca Kosmos, Araplar ve., s. 133-155 arasÝnda da Arap ve 

Bizans kaynaklarÝna dayanÝlarak Arap-Hazar savaĢlarÝ hakkÝnda geniĢ bilgiler verilmektedir; Kurat, 

a.e., s. 39-40; Kafesoğlu, a.e., s. 159.; Pletn�va, HazarÝ, s. 33-41. Artamonov‟a g�re Hazarlar‟Ýn 

tarihte oynadÝklarÝ en m�him rol, onlarÝn Arap-Ġsl�m istil�sÝnÝn KafkaslarÝ aĢmasÝnÝ durdurmuĢ 

olmalarÝdÝr; bununla Ġsl�m dininin VIII. yy.‟da AĢağÝ Ġdil boyu ve Karadeniz sahillerine yayÝlmalarÝ 

�nlenmiĢtir. Bk. a.e., s. 457; Artamonov‟un bu kitabÝ A. N. Kurat tarafÝndan tanÝtÝlmÝĢtÝr. Bk. A. N. 

Kurat, “Hazarlar‟a �it bir kitabÝn tanÝtÝlmasÝ”, Tarih AraĢtÝrmalarÝ Dergisi, III, 1965, s. 197-236. 

35 Ġbn Hurd�dbih, el-Mem�lik ve‟l-Mesalik, Leiden l889, s. 162-169. 

36 Togan, Hazarlar, s. 399. 

37 Povesti VremenÝh Let, /Haz. D. S. Liha�eva-B. A. Romanova/, Moskova-Leningrad 1950, 

s. 18; Letopis po Ġpatskomu Spisku, Arheografi�eskoy Kommissii, Sank-Peterburg 1871, s. 10-11; 

Letopis po LavrentÝyevkomu Spisku, Arheografi�eskoy Kommissii, Sank-Peterburg 1872, s. 18; 

Polnoe Sobranie Russkih Letopisi, Radzivilovskaya Letopis, c. XIII, Leningrad 1989, s. 16; PatriarĢ ili 

Nikonovskoyu Letopisyu, Polnoye Sobraniye Russkih Letopisey, Sank-Peterburg 1862, s. 8. 

38 Kurat, a.e., s. 33; Kafesoğlu, a.e., s. 160. 

39 Artamonov, kitabÝnÝn 12. b�l�m�n� “Hazarlar ile Bizans arasÝnda yapÝlan ittafaka” 

ayÝrmÝĢtÝr. s. 196-197. 
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40 SavaĢ sÝrasÝnda Ziebel, Herakleios‟u karĢÝlarken yerlere kadar eğilip eteklerini �pm�Ģ, 

Herakleios‟da onu kucaklayÝp selamlamÝĢ ve “oğlum” diye hitap etmiĢtir. Daha sonra cebinden kÝzÝ 

Eudocia‟nÝn resmini �ÝkarÝp, g�stermiĢ ve onu kendisine eĢ olarak vereceğini s�ylemiĢtir. Ancak 

Eudocia‟nÝn gelin alayÝ Hazar �lkesine giderken, Ziebel‟in �l�m haberi geldiğinden bu evlilik 

ger�ekleĢememiĢtir. Koestler, a.e., s. 26. 

41 Artamanov, Hazar prensesinin Bizans sarayÝna bir “Hazar modasÝ” getirdiğini ve bu 

modaya “�i�ekon” denildiğini kaydetmektedir; Artamonov, a.e., s. 233; Kafesoğlu, a.e., s. 169; Kurat, 

a.e., s. 32. 

42 A. A. Vasiliev, /T�rk. Terc. /, Bizans Ġmparatorluğu Tarihi I, Ġstanbul, 1943, s. 298. 

43 Artamanov, a.e., s. 289-292; Koestler, a.e., s. 24; Kurat, Karadeniz, s. 33. 

44 Togan, Hazarlar, s. 400. 

45 Artamanov, a.e., s. 198. 

46 The. Hon. S. Runciman, Orta �ağlarÝn BaĢÝnda Avrupa‟da T�rkler, Belleten, C. III, sa. 25, 

Ankara l943, s. 54. 

47 Povest, s. 18; Ġpatyev, s. 10-11; Lavrentev, s. 18; Radzivilov, s. 16; Nikonov, s. 8. 

48 Povest, s. 20; Ġpatyev, s. 13; Lavrentev, s. 23; Radzivilov, s. 18; Polnoye Sobranie 

Russkih Letopiseh, Letopis Po Voskrasenskomu Spisku Arheografi�eskoyu Komisseyu, Sank-

Peterburg 1856, s. 60; Tro 

itskaya Letopis, /Haz. M. D. Priselkov/, Moskova-Leningrad 1950, s. 60. 

49 Povest, s. 20, Ġpatyev, s. 13; Lavrentev, s. 23; Troits, s. 60; Voskresen, s. 270. 

50 Mes‟�di, M�r�cu‟z-Zeheb ve Meadinu‟l- Cevher, C. I, Beyrut l965, s. 205-207; Kuzgun, 

a.e., s. 63. 

51 Rus tarih�ilerinden A. ġahmatov, G�n�m�zde Ukrayna‟nÝn baĢkenti olan Kiyev‟in (diğer 

ismi Sambaray ve Min Kirman) Hazar hakanÝna t�b� �� kardeĢ Kiy, ġek ve Horiv tarafÝndan tesis 

edildiğini belirtmektedir. Bk. Povesti VremennÝh Let, Sank-Peterburg l916, s. 21; Brutskuz‟da onun bu 

g�r�Ģlerine katÝlmaktadÝr. Eski Kiyev‟in…, s. 357-358; Yine Togan‟da bu fikre katÝlarak; KÝy (cem. 

KÝyat), �ek (�ekli) ve HurÝ (Yakut ismi olmak �zere KurÝ ve HurÝ) T�rk boy isimleridir demektedir. 

Hazarlar, s. 399. 

52 Togan, Hazarlar, s. 401. 
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53 Povest, s. 47; Ġpatyev, s. 42; Lavrentev, s. 63-64; Troits, s. 84; Voskresen, s. 287; 

Nikonov, s. 31. BazÝ tarih�iler bu savaĢta RuslarÝn Ġdil‟i ele ge�irdiklerini savunurlarken; Kurat, 

Svyatoislav‟Ýn sadece Tmutarakan‟Ý zaptettiğini, Bulgar baĢkenti ile Ġdil‟i ele ge�irdiğine dair ileri 

s�r�len iddialarÝn asÝlsÝz olduğunu s�ylemektedir. Bk. Rusya Tarihi, Ankara l948, s. 25; Togan ise 

Kurat‟Ýn bu fikrine katÝlmayarak, RuslarÝn Ġdil‟in yanÝsÝra DağÝstan‟daki Hazar Ģehirlerini alarak ġarkel‟i 

yakÝp-yÝktÝklarÝnÝ, bu olaydan sonra da HazarlarÝn Azak ve KÝrÝm taraflarÝnda k���k bir devlet olarak 

varlÝklarÝnÝ devam ettirdiklerini belirtmektedir. Hazarlar, s. 401; Kuzgun‟da Togan‟a katÝlarak Ģ�yle 

demektedir: “965 yÝlÝnda Ruslar Hazarlara saldÝrmÝĢlar ve knez Svyatoislav BulgarlarÝn baĢkenti ile 

HazarlarÝn Ġdil Ģehrini iĢgal etmiĢtir. Bu savaĢta Harezmli M�sl�man askerler, Hazarlara yardÝm 

ederek onlarÝ yok olmaktan kurtarmÝĢlardÝr. Bu saldÝrÝ sonunda Hazar Ġmparatorluğu eski kuvvetini 

kaybetmiĢtir. Bu g��s�z durumdan kurtulmak isteyen komĢu T�rk boylarÝ yeniden Hazarlara 

saldÝrmaya baĢlamÝĢlardÝr. Bu zor durumdan kurtulmak isteyen Hazarlar Harezmli M�sl�man 

askerlerden yardÝm istemiĢler, onlarda M�sl�manlÝğÝ kabul etmeleri ĢartÝ ile onlara yardÝm 

edebileceklerini s�ylemiĢlerdir. Bu teklif karĢÝsÝnda Hakan ile birlikte devlet ileri gelenlerinin b�y�k bir 

�oğunluğu ve �st d�zey ordu mensuplarÝ Ġsl�miyet‟i kabul etmiĢler ve b�ylece Harezmli askerler 

sayesinde bu zor durumdan kurtulmuĢlardÝr”. Bk. a.e., s 65. 

54 Togan, Hazarlar, s. 402; Kuzgun, a.e., s. 67. 

55 Kuzgun, a.e., s. 62. 

56 Kafesoğlu, a.e., s. 158. 

57 Kurat, a.e., s. 42-43; Artamonov, Pe�eneklerin Ġdil‟i ge�ip Don boylarÝna gidiĢlerinin 889 

yÝlÝnda olduğunu s�yl�yor, a.e., s. 345; S. A. Pletn�va, PolovtsÝ, Moskova 1990, s. 10‟da yÝlÝn 898 

olduğunu; Kurat ise bunun 860 ile 889 yÝllarÝ arasÝnda olmasÝ gerektiğini belirtmektedir, A. N. Kurat, 

Pe�enek Tarihi, Ġstanbul 1937, s. 42. 

58 Artamonov, “Atelkuzu veya Etelk�z�‟n�n Atel (Ġdil-su)‟e bağlÝ olduğunu ve Seret boyunda 

olmasÝ gerektiğini s�yl�yor, a.e., s. 340-341. 

59 Kurat, a.e., s. 41; Macar Devleti‟nin kuruluĢunda Hazarlar‟Ýn rol� i�in bk. Artamonov, a.e., 

s. 336-352; Kafesoğlu, a.e., s. 164-166. 

60 Artamonov, a.e., s. 338-340. 

61 Kuzgun, a.e., s. 63. 

62 Kurat, Hazar KağanlÝğÝ, T�rk D�nyasÝ El KitabÝ, Ankara l976, s. 744-745. 

63 Koestler, a.e., s. 112. 

64 Togan, Hazarlar, s. 401-402; Kuzgun, a.e., s. 67. 
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65 Artamonov‟da Hazarlar‟Ýn kat‟i olarak ��k�Ģ�nde KumanlarÝn b�y�k rolu olduğunu 

s�ylemektedir, a.e., s. 445. 

66 Togan, Hazarlar, s. 402. 

67 Togan, Hazarlar, s. 402. 

68 Kurat, Karadeniz, s. 43; Kafesoğlu, a.e., s. 167-168. 

69 O sÝralarda Doğu Avrupa‟nÝn iki ana ticaret yolu vardÝr. Birincisi h�kanlÝk baĢkenti Ġdil 

Ģehrinin bulunduğu Ġdil nehri �zerinden kuzeye; bir yandan �olma nehri ile YayÝk sahasÝna, diğer 

yandan da yukarÝ Ġdil-k���k Ýrmaklar-Ladoga G�l� ile Ġskandinavya‟ya ulaĢÝyordu. Ġkincisi, Bizans ile 

Fin k�rfezi arasÝnda, en �nemli kÝsmÝ Dnyeper nehri olmak �zere, g�neyden kuzeye doğru 50-60 km. 

karadan, sonra yine Ýrmaklar vasÝtasÝyla, Ġlmen G�l�-BaltÝk Denizi-Ġsve� yolu idi. AyrÝca, Harezm‟den 

AĢağÝ Ġdil, oradan da Karadeniz‟e uzanan iĢlek bir kervan yolu mevcuttu. Kafesoğlu, a.e., s. 160; 

Kurat, Karadeniz‟in., s. 33. 

70 DetaylÝ bilgi i�in bk. Kuzgun, a.e., s. 71-78. 

71 Zajacskowski, Hazar K�lt�r�, s. 477. 

72 Togan, Hazarlar, s. 398. 

73 Artamonov, Arap kaynaklarÝna dayanarak Ġdil Ģehri hakkÝnda Ģ�yle bir sonuca 

varmaktadÝr: Ġdil, Ġdil nehrinin t�rl� sahillerinde olmak �zere �� kÝsÝmdan ibarettir: Bunlardan bir kÝsmÝ 

(batÝdaki) “El Beyda” (Ak Ģehir), biri “SarÝgĢÝn” (SarÝ Ģehir) veya “HanbalÝk” diye tesmiye ediliyorlardÝ. 

s. 395-396; Ġdil Ģehri bir surla ihata edilmiĢ olup Ġdil nehri tarafÝndan ikiye b�l�nm�Ģt�r. ġehirde 

�arĢÝlar ve hamamlar vardÝ. Evler tahtadan veya ke�eden inĢa edilmiĢti. YapÝ malzemesi olarak balÝk 

az kullanÝlÝyordu. YalnÝz hakanÝn sarayÝ tuğladan inĢa edilmiĢti. Bu saray bir adanÝn ortasÝnda 

bulunmakta ve Ģehrin batÝ kesimine bir ponton k�pr� ile irtibat halinde idi. HalkÝn yapÝ malzemesi 

olarak tuğla kullanmasÝna m�saade edilmiyordu. ġehrin batÝ kÝsmÝ saray mensuplarÝna tahsis 

edilmiĢti. Doğu kesiminde Ģehrin kendisi bulunuyordu. Sakinlerini �eĢitli dinlere mensup zanaatk�rlar 

ve t�ccarlar teĢkil ediyordu. Hazar baĢkentinin iki ayrÝ kÝsmÝna, Hazar dilinde- SarÝgĢÝn (Beyaz Ģehir) 

ve HamlÝk deniliyordu. Bk. Zajaczkowski, Hazar K�lt�r�, s. 477. 

74 Kafkasya‟da Hazar Devleti‟nin baĢkenti olarak kullanÝlan Semender, Balandzar yahut 

Belendzer adÝnÝn yerine gelmiĢtir. “Bala: b�y�k” demektir. Endzer ise DağÝstan‟daki �sr Hazar 

kabilesinin adÝdÝr. Bk. Brutzkus, Eski Kiyev‟in, s. 347. 

75 Togan, Hazarlar, s. 398. 

76 ġarkel kalesi Don nehrinin orta kÝsmÝnda, bug�nk� TsÝmlyanka mevkiinde bulunmaktadÝr. 

Hazar kağanÝ Bizans imparatorundan Don nehri �zerinde bir kale yapmak i�in ustalar g�ndermesini 
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istemiĢ ve imparator Theophil‟de 834-835‟de Petrona Kamateros‟un maiyyetinde ustalar ve inĢaat 

amelesi yollayarak, Don boyundaki ġarkel kalesinin yapÝlmasÝna yardÝm etmiĢtir. Kurat, Karadeniz, s. 

31-33; Kafesoğlu, a.e., s. 161. Artamonov, uzun yÝllar Hazarlarla ilgili sahalarda yapmÝĢ olduğu 

arkeolojik araĢtÝrmalarÝn sonu�larÝnÝ kitabÝnda 16. b�l�mde ortaya koymaktadÝr. Kalenin kazÝda 

meydana �ÝkarÝlan duvar, ev ve mezar kalÝntÝlarÝnÝn fotoğraflarÝ ve pl�nlarÝ verilmiĢtir. ġarkel kalesi ve 

i�indeki binalarda kullanÝlan tuğlalarÝn Ģekil ve �zerindeki �eĢitli al�metler, HazarlarÝn �zelliklerini 

g�sterir mahiyettedir. AyrÝca seramik eĢya ve ziynet eĢyalarÝ, HazarlarÝn k�lt�rlerini bir nebze olsun 

aydÝnlatmaktadÝr. Yine ġarkel kalesinin i�erisinde ve yakÝnÝnda bulunan bazÝ T�rk mezar taĢlarÝ ve 

esyasÝ, ġarkel kalesinde g�revli Pe�enek ve Uzlar hakkÝnda da �nemli bilgiler vermektedir. GeniĢ bilgi 

i�in bk. Artamonov, Ġstoriya, s. 288-323; ayn. m�ell, ġarkel- Bela Veja, MateryalÝ Ġssledovaniya po 

Arheologiya CCCP, No. 62, 1958; ġarkel kalesinde keramik ve kerpi�den yapÝlmÝĢ eĢyalarÝn 

arkeolojik tahlili i�in bk. A. M. ġerbak, Znaki na Keramike i Kirpi�ah iz ġarkela-Beloy Veji, MateryalÝ 

Ġssledovaniya po Arheologiya CCCP, No. 75, 1959; AyrÝca ġarkel Ģehrinde yapÝlan arkeolojik 

�alÝĢmalarÝ ve buradaki hayatÝn �zellikleri hakkÝnda yapÝlan T�rk�e bir �alÝĢma i�in bk. B. �gel, 

Ġsl�miyet‟ten �nce T�rk K�lt�r Tarihi, Ankara l988, s. 223-226. 

77 Kafesoğlu, a.e., s. 161; Hazarlar barÝĢÝ ve emniyeti sağlamayÝ baĢardÝklarÝ m�ddet�e 

Ģehirleri geliĢmeye devam etmiĢtir. �ok �nemli olan dahil� siyaset kendisine �z “pax khazarica” 

diyerek eĢsiz din� m�samahaya istinat ediyordu. Mutedil siyaset, hakimiyetleri altÝna almÝĢ olduklarÝ 

milletlere karĢÝ anlayÝĢlÝ tavÝrlarÝ ve din� m�samahalarÝ sayesinde Hazarlar KÝrÝm‟dan YayÝk nehrine 

kadar uzanan ve hi� tabii sÝnÝrÝ olmayan bir alan �zerinde, d�rt asÝr s�ren bir Ġmparatorluk kurmaya ve 

onu m�dafaa etmeye muvaffak olmuĢlardÝr. En iyi vasÝtasÝ da, Hazar denizinden Dnyeper ağzÝna ve 

Kafkas DağlarÝndan Orta Rusya ormanlarÝna kadar ki saha da h�k�m s�ren “Hazar BarÝĢÝ” olmuĢtur. 

Bk. J. Gauthier, “Hazarskaya Kultura”, NovÝy VostÝk l925, s. 292. 

78 B. �gel, Ġsl�miyet‟ten �nce., s. 233. 

79 Koestler, a.e., s. 49. 

80 A. zajaczkowski, Karaims in Poland, Warszaw, l961, s. 19. 

81 J. Brutzkus, Eski Kiyev‟in., s. 343-358 arasÝnda HazarlarÝn iki �nemli Ģehirleri olan 

Sambata ve Kiyev Ģehirlerinin isimlerinin etimoljik izahÝnÝ geniĢ bir Ģekilde yapmaktadÝr. Ona g�re 

Sambata “y�ksek kale” ve Kiyev “al�ak yerleĢme alanÝ” demektir. Nitekim Ġslavcadaki VÝĢgorad‟Ýn 

Hazarca terc�mesi Sambat‟tÝr ve Kiyev‟in y�ksek kÝsmÝ i�in kullanÝlmÝĢtÝr. Yine o yÝllÝklara dayanarak 

Kiyev‟in kurucusu olan �� erkek kardeĢin ve yerli ahalisinin Hazarlar‟dan geldiği kanaatindedir. 

82 Kafesoğlu, a.e., s. 163; Kurat, a.e., s. 41: Bir �ok Rus tarih�isine g�re Hazar HakanlÝğÝ‟nÝn 

iĢgal ettiği saha Kuzey Kafkaslar‟dan baĢlayarak, AĢağÝ ve Orta Ġdil boyu ile Azak ve Karadeniz 

�evreleridir. Onlar ayrÝca Hazar h�kimiyet sahasÝnÝn Orta Dnyeper‟e kadar uzandÝğÝ g�r�Ģ�ndedirler; 

yine bir kÝsÝm Rus tarih�isi ilk Kiyev knezlarÝnÝn “Kağan” unvanÝnÝ taĢÝdÝklarÝnÝ g�z �n�nde tutarak, 

HazarlarÝn Rus devlet m�esseseleri �zerinde tesirleri olduğunu ve hatta Kiyev Ģehrinin de eskiden bir 
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Hazar Ģehri olduğunu da kabul etmektedirler. KÝsacasÝ RuslarÝn Eski Rus devletinin kuruluĢunda 

“Hazar tesiri”nin b�y�k olduğunu kabul eden tarih�ileri vardÝr. 

83 Kurat, a.e., s. 30, 32, Kafesoğlu, a.e., s. 160; Arap coğrafyacÝlarÝnÝn yazdÝklarÝna g�re 

Hazar �lkesi balÝk tutkalÝndan baĢka g�neye ihra� edebilecek hi�bir Ģey �retmiyordu. Bk. D. M. 

Dunlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton, New-Jersey 1954, s. 228; A. Zajaczkowski‟ye 

g�re ise: “Ġran‟Ýn Hazar �lkesinden ithal ettiği bal, mum, k�rk gibi maddeler gerek Rusya‟dan gerek Ġdil 

kÝyÝlarÝnda yaĢayan Bulgarlar tarafÝndan Ġdil yolu ile ihra� edilir. Hazarlar kumaĢ ithal etmezler buna 

mukabil giyim eĢyalarÝnÝ Hazar denizinin g�ney sahillerinden, Bizans‟tan ve diğer komĢu 

memleketlerden ithal ederlerdi. Hazar Devleti‟nin geliri, t�ccarlardan alÝnan vergi ve g�mr�kten ibaret 

olup bunlar baĢkente giden yollar �zerinde transit ticar� emtiadan alÝnÝrdÝ. Hazarlar‟Ýn Doğu Avrupa 

iktisadi hayatÝnda oynamÝĢ olduklarÝ rol ise Ģudur: Mal m�badele merkezi olan baĢkent Ġdil‟de Hazarlar 

alÝĢ-veriĢin tanzimi ve emniyetini sağlayan yeg�ne patronlardÝ. Bu hizmetlere mukabil alÝnan hara� ve 

vergi sayesinde Hazar h�k�meti iktisaden kendisini ayakta tutabiliyordu”, s. 478; A. Zajaczkowski, 

Hazar K�lt�r� ve Varisleri, /T�rk. terc. �ağatay Bedii/, Belleten, c. XXVII, no 107, Temmuz 1963, s. 

477- 483. 

84 Hazar �lkesinde siyas� huzursuzluklarla beraber HÝristiyanlara karĢÝ takibat yapÝlÝyor ve 

bilhassa Bizans �lkesine yakÝn yerlerdeki HÝristiyanlar bir takÝm tazyiklere maruz kalÝyorlardÝ. Bizans 

devleti ise dindaĢlarÝna karĢÝ yapÝlan tazyiklere bakmaksÝzÝn Hazar HakanlÝğÝ ile dost ge�inmek 

siy�setine bağlÝ kalmÝĢ ve bu gayeyle, devrin tanÝnmÝĢ din adamlarÝndan (sonralarÝ “Ġslav havarisi” 

diye bilinen ve Ġslav alfabesi Kirillika‟yÝ tanzim eden) Konstantin Kiril (Krill) adlÝ rahibi 860 yÝlÝ sonu 

veya 861 yÝlÝ baĢÝnda Hazarlar‟a bir misyonla g�ndermiĢtir. Konstantin Hazarlar‟a gitmeden �nce bir 

m�ddet KÝrÝm‟daki Chersones Ģehrinde kalmÝĢ ve “Hazarca “ (galiba “Ġbranice”) �ğrenmiĢtir. 

Konstantin b�y�k bir ihtimalle Don nehri- Perevoloka ve Ġdil nehri �zerinden Ġdil Ģehrine gitmiĢ ama 

galiba orada hakanÝ bulamayarak DağÝstan (Semender veya Derbent)‟a giderek, burada hakan ve 

Hazar b�y�kleri ile g�r�Ģm�Ģt�r. Hazar hakanÝnÝn kendisini �ok iyi kabul ettiği de anlaĢÝlmaktadÝr. 

AyrÝca hakanÝn huzurunda bir “din m�nazarasÝ” yapÝldÝğÝ da rivayet edilmektedir. Kostantin‟in 

HÝristiyanlÝğÝ baĢarÝ ile savunduğu da bilinmektedir. Diğer m�nazaracÝlar Yahudi hahamlarÝ ve 

M�sl�man hocalardÝr. Ama Konstantin‟in bu baĢarÝsÝna rağmen kağan yine de “Yahudilik”te kalmÝĢtÝr. 

Artamonov, a.e., s. 331-335. 

85 Artamonov‟a g�re Yahudiliğin resm� devlet dini olarak kabul�n�n sebebi: Hazar 

HakanlÝğÝ‟nÝn sadece bağÝmsÝz bir devlet oluĢu değil, aynÝ zamanda HÝristiyan bir devlet olan Bizans 

ve M�sl�man olan Arap Hil�feti‟ne karĢÝ eĢitliğin bir g�stergesi idi. Y�ni Yahudiliğin Hazar HakanÝ ve 

erk�nÝ tarafÝndan kabul edilmesi tamamen siyas� bir mahiyet taĢÝmakta idi. s. 264; Yine Hazar 

�lkesinde Yahudilik bilhassa t�ccarlar arasÝnda yayÝlmak imk�nÝnÝ bulmuĢtur. Yahudiliğin kabul� 

Hazarlar arasÝnda Harun�rreĢid zamanÝnda (786-809)‟da olmuĢtur, s. 266; HazarlarÝn Yahudiliği kabul 

ettikleri b�lge ise DağÝstan‟dÝr. Buralarda uzun zamandan beri yaĢamakta olan Yahudilerin tesiriyle 

HazarlarÝn �st tabakasÝ bu dini benimsemiĢtir. Belki de Yahudilerin bir kÝsmÝ Hazarlar‟a karÝĢmÝĢtÝr. 

HazarlarÝn ancak �st tabakasÝ, y�ni kağan, maiyyeti ve t�ccarlardan bir z�mre Yahudiliği kabul 
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etmiĢlerdir; dolayÝsiyle de bu din Hazar Devleti‟nin resm� dini olmuĢtur, s. 273, 282; Kafesoğlu, a.e., s. 

162; Kurat, a.e., s. 34-35; A. Zajaczkowski ise HazarlarÝn M�seviliği kabul etmelerini Ģ�yle 

a�ÝklamaktadÝr: HazarlarÝn Yahudiliği y�ni Ahd-i Atik‟i kabul etmeleri bir �ok bilgini ĢaĢÝrtmÝĢtÝr. “NasÝl 

olurda bu kuvvetli yarÝ g��ebe Ġmparatorluğun h�kim tabakasÝ, sÝkÝ temasda bulunduğu HÝristiyanlÝğÝ 

ve M�sl�manlÝğÝ değilde Tevrat‟Ý kabul etmiĢtir. Mevzuu bahis dinlerin, y�ni HÝristiyanlÝğÝn, 

M�sl�manlÝğÝn ve Tevrat‟a itikad edenlerin Hazar �lkesinde temsilcileri olduğu gibi, misyoner olarak 

�alÝĢanlarÝn da canlÝ faaliyet g�sterdiklerini belirtmemiz icap eder. Fakat bir dini diğerlerine tercihen 

kabul etme keyfiyeti din� m�cadele ile yapÝlmÝyordu, bil�kis gayet geniĢ bir Ģekilde tatbik edilen din� 

m�samaha bu konuda kat� idi. Bu m�samahadan dolayÝ eski T�rk dini Tek TanrÝlÝ semav� dinlerle yan 

yana yaĢamÝĢtÝr. Arap coğrafyacÝsÝ, Mes‟ud�‟nin naklettiğine g�re: Hazar baĢkenti‟nde 7 tane baĢkadÝ 

vardÝ: ikisi HÝristiyanlar, ikisi M�sl�manlar, ikisi Tevrat‟a itikat edenler ve bir tanesi de kitab� 

olmayanlar i�indi. Bu durumun Hazar m�samahasÝnÝn bir sonucu olarak tel�kki edilmesi l�zÝmdÝr. 

Kaynaklara g�re, Hazarlar tek TanrÝ‟ya inanÝyorlardÝ. Bu da Hazarlar‟Ýn Tek TanrÝya ibadeti Ģart koĢan 

semav� bir dini kabul etmelerini kolaylaĢtÝrdÝ. Bizans el�isi aziz Konstantinos‟un Hazar sarayÝnda 

karĢÝlanma t�reninde, Hazar hakanÝ misafirin Ģerefine i�mek istediği zaman Ģ�yle demiĢti: “Her Ģeyi 

yaratan Tek TanrÝ‟nÝn Ģerefine i�elim”. Aziz Konstantinos da “Ben Tek TanrÝ‟nÝn kel�mÝna ve Ruhuna 

i�iyorum” diye cevap verdiğinde, Hazar hakanÝ Tek TanrÝ‟ya olan inancÝnÝ teyid etmek i�in Ģu 

mukabelede bulunmuĢtu: “Hemfikiriz, yalnÝz siz Kutsal ��l�ğe, biz ise Tek TanrÝ‟ya inanÝyoruz, 

ayrÝldÝğÝmÝz nokta budur”. HazarlarÝn hakan sarayÝ ve saray ileri gelenleri tarafÝndan Ahd-i Atik dininin 

kabul edilmesi olayÝ, Yahudi kaynaklarÝna g�re sekizinci y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, Ġsl�m kaynaklarÝna 

g�re Halife Harun ReĢid zamanÝnda vukuu bulmuĢtur. TeferruatlÝ ve titiz bir incelemenin ÝĢÝğÝ altÝnda 

Ġsl�m kaynaklarÝna �ok �nem vermek icabeder”. Hazar K�lt�r�, s. 478-479. 

86 V. Minorsky, Hududu‟l-Alem, s. 45; Barthold, Orta Asya T�rk tarihi HakkÝnda Dersler, 

Ankara l975, s. 5-36; Hazar Dilinin bug�n halen Rusya‟nÝn bir b�lgesinde konuĢulan �uvaĢ�aya 

benzeyiĢine, HazarlarÝn, Ġdil nehrine “Ġdil” ismini vermeleri delil olarak g�sterilmektedir. Ġdil kelimesi 

�uvaĢ�ada “nehir” anlamÝna gelmektedir., Rasonyi, a.e., s. 114. 

87 Rasonyi, a.e., s. 114; BaĢtav, a.e., 169-178. 

88 Togan, Hazarlar, s. 408; Yine T�rk Ansiklopedisi‟nde �eĢitli kaynaklardan toplanan 

kelimelerden bazÝlarÝ ĢunlardÝr: Hazar, Kara Hazar, alp, ilik, cabgu, tarkan, avcÝ, �orpan…vs. Bk. 

Hazar T�rk�esi, T�rk Ansiklopedisi, Ankara l971, c. XIX, s. 133. 

89 Hazarlar hakkÝnda geniĢ bilgi i�in bk. Polnoye Sobranie Russkih Letopiseh, Letopis Po 

Voskrasenskomu Spisku Arheografi�eskoyu Komisseyu, Sank-Peterburg 1856; Mes‟�d�, M�r�c‟�z-

Zeheb (nĢr. Barbier de Meynard) I-II, Paris 1861; PatriarĢ ili Nikonovskoyu Letopisyu, Polnoye 

Sobraniye Russkih Letopisey, Sank-Peterburg 1862 Letopis po Ġpatskomu Spisku, Arheografi�eskoy 

Kommissii, Sank-Peterburg 1871;Letopis po LavrentÝyevkomu Spisku, Arheografi�eskoy Kommissii, 

Sank-Peterburg 1872; Ġbn Hurdahbih, el-Mesalik ve‟l Memalik, Leiden l889; J. Gauthier, “Hazarskaya 

Kultura”, NovÝy VostÝk, 1925; T. Kovalski, “Zu den T�rkischen Monatsanem�, Archiv Orientalni, II, 
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Prag 1930, s. 3-26; N. B. Divatia, “The Khazars: Were the Vareg-Rus beyinin y Mongols? ” Abori, sa. 

12 1931, s. 132-155; V. Moshin, “Les Khazares et le byzantins d‟apr�s I‟anonyme de Cambridge”, 

Byzantion, VI, Bruxelles l931, s. 309-325; Kokovtsov, Hazarskaya Perepiska, Leningrad 1932; el-

Belazur�, F�t�hu‟l- Buldan, MÝsÝr l932; ReĢid Saffet KaraĢemsi, Hazar T�rkleri Avrupa Devleti (VI-XII. 

AsÝr), Ġstanbul 1934; M. Ġ. Artomonov, O�erki DrevneyĢey Ġstorii Hazar, Leningrad 1936; ay. m�ell., 

ġarkel-Belaya Veja, Materyali i Ġssledovaniya po Arheologii CCCP, No: 62, 1958; Ayn. m�ell., Ġstoriya 

Hazar, Leningrad 1962; A. A. Vasiliev, “The Goths in Crimea”, Monographs of the Mediaeval 

Academy of the America, No. II, Cambridge, Massachusset 1936; ayn. m�elf., Bizans Ġmparatorluğu 

Tarihi I (T�rk. terc. Arif M�fir Mansel), Ankara l943; V. Minorsky, Hudud�‟l-�lem, Region of the World, 

London 1937; ayn. m�ell., “A New Book on the Khazars”, Oriens, XI, l958, s. 75-88; Z. V. Togan, Ġbn 

Fadlan‟s Reisebericht, Leipzig 1939; ayn. m�ell., “Hazarlar” ĠA, VI, s. 397-408; ayn. m�ell., Umum� 

T�rk Tarihi‟ne GiriĢ, Ġstanbul 1981; J. Brutzkus, “The Khazar Origin of Ancient Kiyev”, Ġslavonic and 

East European Review” XXII/58, 1944, s. 108-124 (T�rk. Terc. Halil ĠnalcÝk- Ġkbal Berk, “Eski Kiyev‟in 

T�rk-Hazar MenĢei”, DTCFD., IV/3 1946, s. 343-358); A. Zajaczkowskiy, Le Studiou nad 

zagadnieniem chazarskim, Krakow 1947; A. N. Kurat, “Muhammed Bin A‟sam al-kuf‟nin Kit�b al 

Fut�hu”, DTCF, VII, 1949, s.; ayn. m�ell., IV-XIII. Y�zyÝllarda Karadeniz Kuzeyindeki T�rk Kavimleri 

ve Devletleri, Ankara 1972; ayn. m�ell., Rusya Tarihi, Ankara 1987; D. M. Dunlop, “Aspect of the 

Khazar Problem”, Glasgow Or. Soc. Review, 13, 1947-1949, s. 33-44; Ayn. m�ell., The History of the 

Jewish Khazars, Princeton, New Jersey 1954; ayn. m�ell., The History of the Jewish Khazars, New 

York l967; ayn. m�ell., “Khazars”, Ejd., X, s. 944-953; Troitskaya Letopis, /Haz. M. D. Priselkov/, 

Moskova-Leningrad 1950;Povesti VremenÝh Let, /Haz. D. S. Liha�eva-B. A. Romanova/, Moskova-

Leningrad 1950; Novogorodskaya Pervaya Letopis, StarĢego i MladĢego Ġzvodov, Moskova-

Leningrad 1950; B. A. RÝbakov, Kvoprosu o Roli Hazarskom Kaganata v Ġstorii Rusi, Sovyetskaya 

Arheologiya, XVIII, 1953; S. Szyszman, “Les Khazars-Probl�mes et Conreverses”, Revue de 

I‟Historie des Religions CLII, No. I, 1957; V. Minorsky, “A New Book on the Khazars”, Oriens XI, 1958, 

s. 122-145; et-Taber�, Tarihu‟r-Rus�l ve‟l-M�l�k, c. I, MÝsÝr l960; N. A. Baskakov, Turskie YazÝki, 

Moskova 1960; K. Czegledy, “Khazar Raids in Transcaucasia in A. D. 762-764”, AOH, XI, l960, s. 75-

88; A. Zajackowski, Khazarian Culture and its Ġnheritors, Act. Or. XII, 1961, (T�rk. Terc), “Hazar 

K�lt�r� ve Varisleri” Belleten s. 107, Ankara 1963; L. G. Bui�, �erepa iz Ko�evni�eskogo Mogilnika 

Vozle ġarkela-Beloy VejÝ, MĠA, 1963; S. A. Pletn�va, Ko�evni�eski Magilnik bliz ġarkela-Beloy Veji, 

MaterialÝ i Ġssledovaniya po Arheologii CCCP, No. 109, 1963; ayn. m�ell., HazarÝ, Moskova 1986; 

Ġbnu‟l Esir, el-Kamilu fi‟t-Tarih, Beyrut l967; L. N. Gmilev, OtkÝrÝtie Hazarii, Moskova 1966; A. 

Meyendorff, “Trade and Communication in Eastern Europe A. D. 800-1200”, Travel Travellers of the 

Middle Ages, London l968, s. 104-123; Ġbn Fazlan, Ġbn Fazlan Seyahatn�mesi, /Haz. Ramazan 

ġeĢen/, Ġstanbul 1975, s. 76-80; M. Grignaschi, “Sabirler, Hazarlar ve G�kt�rkler”, VII. T�rk Tarih 

Kongresi ZabÝtlarÝ, Ankara 1972, I, s. 230-250; Barthold, Orta Asya T�rk tarihi HakkÝnda Dersler, 

Ankara l975, s. 5-36; E. Esin, Ġsl�miyetten �nceki T�rk K�lt�r Tarihi ve Ġsl�ma GiriĢ, Ġstabul l978; P. 

B. Golden, Khazar Studies, I-II, Budapest l980; ayn. m�ell., “Khazars”, Encuclopedia of Asian History, 

New York l988, II, s. 295-296. R. Grousset, BozkÝr Ġmparatorluğu, /T�rk. Trc. ReĢat Uzmen/, Ġstanbul 

1980; G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, /T�rk. Trc. F. IĢÝltan/, Ankara 1981; H. D. YÝldÝz, 
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“Hazarlar ArasÝnda M�sl�manlÝğÝn YayÝlmasÝ”, VIII. T�rk Tarih Kongresi ZabÝtlarÝ, Ankara 1981, II, s. 

855-863; Theophanes, The Chronicle of Theophanes (trc. Harry Turtledove), Philadelpia l982; M. G. 

Magomedov, Obrazovaniya Hazarskogo Kaganata, Moskova 1983; Ġ. Kafesoğlu, T�rk Milli K�lt�r�, 

Ġstanbul 1983; B. �gel, Ġsl�miyetten �nce T�rk K�lt�r Tarihi, Ankara 1984; R. ġeĢen, Ġsl�m 

CoğrafyacÝlarÝna G�re T�rkler ve T�rk �lkeleri, Ankara 1985; ġ. Kuzgun, Hazar ve Karay T�rkleri, 

Ankara 1985; O. Pritsak, “Khazars”, Dictionary of the Middle Ages, New York l986, VII, s. 240-242; 

Polnoe Sobranie Russkih Letopisi, Radzivilovskaya Letopis, c. XIII, Leningrad 1989; ġerif BaĢtav, 

“Hazar KağanlÝğÝ Tarihi”, Tarihte T�rk Devletleri, Ankara 1987, I, 139-182; L. Rasonyi, Tarihte T�rkl�k, 

Ankara 1988; T. Senga, “The Toguz Oghuz Problem and the Origin of the Khazars”, JAN, XXIV/1, 

1990, s. 57-69; Nikephoros, Short History (trc. Cyrill Mango), Washington l990; F. KÝrzÝoğlu, 

KÝp�aklar, Ankara 1992; Thomas S. Noonan, “Byzantium and the Khazars: a special relationship? ”, 

Byzantine Diplomacy (ed. I. Spepard- S. Franklin), Belfast l992, s. 109-132; A. Koestler, The 

Thirteenth Tribe,: On���nc� Kabile: Hazar Ġmparatorluğu ve MirasÝ (T�rk. terc. BelkÝs �orak�Ý), 

Ġstanbul 1993; Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Ġmperio (ed. Gyula Moravcsik, ter. R. 

J. H. Jenkins) Washington l993; Anna Kommena, AlexÝad, /T�rk. Trc. Bilge Umar/, Ġstanbul 1996. 
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Hazarlar / Prof. Dr. Yakov Kuzmin - Yumanadi - Yrd. Doç. Dr. Pavel V. 

Kuleshov [s.464-472]   

Kazan Devlet �niversitesi Tarih Fak�ltesi / Rusya 

 

HazarlarÝn tarihi �zerine yapÝlan �alÝĢmalarda, bu insanlarla ilgili olarak okuyucuyu yanlÝĢ 

y�nlendirebilecek pek �ok hatalÝ yorum ve ��z�lmemiĢ problem h�l� karĢÝmÝzda durmaktadÝr. Bu 

durum, Hazarlar �zerine araĢtÝrma yapan tarih�ilerin, b�t�n tarihsel olgularÝ doğru olarak kavrama 

olanağÝ vermeyen sÝnÝrlÝ sayÝda kaynak �zerinde �alÝĢtÝklarÝ ger�eğiyle a�Ýklanabilir. B�ylelikle, 

AvrupalÝ tarih�iler genelde Hazar HanlÝğÝ ile ilgili olaylarÝ ele alan, ancak ondan �ncesi veya 

sonrasÝndaki olaylarÝ vurgulamayan Bizans ve Yahudi kaynaklarÝnÝ kullanmÝĢlardÝr. AynÝ Ģekilde Rus 

tarih�ileri de Hazarlar �zerine pek �ok Ģey yazmakta, ancak hepsi de Kiev‟li keĢiĢ Nestor‟un eseri 

“Povesti Vremennikh Let”i kullanmaktadÝrlar. HayatÝnda hi� Hazar g�rmemiĢ olan bu adam, Hazarlar 

yok olduktan tam y�z elli yÝl sonra Bizans tarih�elerinden yararlanarak onlar hakkÝnda yazÝ yazmÝĢtÝr. 

Bu nedenle, pek �ok değerli Suriye, Ermeni, G�rc�, Ġran ve Arap kaynağÝ ne AvrupalÝ, ne Rus, ne de 

T�rk tarih�ileri tarafÝndan kullanÝlmÝĢtÝr. HazarlarÝn Tarihi1 gibi temel bir eser yazmÝĢ olan Rus tarih�i 

M. Artamonov tarafÝndan Hazarlar hakkÝnda bazÝ ek bilgiler bulundu ve bunlar ancak 20. yy.‟Ýn 

ortalarÝna doğru kullanÝldÝ. Ne var ki, mevcut nice kaynaktan yararlanmamÝĢ olan bu yazar da, sonu� 

olarak bazÝ ger�eklere ulaĢamamÝĢtÝr. Bu nedenle bug�n, pek �ok tarihi malzemeyi g�zler �n�ne 

serme ve Hazar tarihine yeni bir bakÝĢ ortaya koyma gereksinimi bulunuyor. Bu makalenin 

yazarlarÝnÝn tam olarak amacÝ da budur. 

Hazarlar Kimdir? 

Ne Avrupa‟daki, ne de bir baĢka yerdeki tarih literat�r� HazarlarÝn etnik k�keni hakkÝnda 

g�venilir bir kanÝt ortaya koyabiliyor. Tarihin bu ��z�lmemiĢ probleminin ardÝndaki ger�ek, tarih�ilerin 

“Hazar” kelimesini kullandÝklarÝnda, kendine has bir milletin varlÝğÝna iĢaret etmelerine dayanÝyor. 

AslÝnda b�yle bir millet hi� var olmadÝ. HazarlarÝn �ağdaĢÝ olan yazarlar bile bu ger�eği dile 

getirmiĢlerdi. Ancak sonraki tarih�iler bir Ģekilde kullandÝklarÝ kelimelere fazla dikkat etmediler. 

�rneğin, HazarlarÝn �ağdaĢÝ olan Arap seyyah ve coğrafyacÝ Ġbn Havkal, “Hazara gelince, bu isim, 

baĢkenti Ġtil olan �lkeye verilen isimdir” der ve daha ileride Ģ�yle a�Ýklar: “Bu ne bir milletin ne de bir 

halkÝn ismidir”.2 Ġstahri de “Hazar, iklimin adÝdÝr” der. Eserinin Fars�a terc�mesinde ise bir ekleme 

yaparak, “BaĢkentine Ġtil denilen b�lgenin adÝdÝr”3 der. Bekri yaklaĢÝk olarak aynÝ ifadeyi tekrar 

etmiĢtir: “Hazar o �lkenin adÝdÝr”.4 KaĢgarlÝ Mahmud kendinden �ncekilerin ifadelerini tasdik eder 

Ģekilde yazar: “Hazar, T�rklerin yaĢadÝğÝ yere verilen isimdir”.5 DolayÝsÝyla, �ağdaĢlarÝ “Hazar” ismini 

dile getirdiklerinde, bir etnik gruba ya da bir millete değil, sadece belli bir b�lgeye ve mecazi olarak o 

b�lgede yaĢayan insanlara iĢaret etmiĢlerdir. 
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AslÝnda isim, Hazar Denizi‟nden gelmektedir. Fars�a konuĢanlar ve aynÝ zamanda bu denizin 

civarÝnda ya da b�lgedeki adalarda yaĢayan insanlar, bu denizi Hazar Denizi diye adlandÝrÝrlar. 

�nceleri, denizin kuzey kÝyÝlarÝna s�rekli değiĢen g��ebe kabilelerin yerleĢtiği zamanlarda, Hazar bu 

b�lgede g�r�len b�t�n g��ebelerin ismiydi. Bu nedenle tarihsel anlamda “Hazar” s�zc�ğ�, aynÝ 

noktada Hazar bozkÝrlarÝnÝ yurt edinmiĢ olan �ok �eĢitli g��ebe ya da yarÝ-g��ebelerin ismidir. Eski 

�ağlarda “Hazar”, Hazar SakalarÝna ve SarmatlarÝna verilen addÝ. Fars�a yazÝlmÝĢ olan epik Ģiir 

“ġehname”de M.�. 450‟li yÝllarda ġah Lorasp zamanÝnda, HazarlarÝn Transkafkasya‟ya yaptÝklarÝ bir 

akÝndan s�z edilir. Antik G�rc� kaynaklarÝ ise HazarlarÝn G�ney Kafkasya‟yÝ iĢgalinden ve Milattan 

�nce 7. yy.‟da Torgomesyanlarla yaptÝklarÝ savaĢlardan bahseder.6 Milattan sonraki ilk �ağlarda 

“Hazar”, DağÝstanlÝ Sarmatyanlara bağlÝ bir boyun adÝ oldu, -Barsiller ya da Basllar. Ermeni kaynaklarÝ 

bu Hazar-Barsiller‟den ilk olarak ikinci ve ���nc� y�zyÝllarda s�z eder. Horenli Musa ise onlardan 

�nce 193 ve daha sonra 213 yÝllarÝnda bahseder. “Ermenistan Tarihi”nde, Ermeni �ar VakharĢak‟Ýn 

h�k�mdarlÝğÝ sÝrasÝnda, “Hazar ve Basl g�ruhlarÝnÝn birleĢip Djor Ge�idi‟nden ge�tikleri ve o tarafta 

dağÝldÝklarÝ” s�ylenir. Movses Kagankatvatsi ve “Agvan Tarihi”, ġatsur‟un h�k�mdarlÝğÝ sÝrasÝnda 

(M.S. 309-380) ve ayrÝca 552‟de HazarlarÝn Ermenistan‟Ý iĢgal ediĢinden bahseder. AynÝ zamanda 

ġah I. Kavad zamanÝnda (482-531) HazarlarÝn Djurzan (G�rcistan) ve Arran‟Ý (Azerbaycan) 

fethettiklerine dair kanÝtlar da vardÝr. 

Barsiller Avrupa‟da Akatsir takma adÝyla bilinen Savir ve Hun kavimlerine katÝldÝktan sonra 

Hazarya‟da ortaya �ÝktÝlar. �nceleri, daha kalabalÝk olmalarÝndan dolayÝ Savirler daha etkin bir rol 

�stlendiler. Ancak sonralarÝ Hun-Hazarlar adÝyla bilinen Hunlar daha sÝk akÝnlar yapmaya baĢladÝlar. 

Derken BatÝ G�kt�rk HanlÝğÝ Hazar b�lgesinde ortaya �ÝktÝğÝnda, G�kt�rk-Hazarlar �n plana yerleĢip 

Savirlerin yerini aldÝlar ve Transkafkasya‟ya y�nelik akÝnlarÝ s�rd�rd�ler. 11. ve 12. yy.‟lar boyunca 

Hazarlar ya da DeĢt-i Hazar, aynÝ b�lgeye akÝnlar yapan Hazar KÝp�aklarÝnÝn adÝ oldu. Modern 

�ağ‟da (18-20. yy.‟lar) ise Hazarlar, Hazar Denizi‟nin doğu kÝyÝsÝna yerleĢmiĢ olan etnik MoğollarÝn 

adÝ oldu. Hazaretti diye de bilinen bu grup sonralarÝ Afganistan‟a ve Doğu Ġran‟a doğru y�neldi (Bu 

Hazarlardan oluĢan ve sayÝlarÝ y�zleri bulan bazÝ k���k gruplar, Sovyetler Birliği‟nin 1926 n�fus 

sayÝmÝna g�re, Hazar Denizi‟nin doğu kÝyÝsÝnÝ kapsayan kayÝtlarda h�l� g�r�lmekteydi). Sonunda 

HazarlarÝn adÝ, g��ebeler yerleĢik hayata ge�tikten sonra Hazar b�lgesinde anÝlmaz oldu. Yine de 

AzerbaycanlÝlar bug�n bile Hazar ismini, Hazar Denizi‟ndeki balÝk�Ýlar ve karĢÝ kÝyÝda/adada oturan, 

farklÝ diller konuĢan insanlar i�in kullanmaktalar. DolayÝsÝyla nesiller boyunca tarih�ilerin zihnini 

kurcalayan gizemli Hazar halkÝnÝn, daha iyi araĢtÝrÝldÝğÝ takdirde, asal olarak farklÝ diller konuĢan, 

Hazar Denizi‟nin kuzeyinde farklÝ d�nemlerde yaĢamÝĢ olan �eĢitli g��ebe ve yarÝ-g��ebelerden 

oluĢtuğu anlaĢÝlacaktÝr. 

Ge�miĢte yaĢamÝĢ bir �ok farklÝ Hazar‟Ýn var olmasÝna karĢÝn, bilimsel yazÝn sadece M.S. 

650‟den 965‟ye kadar varlÝğÝnÝn s�rd�rm�Ģ olan Hazar HanlÝğÝ‟ndaki yerleĢimcileri bu isimle 

anmaktadÝr. Ancak bu HanlÝk‟ta yaĢamÝĢ olan yerleĢimcilerin bile farklÝ diller konuĢtuğu, Hun-Hazarlar, 

G�kt�rk-Hazarlar ve Yahudi Hazarlar olmak �zere �� farklÝ etnik gruptan geldiği artÝk biliniyor. Bu 

nedenle Hazar HanlÝğÝ tarihine ge�meden �nce, Hazar b�lgesinde ortaya �Ýkan Hun-Hazarlar ve 
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T�rk-HazarlarÝn tarihine bir g�z atalÝm (Yahudi HazarlarÝn ortaya �ÝkÝĢÝ konusunu daha sonra ele 

alacağÝz). 

Hun-Hazarlar 

Hun-HazarlarÝn k�keni Orta Asya‟ya, �zellikle eski �in kaynaklarÝnda Hunnu ya da Syunnu diye 

bilinen Kuzey Hun kavmine dayanÝr.  Milattan sonraki ilk d�nemlerde Hunlar, �inlilerin baskÝsÝyla 

batÝya doğru gitmek zorunda kaldÝlar. BatÝya, Avrupa‟ya doğru hareket etmelerinden sonra �in 

sÝnÝrÝna bir daha hi� d�nmediler. SayÝca k���k, ama son derece savaĢ�Ý olan bu kavim, Avrupa yolu 

�zerinde daha baĢka g��ebe kabileleri de kendi b�nyelerine katarak ilerlediler ve “B�y�k Kavimler 

G���” diye bilinen hareketi baĢlatmÝĢ oldular. Ġlk olarak BatÝ Sibirya‟dan ge�erken b�y�k bir kabile 

sayÝlan Savir ya da Sabirleri aralarÝna aldÝlar. Ugor dili konuĢan ve Sibirya‟nÝn doğal 

yerleĢimcilerinden olan bu grup, bug�nk� MacarlarÝn atalarÝydÝlar. B�ylece Hun adÝyla bilinen g��l� 

bir ikili ortaklÝk oluĢturdular. Aral Denizi civarÝndan ge�erken, �incedeki adÝ Kangyuy olan daha geniĢ 

bir T�rk kavmiyle birleĢtiler. Bunlar daha sonra Bolgar, Balkar ve BulgarlarÝn atasÝ olacaklardÝ. 

UrallarÝn ve Ġdil‟nÝn g�neyinden ge�erken dilleri Fars�a olan bir Avar kavmini, Don Nehri‟nin aĢağÝ 

taraflarÝndayken de yine Fars�a konuĢan bir Alan kavmini i�lerine kattÝlar. Bunlar bug�nk� Ossetlerin 

(Ossetinler) atasÝydÝ. BeĢ kavimden oluĢan bu ortaklÝk Hun genel adÝ altÝnda birleĢti ve 370‟lerde Orta 

Avrupa‟yÝ iĢgal ederek AvrupalÝlarÝ neredeyse bir y�zyÝl boyunca dehĢete s�r�kleyecek olan grubu 

meydana getirdi. T�rklerin grubu en kalabalÝk kavim olduğundan,  b�t�n Hun boylarÝnÝn de baĢ 

komutanÝ oldu. B�t�n Hun kavimlerinin baĢÝna ge�en bu T�rk y�neticilerden bir tanesi de iktidarÝ zorla 

alÝp �nceki lideri �ld�ren meĢhur Attila‟ydÝ. SonralarÝ kavim i�i �atÝĢmalar �ÝktÝğÝnda, AvrupalÝlar 

Attila‟nÝn oğullarÝnÝn ordularÝnÝ yenmekte zorlanmadÝlar. B�ylece b�t�n Hunlar, BatÝ ve Orta 

Avrupa‟dan s�r�ld�. 

Hun birliği Doğu Avrupa‟da iken tamamen ��z�ld�. Alanlar, Kuzey Kafkasya‟daki anavatanlarÝna 

d�nen ilk grup oldu. Avarlar kendi Trans-Ġdil b�lgelerine d�nd�lerse de bir s�re sonra tekrar Avrupa‟ya 

gittiler. T�rkler ise daha k���k gruplara b�l�nd�ler (Utikur, Kutikur, Kotrigur, Onogur ve diğerleri). 

Bunlar Azak Denizi civarÝnda tekrar birleĢene kadar aralarÝnda savaĢmaya devam ettiler. Sonra 

B�y�k Bolgarya adÝ verilen ge�ici devletlerini kurdular. Bu sÝrada “B�y�k Kavimler G���”n�n 

ateĢleyicileri olan ve AvrupalÝlar tarafÝndan Akatsir olarak tanÝnan Hunlar ve Savirler doğunun i�lerine, 

Hazar Denizi bozkÝrlarÝna doğru dağÝldÝlar ve orada Hazarlar ya da Hun-Hazarlar adÝnÝ aldÝlar. Bu 

olaylar 5. yy.‟Ýn sonu, 6. yy.‟Ýn baĢÝ arasÝnda meydana geldi. 

Burada, Hazar topraklarÝnda, Hunlar uzun bir s�re kalÝrken, m�ttefikleri Savirler T�rk HanlÝğÝ‟nÝn 

yayÝlmasÝndan dolayÝ fazla kalmadÝlar. Hazar‟dan ayrÝldÝlar ve dağÝldÝlar. Bundan dolayÝ Madior adÝ 

verilen b�y�k boylarÝ Orta Avrupa‟ya y�neldi ve bug�nk� Macaristan topraklarÝ �zerine yerleĢti. 

Savirlerin Suvarlar adÝyla bilinen ortanca boyu ise sonralarÝ Bulgarlara katÝlacaklarÝ Orta Ġdil b�lgesine 

ilerlediler. SayÝca daha k���k olan boylar Kafkasya‟da, Kura ile Aras arasÝnda, sonralarÝ diğer Kafkas 

halklarÝyla kaynaĢacaklarÝ yerde kaldÝlar. Bundan �t�r� Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢuna kadar asal 

olarak Hazar bozkÝrlarÝnÝ kontrol altÝnda tutanlar Hazar ve Hun-Hazarlar oldu. 



 817 

T�rk -Hazarlar 

T�rk-HazarlarÝn k�keni Orta Asya‟ya dayanÝr. Etnik olarak Oğuz leh�esiyle konuĢan BatÝ 

T�rklerine dayandÝrÝlÝrlar. AtalarÝ ayrÝ bir topluluk olarak Urallar‟Ýn �tesinde yerleĢmiĢlerdi, ama 6. 

yy.‟Ýn ortalarÝnda birleĢtiler ve tarihte bilindiği gibi, Doğu Avrupa �lkeleri �zerindeki etkisi hÝzla yayÝlan 

G�kt�rk HanlÝğÝ‟nÝ kurdular. Temel olarak Doğu‟nun uzak b�lgelerinde m�cadeleye girmiĢ olan 

G�kt�rk KağanlÝğÝ i�in Hazar bozkÝrlarÝ yaĢamsal �nem taĢÝyan stratejik bir b�lge değildi. Ancak, 

Ġran‟a karĢÝ y�r�t�len savaĢta T�rkler, Bizans‟la m�ttefik olmak zorunda kaldÝlar. Hazar b�ylece, 

G�ney Kafkasya yolu �zerinde bir ulaĢÝm koridoru oldu. �yle ki orada yaĢayan ve gizli bir anlaĢmaya 

vardÝklarÝ Hun-Hazarlarla birlikte o b�lgeye �ekilebiliyorlardÝ. G�kt�rklerin Hun-Hazarlar ile birlikte 

ortak eylemlerine dair ilk kanÝt 630‟lu yÝllara, Ġran ġahÝ‟nÝn Orta Asya‟da T�rklere ve G�ney 

Kafkasya‟da Bizans‟a karĢÝ olmak �zere iki ayrÝ cephede savaĢtÝğÝ d�neme dayanmaktadÝr. Ġran‟dan 

ağÝr bir darbe alan Bizans Ġmparatoru Herakleios, el�isi Andreus‟u T�rk KağanÝ Yabgu‟ya 625 yÝlÝnda 

g�ndererek kendisine destek olmalarÝ i�in T�rk birliklerinin g�nderilmesini ister. Kağan bu talebi kabul 

eder ve 626‟da oğlu ġad‟Ý Hazar �zerinden Ġran sÝnÝrÝna g�nderir. ġad‟Ýn ordusu Hazarlarla (doğal 

olarak Hun-Hazarlarla) takviye edilmiĢtir ve aynÝ yÝl Transkafkasya‟daki Ġran topraklarÝna girer. Ertesi 

yÝl, 627‟de, bizzat Kağan Yabgu karÝĢÝk “Hazar ordularÝ”yla gelir. Zira Orta Asya cephesinin tehlikeye 

d�Ģebileceğini d�Ģ�nerek oradan �ok sayÝda birlik getirmek istememiĢtir. 

“Agvan Tarihi”nin yazarÝ Movses Kagankatvatsi, ve diğer bazÝ �ağdaĢ yazarlar, orduda 

kuzeyden gelen “�rg�l�ler”in ve “dazlak”larÝn da yer almasÝna rağmen, kağanÝn geliĢmiĢ birliklerinin, 

Hazarlardan oluĢtuğundan bahsederler. Derbent ge�idine yaklaĢÝlÝp surlarÝ yÝktÝktan sonra kağanÝn 

birlikleri Azerbaycan‟a girdiler. Oradan G�rcistan‟a y�nelip, Ġran G�rc�lerinin savunma hattÝnÝ ellerinde 

bulundurduklarÝ Tiflis‟e doğru ilerlediler. Tiflis b�lgesinde Ġmparator Herakleios ile kağan buluĢtular, 

birleĢtiler, ancak Tiflis‟i alamadÝlar. AltÝ ay sonra kağan kaleyi ele ge�irip d�Ģman askerlerini ciddi bir 

bi�imde cezalandÝrdÝ. Kale komutanÝnÝn g�zleri dağlanÝrken, ĠranlÝ vali ve G�rc� prens derileri 

y�z�lmek suretiyle �ld�r�ld�. Tiflis yağmalandÝ. 

G�rcistan‟daki savaĢÝn ardÝndan T�rkler Transkafkasya‟daki diğer Ģehirleri de Ġran 

egemenliğinden kurtarmaya baĢladÝlar. Kağan, ele ge�irilen Azerbaycan b�lgesini oğlu ġad‟a bir 

armağan olarak verdi. SavaĢ Bizans‟Ýn zaferiyle sona erdi. 628 yÝlÝnda Ġran ile Bizans arasÝnda barÝĢ 

yapÝldÝ ve Hun-Hazarlar pek �ok ganimetle yurtlarÝna geri d�nd�ler. G�kt�rk ve Hun-Hazarlar 

arasÝndaki bu baĢarÝlÝ ortak sefer, dostluklarÝnÝ daha da pekiĢtirdi ve Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn oluĢumu i�in 

bir zemin oluĢturdu. 

AslÝnda T�rklerin Ġran‟a karĢÝ Bizans ile birlikte kazandÝklarÝ bu ortak zaferden elde ettikleri tek 

Ģey talihsizlik oldu. Kağan, oğlu ve askerleriyle birlikte Kafkasya‟da, savaĢ meydanÝnda iken 

anayurtlarÝnda onlara bir tuzak kuruldu. Kağanla birlikte seferde olan NuĢhibi boyunun yokluğundan 

yararlanan d�Ģman Dulu boyu, bir darbe planÝ hazÝrladÝ. Kağan Yabgu oğlundan �nce yurduna 

d�nd�ğ�nde bir isyanla karĢÝlaĢtÝ ve �ld�r�ld�. Oğlu bunu �ğrendikten hemen sonra Azerbaycan‟dan 
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ayrÝlarak yurduna y�neldi. Ancak babasÝ �lm�Ģt� ve Dulu boyu iktidarÝ eline almÝĢtÝ. NuĢhibi boyunun 

�yeleri canlarÝnÝ kurtarmak i�in �oğunlukla Doğu Avrupa‟ya ka�mÝĢlardÝ. 

BazÝ tarih�iler tahtÝnÝ veya varisini kaybetmiĢ olan kağanÝn oğlunun bu sÝrada maiyetiyle birlikte 

Doğu Avrupa‟ya ka�tÝğÝnÝ ve T�rklere olan iyi tavÝrlarÝyla bilinen Hun-Hazarlarla birlikte oraya 

sÝğÝndÝğÝnÝ d�Ģ�nmektedirler. Ger�ekte �yle olmuĢ olsun ya da olmasÝn, tam olarak bu olaylardan 

sonra Hazar‟da bir kağan ve NuĢhibi boyundan gelen T�rk�e konuĢan askerler ortaya �ÝktÝ. Attila bir 

tumin katletmiĢti ve, tahminimize g�re, uzun s�re tuminden yoksun kalan Hun-Hazarlar Ģimdi 

G�kt�rklerle ortak hareket etmenin getireceği yararlarÝ g�r�p y�ksek mertebeli T�rk kağanlarÝ kendi 

liderleri ve kağanlarÝ olarak se�tiler. Her hal�k�rda, ilk Hazar kağanÝnÝn ismini zikretmese de, Ġran 

tarihi belgelerini bir araya getiren “Hudud‟�l-A‟lam” adlÝ esere g�re, Hazar kağanlarÝnÝn hanedanÝ 

NuĢhibi boyundan baĢlamaktadÝr. 

Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn OluĢumu ve AltÝn �ağÝ 

Geleneksel olarak Ģuna inanÝlÝr ki, ilk Hazar kağanÝnÝn tahta ge�iĢi ve sonu� olarak Hazar 

KağanlÝğÝ‟nÝn oluĢumu 650‟li yÝllara denk d�Ģmektedir. Ne var ki, bu hadisenin tarihi tam olarak 

belirlenmiĢ değildir. Hazar kağanlarÝnÝn egemen hanedanÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟ndan geldiği i�indir ki, 

pek �ok insan Hazarya‟nÝn, daha sonralarÝ ortadan kalkmÝĢ olan BatÝ G�kt�rk HanlÝğÝ‟nÝn halefi 

olduğunu d�Ģ�n�r. Ancak o d�nemde Hazarya n�fusunun G�kt�rklerden değil, Hun ve Hun birliğinin 

doğal �yeleri olan Savirlerden oluĢtuğunu biliyoruz. KağanlÝğÝn n�fusu sonralarÝ �nemli �l��de 

değiĢmiĢtir, zira HunlarÝn eski m�ttefiki olan Savirler Hazar‟dan bir daha d�nmemecesine ayrÝlÝrken, 

diğer T�rkler, kağanÝn ardÝndan bu b�lgeye geliyorlardÝ. 

Kağan unvanlÝ ilk liderlerinin geliĢi Hun-Hazarlar i�in avantajlÝydÝ, kabile �yelerinin birleĢmesi ve 

eski askeri g��lerinin yeniden tesisi anlamÝna geliyordu. TahtÝn varisi olan tuminin Attila tarafÝndan 

ortadan kaldÝrÝlmÝĢ olmasÝyla, karĢÝlarÝna �Ýkan liderler ve Savir boyunun tayin ettiği sahte y�neticilerle 

yetinmek zorunda kalmÝĢlar, b�ylece birlikleri bozulmuĢ ve g�� kaybetmiĢlerdi. KargaĢa ve belirsizlik 

ortamÝndan �Ýkma arzusu, y�netici olarak, bir yabancÝ da olsa, unvanÝ olan kudretli bir kağanÝ 

kabullenmelerini sağlamÝĢ olabilir. Bunun �tesinde, hen�z benimsedikleri y�neticiye bir h�k�mdarÝn 

sÝnÝrsÝz g�c�n� vermekten �ekinmediler, �yle ki g�revlerini yerine getiremeyen kullarÝ onun emriyle 

intihara bile hazÝrdÝ. DahasÝ, kağanlarÝnÝ �ok dikkatli bir bi�imde koruyorlardÝ. B�ylelikle onun varlÝğÝ 

uğruna sadece saldÝrmak ve �ld�rmek fikrini benimsemiĢ olmuyorlar, aynÝ zamanda k�t� niyetlilerin 

uğursuz bakÝĢlarÝna veya b�y�lerine maruz kalmamasÝ i�in kimsenin ona bakmasÝna da izin 

vermiyorlardÝ. B�ylesi sÝnÝrsÝz haklar ve ayrÝcalÝklarla donanmÝĢ olan bu h�k�mdar, askeri g�c� 

inanÝlmaz �l��de artan Hun-HazarlarÝn teĢkilatÝ ve disiplini konusunda k�kl� geliĢmelere yer a�tÝ. Yeni 

kağanÝn benimsenmesinden bir ka� yÝl sonra Bosjor �zerinde denetimi ele ge�irdiler. 655‟de KÝrÝm‟Ý 

fethedip, 662‟de Azerbaycan‟da b�y�k yağmalar yaparak ganimetlerle geri d�nd�ler. Daha sonra 

Azak Denizi civarÝndaki B�y�k Bolgarya‟ya karĢÝ sefer hazÝrlÝklarÝna baĢladÝlar ve 675‟te Bolgarlarla 

savaĢa tutuĢtular (Thephtilactos Simeocatta‟nÝn tarih�esine g�re savaĢ 671‟de oldu). KarĢÝ tarafÝn 

�st�n kuvvetlerini kesin bir yenilgiye uğratarak onlarÝ farklÝ yerlere dağÝttÝlar. B�ylece Asparuh‟un 
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idaresi altÝndaki bir grup Bolgarlar batÝya doğru ka�arak Tuna‟nÝn ardÝna yerleĢirken, bir baĢka grup 

ise Batbay‟Ýn �nderliğinde Hazarlara teslim oldu ve Kuzey Kafkasya‟da g��ebe olarak yaĢamaya 

baĢladÝlar. Hazarlara boyun eğerek g��ebe hayatlarÝnÝ devam ettiren ���nc� bir grup ise Orta Ġdil 

b�lgesine yerleĢen ve Bulgarlar olarak bilinen gruptu. 

B�y�k Bolgarya galibiyetinden sonra HazarlarÝn kuvveti uzak b�lgelere kadar yayÝldÝ. Kuzeyde 

Suvarlar ve Bersullar ile birlikte, Yaslar, Kosoglar, Burtasler, Arlar, Meriler, Bulgarlar aynÝ zamanda 

Vyati�eler, Polyanlar, Severler, Drevliyanlar gibi b�t�n doğu Slav kavimlerini kontrolleri altÝna aldÝlar. 

Bu sÝrada g�neyde Kafkas, Taman, KÝrÝm‟daki pek �ok halkÝ ve KuzeybatÝ Hazar b�lgesindeki b�t�n 

gruplarÝ egemenlikleri altÝna soktular. Hazar y�netici Yusuf sonralarÝ m�lk�n� Ģ�yle tarif edecekti: “Ġtil 

IrmağÝ‟nÝn yanÝnda oturuyorum… Bu Ýrmak boyunca pek �ok k�y ve Ģehir var, oralarda da �ok sayÝda 

insan yaĢÝyor. BazÝlarÝ a�Ýk alanlarda, bazÝlarÝ surlarla �evrilmiĢ Ģehirlerde oturuyor. Bunlar Burtalar, 

Bulgarlar, Suvarlar, Arisu, �eremiĢler, Vnantr, Severler, SlavlardÝr. Her birinin ne tam sayÝsÝnÝ bilmek 

m�mk�n ne de araĢtÝrÝp �ğrenmek. Hepsi bana hizmet edip hara�larÝnÝ �derler”.7 Joseph‟in bu 

s�zlere kanÝt teĢkil edecek bir ger�ek, Bizans yazarÝ Ġtiraf�Ý Theophanes‟Ýn yazdÝklarÝ arasÝnda 

bulunuyor: “Hazarlar b�y�k bir halktÝr… Kara Deniz‟e kadar uzanan topraklarÝn tamamÝnÝ y�netimleri 

altÝna almÝĢlardÝr”. Ger�ekten o d�nemde ne Avrupa‟da ne de Asya‟da, �ok sayÝda kavmiyle Hazar 

KağanlÝğÝ �l��s�nde bir baĢka devlet daha yoktu. 

KağanlÝğÝn g�� ve refahÝ hem Doğu‟yu hem de BatÝ‟yÝ cezbetmekte gecikmedi. FarklÝ �lkelerin 

krallarÝ, y�neticileri artÝk Hazarlarla barÝĢ�Ý ve dostane iliĢkiler kurmaya �alÝĢÝyor, pek �oğu hanla 

akrabalÝk bağÝ kurma yollarÝ arÝyordu. Bizans Ġmparatoru II. Justinian, Hazar HanÝ‟nÝn vaftiz edildikten 

sonra Theodora adÝnÝ alan kÝzÝyla evlendi. Ġmparator II. Tiberius da hanÝn kÝzlarÝndan biriyle evlenip 

Hazar askerlerini �lkesinin topraklarÝna getirdi. 798‟de baĢvezirin oğlu olan Vali Barmaki, Bagadur 

Han‟Ýn kÝzÝ Subat ile evlendi. Bizans Ġmparatoru Leo Isaur ise oğlu Constantinos‟un, kağanÝn kÝz 

kardeĢi �i�ekle yapacağÝ evliliği d�zenledi. 759 yÝlÝnda Ermenistan‟daki Arap el�i Yezid ibn Usayd es-

Selami de kağanÝn b�y�k bir �eyizi olan Hatun isimli kÝzÝyla evlendi. 

Bu uzun tarihi �zetleyecek olursak, 7 ile 9. yy.‟lar boyunca Hazar KağanlÝğÝ d�nya sahnesinin 

�n saflarÝnda yer aldÝ ve uluslararasÝ konularda etkin bir rol oynamaya baĢladÝ. Ancak uluslararasÝ 

iliĢkiler konusunda baĢarÝlÝ olduk�a, i� iĢlerinde de kağanlÝğÝ felakete s�r�kleyecek olan zÝtlÝklar o 

�l��de Ģiddetleniyordu. 

SÝnÝflararasÝ D�ĢmanlÝk 

KağanlÝğÝn kurulduğu ilk zamanlarda, ne yeni kağanÝn ne de onun iki y�z G�kt�rk savaĢ�Ýdan 

oluĢan maiyetinin, aslen Hun-Hazar olan n�fusla arasÝnda bir anlaĢmazlÝk olmuĢtu. AyrÝca kağanla 

aynÝ kavimden gelen yeni �yeler maiyete dahil olduğunda da, diğer askerler arasÝnda onlara herhangi 

bir ayrÝcalÝk tanÝnmamÝĢ, b�ylece hi�bir �ekiĢme olmamÝĢtÝ. B�t�n Hazarlar askeri hayatÝn zorluklarÝna 

eĢit olarak katlanÝyorlar, aynÝ Ģekilde sefere gidip ganimeti birlikte paylaĢÝyorlardÝ. Ancak sonralarÝ 

yeni �lkeler ele ge�irildik�e kağanÝn maiyeti devlet hazinesine daha fazla, hatta haddinden fazla, 
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bağÝmlÝ hale geldi. Seferlere katÝlmamaya baĢladÝlar ve asalak bir soylular sÝnÝfÝna d�n�Ģt�ler. ArtÝk 

�lkedeki b�t�n anahtar mevkileri ele ge�irmiĢ, maliyeyi, orduyu ve kanunu idareleri altÝna almÝĢlardÝ. 

Resmi g�revlileri kendi �evrelerindekilerden tayin ediyorlardÝ: kagan-pek, �avĢir, �itar-hazar, tarkan, 

tudun ve diğerleri. Bir yandan da aslen Hun-Hazar soyundan olanlarÝn y�ksek mevkilere gelmelerine 

engel oluyorlardÝ. 

Bir baĢka ifadeyle, o d�nemin ĢartlarÝ g�z �n�ne alÝndÝğÝnda milli ve sÝnÝfsal bir karakteri olan 

toplum i�inde, sÝradan savaĢ�Ýlarla iktidarÝ elinde tutanlar arasÝnda gittik�e k�t�leĢen keskin bir 

tabakalaĢma oluĢmaktaydÝ. Zira alt sÝnÝf, �nderlerine karĢÝ �Ýkan Hun-Hazarlardan meydana gelirken, 

soylu sÝnÝf tamamen G�kt�rklerden meydana geliyordu. Kral Yusuf‟un mektubunun ve diğer Yahudi 

kaynaklarÝnÝn bu toplumsal meseleyi baĢarÝlÝ bir bi�imde g�zardÝ etmelerine karĢÝn, Arap kaynaklarÝ 

ger�eği gizlememiĢlerdir. Ġstahri Ģ�yle yazar: “Hazarlar iki sÝnÝfa ayrÝlmÝĢtÝr: Kara Hazarlar ve Ak 

Hazarlar” (T�rkler sÝradan halka “kara”, soylu sÝnÝfa da “ak” ismini takmÝĢtÝ). Ebu Feda, �uvaĢ dilinde 

Kura �ura (kara k�leler) ifadesine karĢÝlÝk gelen Kara-Cur diye adlandÝrdÝğÝ “Kara Hazarlar”Ýn bağÝmlÝ 

durumlarÝndan bahseder. Yakut ise “Kağan onlara (Kara Hazarlara) k�leymiĢ gibi davranÝyor” ifadesini 

ekler. Doğal olarak bu Ģartlarda baskÝ altÝnda yaĢayan insanlar, kendilerini y�netenlere Ģiddetle itiraz 

ediyor ve onlarÝn mevcudiyetine karĢÝ bir tehdit oluĢturuyordu. Kağan ve onun sÝnÝrlÝ sayÝdaki maiyeti, 

sadece askeri y�ntemler kullanarak kalabalÝklarÝn bu taleplerine karĢÝ koyamazdÝ. Bundan dolayÝ, 

Musevi misyonerlerin onlara anlattÝğÝ Yahudiliğin temel kurallarÝyla kendilerini koruma yolunu 

denediler. Bu noktada, Hazar‟da Yahudilerin ortaya �ÝkÝĢÝna kÝsaca değinmemiz gerekiyor. 

Yahudiler KağanlÝk en parlak �ağÝna ulaĢtÝktan hemen sonra geldiler. Ġlk olarak Irak‟tan �ÝkÝp 

Ġran �zerinden gezgin t�ccarlar olarak girdiler. Mozaist Yahudiler  olarak adlandÝrÝlÝyorlardÝ, sayÝlarÝ 

son derece azdÝ ve devlet iĢlerine karÝĢmÝyorlardÝ. B�y�k sayÝlarda Yahudinin geliĢi daha sonralarÝ, 

kendi topraklarÝndaki Yahudileri katleden Ġmparator Romanos zamanÝnda Bizans‟tan oldu. KağanÝn ve 

maiyetinin YahudileĢmesine yol a�anlar iĢte Bizans‟tan ka�an bu Yahudilerdi. Bir efsaneye g�re 

kağan, dininin �st�nl�ğ�n� ona kanÝtlayan parlak zek�lÝ bir Yahudi misyoner sayesinde Yahudi 

olmaya ikna olmuĢtu. AslÝnda bu sonu�, misyonerin bir becerisi değildi. KağanÝn ve maiyetinin ikna 

olmasÝnÝ sağlayan ger�ek, Museviliğin kurallarÝ arkasÝna sÝğÝnarak kalabalÝğÝn itirazlarÝnÝ etkisiz hale 

getirmek amacÝna dayanmaktaydÝ. Bundan �nce de Arap fatihi Mesleme vasÝtasÝyla Ġslam‟Ý, Bizans 

misyoneri Cyril vasÝtasÝyla da HÝristiyanlÝğÝ kabul etmiĢlerdi. Ancak bu dinlerden hi�biri onlarÝ halka 

karĢÝ korumadÝğÝ i�in ikisini de terk ettiler. ġimdi ise Kağan Obadiya, kesinlikle yasak olmasÝna 

rağmen, “Ġsrailli insanlardan” b�y�k miktarda para karĢÝlÝğÝnda Yahudiliği kabul etme iznini elde 

etmiĢti. Kral Yusuf‟un mektubunda “Obadiya‟nÝn onlara pek �ok altÝn ve g�m�Ģ verdiği” ve ardÝndan 

bu dini resmi inan� olarak ilan ettiği ifade edilir. B�ylece Hun-Hazarlar Museviliği kabul etme hakkÝna 

sahip olmayan m�htediler haline geliyor ve dolayÝsÝyla soylular sÝnÝfÝna girme kapÝsÝ onlara 

kapanÝyorken, �te yandan Kağan ve maiyeti “TanrÝ‟nÝn se�tiği Ġsrail halkÝ” sÝfatÝnÝ elde ediyorlardÝ. 

Resmi olarak hi� kimse Yahudiliğini a�Ýk�a s�yleme hakkÝndan mahrum değildi, ancak din 

değiĢtirenler sadece Mozaist Yahudiliği se�ebiliyorlardÝ. Bu da Talmud Yahudiliğini benimseyen �st 

sÝnÝfa giriĢ imkanÝnÝ ortadan kaldÝrÝyordu. Ġyi d�Ģ�n�lm�Ģ bir aldatmacaydÝ bu. Her t�rl� fermana 
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inanmaya hazÝr olan cahil halkÝ bir s�re i�in teskin eden, yalanlar ve r�Ģvetlerle y�r�t�len bir 

aldatmaca. Ne var ki, fazla uzun s�rmedi. �ekiĢmenin ger�ek nedenleri h�l� ortadaydÝ ve sÝnÝflar 

arasÝ d�ĢmanlÝk yok olmamÝĢtÝ. Bu nedenle Obadiya‟nÝn reformu Hazar toplumunu kurtarmak bir 

yana, meĢhur Kavar isyanÝyla sonu�lanacak olan toplumsal �ekiĢmeleri daha da k�t�leĢtirdi. 

Kavar isyanÝ, Obadiya‟nÝn reformunun hemen ardÝndan, 820-830 arasÝnda meydana geldi. 

Yahudiliğin imtiyazlÝ bir hale getirilmesi, diğer dinlere karĢÝ olumsuz �abalar ve halkÝn i�inde 

bulunduğu �etin Ģartlar, �silerin yoldan �ÝkmalarÝnÝ sağladÝ. M�sl�manlarÝn �nderliğinde baĢlatÝlan 

isyan, aynÝ zamanda bazÝ HÝristiyan ve pagan topluluklardan da destek buldu. Âsiler karĢÝlarÝnda 

kağanÝ, maiyetini ve y�neticilerine bağlÝ olan askerleri buldular. KağanÝn oğlunun o sÝralarda G�ney 

Kafkasya‟da Ġslam‟Ý yayma gayretinde olan Araplara karĢÝ savaĢmak �zere b�lgeye gittiği 

kaydedilmiĢtir. Bu esnada M�sl�man Hazarlar Arap dindaĢlarÝna karĢÝ y�r�t�len bu savaĢa katÝlmayÝp 

Ģehirlerinde kaldÝlar ve kendi y�neticilerine karĢÝ plan hazÝrladÝlar. KağanÝn oğlu tarafÝndan idare 

edilen birlikler �lkeden ayrÝldÝklarÝ zaman ayaklanmalar baĢladÝ. Soylular ve vali de dahil olmak �zere 

bir �ok devlet g�revlisi �ld�r�ld�. Ancak kağan son anda oğluna haber g�ndermeyi baĢardÝ. Ordu 

derhal geri d�nd� ve �ok Ģiddetli bir savaĢ baĢladÝ. Âsiler uzun s�re dayandÝlarsa da �ok kayÝp 

verdiler. Hayatta kalan k���k bir grup, �lkeyi aileleriyle birlikte terk etti. Ġlk olarak, kuzeye, sonra 

batÝya, ortak Hun seferleri sÝrasÝnda birlikte pek �ok Ģey paylaĢtÝklarÝ Savirlere (Macarlar) katÝlarak 

Karadeniz bozkÝrlarÝna y�neldiler. 

B�ylece Kavar isyanÝnÝn bir sonucu olarak Hun-Hazarlar iki gruba ayrÝldÝ: Kavarlar ve CuvaĢlar; 

�siler ve barÝĢ taraftarlarÝ. BazÝ tarih�iler bu isyanÝ d�zenleyen KavarlarÝn isminin “kabar” olduğu 

g�r�Ģ�ndedir. Ancak Bizans Ġmparatoru Constantine Porphyrogenitus da dahil olmak �zere 

�ağdaĢlarÝ onlarÝ “kavar” (kavaroi) olarak adlandÝrmÝĢlardÝr ki bu, �uvaĢ dilindeki d�zen, d�zenbaz, 

muhalefet gibi anlamlara gelen “kavar” kelimesine karĢÝlÝk gelir. �te yandan T�rk�e cuvaĢ 

kelimesinden t�reyen barÝĢ�Ý grubun ismi de barÝĢ�Ý, sakin, yumuĢak baĢlÝ gibi anlamlara gelmektedir. 

Bu CuvaĢ (ya da �uvaĢ) halkÝ Hazarya‟da kağanÝn idaresi altÝnda kalmÝĢ, ancak Kavarlar, daha �nce 

belirtildiği gibi, MadiarlarÝn yanÝna giderek bir s�re sonra onlarla kaynaĢmÝĢ ve Macar dilinde bazÝ izler 

bÝrakmÝĢlardÝr. Bizans Ġmparatoru Constantine Porphyrogenitus onlarla ilgili olarak ĢunlarÝ s�yler: “Bu 

Kavarlar, Hazar kavminden geliyorlardÝ; iktidarla aralarÝnda ayrÝlÝk �ÝktÝğÝnda i� savaĢ baĢladÝ ve 

iktidar galip geldi, onlardan bazÝlarÝ �ld�, bazÝlarÝ ka�Ýp Pe�enek topraklarÝndaki T�rklerin (MacarlarÝn) 

yanÝna yerleĢtiler ve ebedi barÝĢÝ tesis etmiĢ olarak Kavarlar adÝnÝ aldÝlar. T�rklere (Macarlar) Hazar 

dilini �ğrettiler. T�rk�e de bilmelerine rağmen h�l� bu dili konuĢurlar. SavaĢ meydanÝnda sekiz 

kavimden (Macarlardan) daha g��l� ve cesur olduklarÝnÝ kanÝtladÝlar. Bu durumun bir neticesi olarak 

savaĢta lider olma hakkÝnÝ kazandÝlar. KavarlarÝn �� kavminin de h�l� hayatta olan tek bir prensi 

vardÝr”.9 

�yle g�r�n�yordu ki, KavarlarÝn Hazar‟dan ayrÝlmalarÝ �zerine kağan, �silerden kurtulmuĢtu. 

Ancak Ģimdi Yahudi soylu sÝnÝftan gelen baĢka d�ĢmanlarÝ vardÝ. Problemin temeli �ok eskilere 

uzanan bir geleneğe dayanÝyordu ve buna g�re her soylu, kağan olamÝyordu. Sadece NuĢhibi 

boyunun bir �yesi olan ilk Hazar kağanÝnÝn soyundan olanlar se�ilebiliyordu. Yeni soylular taht 
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�zerinde hak iddia edemiyor, b�ylece �lkede s�z� ge�en bir rol �stlenemiyordu. Bu modasÝ ge�miĢ 

geleneği etkisizleĢtirmek i�in hileli bir ��z�m bulundu. Elindeki b�t�n d�nyevi g�c� alÝp meĢru kağanÝ 

ilahi bir kiĢilik konumuna �Ýkartarak, kendi sarayÝnda Ģerefli bir mahkumiyete soktular. B�t�n kudret 

yeni Yahudi soylular arasÝndan se�ilen kağan-pek‟e devredildi. Bunun sonucunda devlet iĢleri �ar 

adÝnÝ verdiği, kimi zaman kağan da denilen, kağan-pek‟ler tarafÝndan idare edilmeye baĢlandÝ. Bu 

kudretli Hazar �arlarÝndan bir tanesi, ĠspanyalÝ Yahudi Hasday Ibn-ġafrut‟a yukarÝda adÝ ge�en 

mektubu yazan Yusuf‟dur. Durmak bilmeyen bu sÝnÝflar arasÝ d�ĢmanlÝk d�neminde Hazarya‟nÝn 

y�neticilerinin halka karĢÝ g�vensizlikleri o kadar fazlaydÝ ki, koruma g�revi i�in bile yabancÝ savaĢ�Ýlar 

�ağÝrÝlÝyordu. MuhafÝz olarak �nce Rus brodnikler tutuldu. Mesud, “HakanÝn ordusu ve hizmetkarlarÝ 

Ruslar ve Slavlardan oluĢuyor”9 diye yazar. Bir s�re sonra Ruslara g�venmekten vazge�ildi ve o 

zamana değin Ġslam‟Ý kabul etmiĢ olan ve Larsi (muhtemelen Ter�i) adÝyla anÝlan Orta AsyalÝ T�rkler 

kiralandÝ. �ağdaĢlara g�re Larsilerin sayÝsÝ yedi bine yakÝndÝ. Bunun �tesinde, �lkede �oğunlukla 

Hun-Hazarlardan oluĢan bir muhafÝz birliği de mevcuttu, ancak onlar savaĢ esnasÝnda g�rev 

alÝyorlardÝ. Oysa Larsiler y�neticileri ve soylu sÝnÝfÝ korumakla g�revliydiler. Bu profesyonel muhafÝz 

birliğinin oluĢturulmasÝ, i�eride d�zeni sağlamaya ve y�neticileri emniyet altÝna almaya yaradÝysa da, 

aynÝ zamanda, Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn hÝzlÝ ��k�Ģ�n�n nedenlerinden biri oldu. SÝradan ve d�zensiz halk 

kitlelerinin, �stelik M�sl�man, Karayit, pagan gibi aralarÝnda d�ĢmanlÝk olan gruplara b�l�nm�Ģ bir 

haldeyken, organize olmuĢ bu kuvvete karĢÝ durmasÝ imkansÝzdÝ. KÝsacasÝ yerli halk, kendi �lkesinde 

k���msenen, uyumsuz bir ayak takÝmÝ sÝnÝfÝna d�nm�Ģt� ve y�neticilerini devirmek i�in iyi bir fÝrsat 

kolluyordu. 

Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn ��k�Ģ� 

HalkÝn bir b�t�n olduğu zamanlarda ortaya �ÝkmÝĢ olan B�y�k Hazar KağanlÝğÝ, i�eride yaĢanan 

d�ĢmanlÝğÝn gittik�e Ģiddetlenmesinin ardÝndan adÝm adÝm ��z�lmeye baĢladÝ. 882 yÝlÝnda Kiev 

Prensliği Hazarya‟dan �oktan kopmuĢ, ardÝndan Slav kavimlerinden Drevlianlar 883‟te, Severler 

884‟te, Radimi�isler 885‟te ayrÝlmÝĢtÝ. Vyati�iler ve diğerleri hemen sonra onlarÝ takip etti. DahasÝ, Rus 

askeri g��leri Ġdil boyunca Hazarya‟nÝn baĢkentine sÝzmaya baĢladÝlar ve sonra Hazar Denizi‟ne kadar 

ilerlediler. Hazar‟a sÝk sÝk d�zenlenen seferler ve Hazar hakanÝn muhafÝzlarÝ olarak yapÝlan g�revler, 

Rus savaĢ�ÝlarÝna Hazar savunma hattÝnÝn b�t�n zayÝflÝklarÝnÝ �ğretmiĢti. ArtÝk paralÝ muhafÝzlarÝn, 

yabancÝlara karĢÝ onlarÝ korumaktan ziyade, y�netimden daha fazla para sÝzdÝrmanÝn peĢinde 

olduklarÝnÝ biliyorlardÝ. AyrÝca, yerli Hazar muhafÝzlarÝn soylu sÝnÝftan ve onlarÝn paralÝ askerlerinden 

nefret ettiğini, HazarlarÝn artÝk yaz mevsiminde baĢkentten ayrÝldÝğÝnÝ ve rahat�a aile konaklarÝnda 

dinlendiklerini fark etmiĢlerdi. Bu nedenle Hazar‟Ý yağmalama fikri Rus askerlerin zihninde 

canlanmakta gecikmedi. Ancak sadece Kiev Prensi Svyatoslav‟Ýn ordusu 965 yÝlÝnda bunun 

ger�ekleĢtirebildi. 

Svyatoslav‟Ýn Hazar seferi bir yÝl s�rd�, hazÝrlÝklarÝn eksiksiz yapÝldÝğÝ ve o topraklarda bir �ok 

defa bulunmuĢ olan insanlarÝn prense eĢlik ettikleri son derece rahat ve baĢarÝlÝ bir sefer oldu. O 

g�nlerde Kiev ile Hazar arasÝndaki bozkÝrda savaĢ�Ý Pe�eneklerin s�z� ge�iyordu, bu nedenle 

Svyatoslav, �nce Oka IrmağÝ‟ndaki Vyati� Prensliği boyunca, sonra da Ġdil‟dan aĢağÝya dolamba�lÝ bir 
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yol izledi. Bir �nceki bahar, Oka �zerinde gemiler hazÝrlatmÝĢ ve askerlerini takviye etmiĢti. 965 yÝlÝnÝn 

baharÝnda donanmasÝnÝ Ġdil‟ya ge�irdi ve aĢağÝya doğru ilerledi. Hi�bir engelle karĢÝlaĢmadan Ġdil 

BulgarlarÝnÝ mağlup edip Hazar baĢkentine y�neldi. 

Hazar‟nÝn baĢkenti Ġtil, kağanlÝğÝn doğuĢundan sonra kurulmuĢtu (daha �nce Belencer ve 

Semender baĢkentti) ve Svyatoslav‟Ýn zamanÝna gelindiğinde son derece b�y�k bir kent olmuĢtu. Ġdil 

yakÝnÝnda, bug�nk� Astrahan‟Ýn biraz kuzeyinde yer almaktaydÝ. Ancak tam yeri, ge�en binyÝl 

boyunca Ġdil‟nÝn yatağÝ bir �ok kez değiĢtiği ve kÝyÝdaki yÝkÝntÝlar sular tarafÝndan s�r�klendiği i�in 

bilinemiyor. 10. yy.‟da Ģehir, g��ebelerin ke�e �adÝrlarÝ (yurt) ile yan yana yer alan ahĢap evlerden 

oluĢuyordu. PlansÝz bir bi�imde etrafa yayÝlmÝĢlardÝ. Sadece kağanÝn piĢmiĢ tuğladan inĢa edilmiĢ 

sarayÝ diğer b�t�n yapÝlarÝn �st�ndeydi. ġehir, Ġdil kÝyÝlarÝ boyunca yaklaĢÝk altÝ-yedi kilometre uzanan 

iki kÝsÝmdan meydana gelmekteydi. Kentin sol tarafÝ genel olarak sÝradan halkÝn yerleĢik olduğu bir 

b�l�md�. AynÝ zamanda burasÝ, yabancÝ t�ccarlarÝn kullandÝğÝ kervansaray, hamam, cami ve pazar 

yeri gibi b�l�mlerin olduğu kÝsÝmdÝ. Bu nedenle kentin bu b�l�m�ne kalabalÝk denilirdi. �te yandan 

sağ taraf ise soylu sÝnÝfÝn, kağanÝn ve onun muhafÝzlarÝyla maiyetinin b�lgesiydi. KağanÝn sarayÝ 

Ġdil‟nÝn i�ine doğru �ÝkÝntÝ yapan bir burnun �zerinde, biraz uzaktaydÝ. Sular y�kseldiğinde bu burun 

kÝsmen su altÝnda kalÝyor ve bir ada haline geliyordu. BazÝ seyyahlarÝn Ġtil‟in �� b�l�mden oluĢtuğunu 

zannetmelerine sebep budur: Sağ taraf, sol taraf ve ada (Mesud). Sular y�kseldiği zaman kağanÝn 

sarayÝ kÝyÝnÝn sağ tarafÝna y�zen bir k�pr�yle bağlanÝyordu. KağanÝn adasÝ da dahil olmak �zere 

kentin sağ tarafÝnÝn tamamÝna, �uvaĢ dilinde “soylu insanlar, aristokrasi” anlamÝna gelen Sarasin 

deniliyordu. 

KÝĢ mevsiminde Ġtil‟deki t�ccarlarÝn sayÝsÝ azalmaktaydÝ. Ancak b�t�n meydanlar ve avlular 

taĢradaki topraklarÝndan d�nen HazarlarÝn yurtalarÝyla dolup taĢÝyordu. Mart ayÝnda insanlar 

yurtalarÝnÝ s�k�p sonbahara kadar kalacaklarÝ topraklarÝna gitmek �zere bozkÝrlara �ÝkÝyorlardÝ. 

Svyatoslav‟Ýn ordusu Ġtil‟e geldiğinde mevsim yazdÝ ve Ģehir yabancÝ t�ccarlarla doluydu. 

Neredeyse hi� Hazar yoktu. Sadece Larsiler kenti koruyabilecek durumdaydÝlar. Yine de hakan ve 

ordusu yaklaĢan Rus birliklerini karĢÝladÝ ve galibiyet i�in değilse de, en azÝndan muhafÝzlar �lkenin 

farklÝ b�lgelerinden yetiĢene kadar onlarÝ oyalamak i�in m�cadele etti. KuĢku yok ki, Svyatoslav 

HazarlarÝn taktiğini biliyordu ve hi� vakit kaybetmeksizin Ģiddetli bir saldÝrÝyla Larsileri dağÝttÝ ve 

ka�ÝrdÝ. Rus birlikleri kente girdiler, her yeri ateĢe verdiler. Hakanla birlikte geride kalanlar canlarÝnÝ 

zor kurtardÝ. Bu y�zden muhafÝzlar taĢradan d�nd�ğ�nde geldikleri gibi ka�Ýp gitmekten baĢka 

yapacaklarÝ bir Ģey kalmamÝĢtÝ. B�t�n �lke dehĢet i�indeydi. Ġnsanlar sadece Rus ordusundan değil, 

aynÝ zamanda birbirlerinden de ka�Ýyordu: Soylular halktan, halk soylulardan, Yahudiler paganlardan, 

paganlar M�sl�manlardan… 

Ġlk olarak Svyatoslav‟Ýn birlikleri Ġtil‟i yerle bir etti. Sonra gemilerle a�ÝlÝp DağÝstan‟a su yoluyla 

gittiler, Semender ve diğer Hazar kentlerini ele ge�irdiler. Kuzey Kafkasya‟yÝ batÝya doğru kat ederek 

Don deltasÝna ulaĢtÝlar. YollarÝ �zerindeki YasalarÝ ve KosoglarÝ dağÝttÝktan sonra Svyatoslav, d�n�Ģ 

yolunda Don IrmağÝ‟ndan yukarÝya doğru ilerledi. Hazar kalesi olan Sarkel‟i ele ge�irdi. Sonbahara 
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kadar orada kaldÝ ve kÝĢ i�in g�neye doğru giden Pe�eneklerin ge�mesini bekledi. Sarkel‟de k���k bir 

g�zc� birliği bÝrakarak bug�nk� Ukrayna‟nÝn kuzeyi boyunca ilerledi ve Kiev‟e ulaĢtÝ. Rus vakan�visler 

bu olaydan kÝsaca bahsederler: “6473 yÝlÝnda (965) Svyatoslav Hazarlar‟Ýn �zerine y�r�d�. Hazar 

KağanÝ‟nÝn kendisine kafa tuttuğunu biliyordu, b�ylece savaĢa tutuĢtu. SavaĢta onlarÝ alt etti, 

Ģehirlerini ve Belaya Vezha‟yÝ (Sarkel) ele ge�irdi. AyrÝca YasalarÝ ve KosoglarÝ da mağlubiyete 

uğrattÝ”.10 

Burada Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn varlÝğÝ son buluyor ve Hazar halkÝ g�r�n�Ģte tarih sahnesinden 

ayrÝlÝyor. Hazar ile olan b�t�n uluslararasÝ iliĢkiler kesildiğinden Rus, Bizans ya da Yahudi 

kaynaklarÝndan hi�birinde artÝk HazarlarÝn akÝbetleri ile ilgili bir bilgiye rastlanmÝyor. Bu bağlamda pek 

�ok tarih�i, Svyatoslav‟Ýn ordusu tarafÝndan bu milletin garip bir bi�imde parampar�a edildiği Ģeklinde 

bir d�Ģ�nce benimsemektedirler. DolayÝsÝyla A. F. Ritikh Ģ�yle yazar: “RuslarÝn bu insanlarÝ 

mahvetmesinden sonra onlardan geriye hi�bir Ģey kalmamÝĢtÝr”.11 M. Artamonov ise devletlerin 

ortadan kalkmasÝnÝn halklarÝn da yok olmasÝ anlamÝna gelmediğini s�ylerse de, “ama bu kez b�yle 

olmadÝ” diye ekler.12 AynÝ zamanda bazÝlarÝ da y�ksek Hazar uygarlÝğÝnÝn Ruslar tarafÝndan barbarca 

yok ediliĢinin yasÝnÝ tutar. Prof. Grigoriev �z�nt�s�n� Ģ�yle dile getirir: “Avrupa‟nÝn karanlÝk ufku 

�st�nde parÝldayan bir meteor gibiyken, arkasÝnda hi�bir iz bÝrakmadan yok olup gitti”.13 Prof. Leo 

Gumilev ve Alexin, Hazar‟Ýn efsanevi Atlantis gibi Hazar Denizi‟nin dibine g�m�ld�ğ�n� 

d�Ģ�nm�Ģlerdi.14 BazÝ maceracÝlar ise h�l� bu �lkeyi aramaktalar. 1996 yÝlÝnda astronot Kizim ve 

Soloviyev “Mir” uzay istasyonundan Hazar Denizi‟nin derinliklerindeki Hazar kentinin “harabelerini” 

g�zlemlemekteydiler. 1998 yÝlÝnda ise Cousteau takÝmÝnÝn FransÝz balÝkadamlarÝ Hazar Denizi‟nin 

dibini “Alsion” gemisiyle alt�st ettiler. 

Doğal olarak b�t�n bunlar bazÝ meraklÝ hayalperestlerin d�Ģlerinden ibarettir. Ger�ek ise, 

Hazar‟Ýn sulara g�m�lmediği, Hazar halkÝnÝn tamamen Svyatoslav‟Ýn adamlarÝ tarafÝndan yok 

edilmediği, varlÝklarÝnÝ s�rd�r�p bug�n aynÝ soydan gelen nesillerin h�l� aramÝzda yaĢadÝğÝdÝr. 

Hazar Soyu HakkÝnda 

YukarÝda zikredildiği gibi, Svyatoslav‟Ýn ordusu Hazar‟Ý baĢtan aĢağÝ yakÝp yÝktÝ ve bir �ok 

ganimetle birlikte aynÝ yÝl Kiev‟e d�nd�. RuslarÝn �lkelerinden sonsuza dek �ÝkmayacaklarÝ 

d�Ģ�ncesiyle dehĢete kapÝlan Hazar soylu sÝnÝfÝ, komĢularÝ olan Harezm‟den askeri yardÝm talep 

ettiler ve ĢahlarÝndan, Museviliği bÝrakÝp Ġslam‟a d�nmeleri ĢartÝyla destek s�z� aldÝlar. SoylularÝn bir 

�oğu bu ĢartÝ kabul edip Ġslam‟a ge�tiler ve Harezm‟e t�bi oldular. Svyatoslav‟Ýn ordusunun Hazar‟yÝ 

aynÝ yÝl terk etmiĢ olmasÝna karĢÝn, �lke bu kez Harezm‟in h�km� altÝna girmiĢti. Hazar halkÝ artÝk 

Harezm ĢahÝna teb� olmuĢtu. B�t�n bu geliĢmeler sonralarÝ ka�ÝnÝlmaz bazÝ sonu�lar doğurdu. 

Ġlk olarak Hazar KağanlÝğÝ bir imparatorluk olarak ��km�Ģt�. Kendisine t�bi olan b�t�n gruplar, 

DağÝstan, Ġdil Bulgarya, Burtaseler, Yaslar, Kosoglar, Fin-Ugrik kavimleri ayrÝldÝ. B�y�k Hazar‟nÝn 

elinde kalan, bug�nk� Astrahan ve Rusya‟nÝn Volgograd b�lgesine karĢÝlÝk gelen k���k Saksin 

�lkesiydi sadece. Hazar‟nÝn baĢkenti Ġtil k�t� bir bi�imde yerle bir edilmiĢ olduğundan yeniden 
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kurulmadÝ. Onun yerine Ġdil‟nÝn kollarÝndan biri olan Aktuba‟da, aynÝ isimle, yani Saksin adÝ altÝnda 

yeni bir kent kuruldu. Svyatoslav‟Ýn seferinden tam yirmi yÝl sonra oğlu Prens Vladimir Svyatoslavi� 

oraya ordusuyla gittiğinde artÝk Ġtil diye bir yer yoktu, tÝpkÝ bir zamanlar nice zenginliğiyle var olmuĢ 

Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn var olmayÝĢÝ gibi. Bu nedenle prens b�y�k bir ganimet elde edemeden geri 

d�nd�. 

B�t�n bunlarÝn ardÝndan, Hazar halkÝna ne oldu? Hayatta kalmayÝ baĢardÝlar, ancak iliĢkileri hi� 

de dost�a olmayan pek �ok farklÝ milli ve dini topluluğa b�l�nd�ler. KağanlÝktaki ��z�lme aslÝnda �� 

Hazar topluluğu olan Hun-Hazarlar, G�kt�rk -Hazarlar ve Yahudi- Hazarlar din kavgalarÝna giriĢip bir 

�ok farklÝ isim altÝnda �eĢitli topluluklara b�l�nd�kleri zaman baĢlamÝĢtÝ. Ancak bir s�re, kağanÝn 

merkezi iktidarÝ sayesinde aynÝ yerde birlikte yaĢamayÝ baĢarmÝĢlardÝ. Ne zaman ki Svyatoslav‟Ýn 

ordusu merkezi iktidarÝ ortadan kaldÝrdÝ, iĢte o zaman b�t�n bu gruplar kendi bağÝmsÝzlÝklarÝ i�in 

m�cadele eden ayrÝlÝk�Ýlara d�n�Ģt�ler. Bu arada, Hazar soylu sÝnÝfÝ da ikiye b�l�nm�Ģt�: O zamana 

kadar Ġslam‟Ý benimsemiĢ olan ve T�rk�e konuĢan soylular ve Ġslam‟Ý benimsemeyi reddedip Yahudi 

inan�larÝnÝ muhafaza eden Yahudi soylular. Bununla beraber, Yahudi grup da kendi i�inde ikiye 

ayrÝlmÝĢtÝ: Talmudistler ve Mozaistler. 

Hun-Hazarlar da tek baĢÝna bir etnik bir grup olarak kalamadÝlar. Kavar isyanÝndan bu yana 

onlar da ikiye b�l�nm�Ģt�: Âsi Kavarlar (Macaristan‟a ilerleyen “Kabarlar”) ve Hazar‟da kalan barÝĢ�Ý 

CuvaĢlar. Toplumun bir kÝsmÝ Ġslam‟a d�nd�ğ� zaman bu CuvaĢlar da kendi i�lerinde ikiye ayrÝldÝlar: 

Ġslamiyet‟i kabul edip Besermen (Rus kaynaklarÝnda Busurmanlar) adÝ alanlar ve Ģu anda �uvaĢlar 

olarak anÝlan dinsiz CuvaĢlar. 

G�kt�rk-Hazarlar da iki ayrÝ sÝnÝf oluĢturmaktaydÝ: Larsilerden oluĢan sÝradan halk ve Ġslam‟Ý 

kabul etmiĢ soylulardan oluĢan Sarasinler (Ġsimlerini Ġtil‟deki eski soylu b�lgesi olan ve “soylu halk” 

anlamÝna gelen Sarasin‟den almÝĢlardÝ. Rus kaynaklarÝnda, M�sl�manlara batÝlÝlarÝn verdiği isim halkÝ 

olan Saratsinlerle karÝĢtÝrÝldÝklarÝnÝ ve Sara�in ve Saratsin gibi isimlerle anÝldÝklarÝnÝ g�r�yoruz). 

Hazar KağanlÝğÝ Harezm‟e t�bi Saksin �lkesine d�n�Ģt�kten sonra Orta Asya‟nÝn M�sl�manlarÝ 

bu b�lgeye gelerek gayrim�slim halkÝn hayatÝnÝ zorlaĢtÝrmaya baĢladÝlar. Buna karĢÝlÝk gayrim�slimler 

de b�lgeyi terk etmek �zere harekete ge�tiler. Ġslam‟Ý benimsemek istemeyen Yahudiler �eĢitli 

�lkelere dağÝlÝrken, b�y�k bir �oğunluğu Darial vadisi boyunca ilerleyerek G�rcistan‟a gitti. Arap 

seyyahlarÝn g�zlemlerine g�re, G�rcistan‟daki bu Yahudiler aradan pek �ok yÝl ge�tikten sonra dahi 

h�l� Hazarlarla Ruslar arasÝnda bir barÝĢ olmasÝnÝ bekliyorlar ve Ġtil‟deki evlerine d�nmeyi 

umuyorlardÝ. Bu barÝĢ hi�bir zaman ger�ekleĢmedi ve onlar da G�rcistan‟da kaldÝ. G�rcistan‟Ýn 

Tshinvali, Kutais, Akhaltsukh kentlerinde ve diğer bazÝ b�lgelerinde varlÝklarÝnÝ bug�ne kadar 

s�rd�rd�ler. Ancak Ġsrail Devleti‟nin kurulmasÝyla birlikte, bu b�lgeden ayrÝlmalar baĢladÝ. 

Hem T�rk hem de Ġbrani diline v�kÝf olan Hazar‟Ýn Mozaist Yahudileri (Karayitler) birlikte b�lgeyi 

terk edip KÝrÝm‟a y�neldiler. 14. yy.‟a kadar KÝrÝm ve civarÝnda kalan bu grubun b�y�k bir b�l�m�, 

Polonya ve  
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Litvanya ordularÝ bu b�lgeyi ele ge�irdikten sonra esir edilerek Polonya ve Litvanya‟ya 

g�t�r�ld�. OnlarÝn torunlarÝ bug�n h�l� KÝrÝm‟da, Litvanya‟da ve BatÝ Ukrayna‟da yaĢamlarÝnÝ 

s�rd�r�yorlar. 

Pagan Hun-Hazarlardan geriye kalan CuvaĢlar ya da �uvaĢlar ise Saksin‟den batÝya doğru 

ilerlediler ve Sarkel civarÝnda (Belaya Vezha), bug�nk� Kalmikya bozkÝrlarÝnÝn olduğunu b�lgeye ve 

Don IrmağÝ‟nÝn aĢağÝ kÝsÝmlarÝna yerleĢtiler. 11 ve 13. yy. Rus kaynaklarÝ bu gruptan Kozars 

Belovezhskie (Beloveja HazarlarÝ) diye bahseder. AltÝn Ordu HanlÝğÝ zamanÝnda Ġdil‟nÝn batÝ yakasÝ 

boyunca yayÝldÝlar, ardÝndan Sura ve Sviaga IrmaklarÝ arasÝnda daha yoğun yerleĢimler kurdular. 

BurasÝ daha sonra �uvaĢ �zerk Cumhuriyeti‟nin kurulduğu yer olacaktÝ. Eğer kendilerine has bir yazÝ 

geliĢtirmiĢ olan Karayitler, Hazar‟a dayanan soylarÝnÝ iyi hatÝrlayabildilerse, herhangi bir yazÝlarÝ 

olmayan �uvaĢlarÝn Hazar ile olan bağlantÝlarÝnÝ ge�en bin yÝl i�inde unutmuĢ olmalarÝ hi� ĢaĢÝrtÝcÝ 

değildir. Bu nedenle kÝsa bir s�re �ncesine kadar Mari ile aynÝ soydan gelen Ġdil BulgarÝ, Suvar ve 

BurtasÝlarÝn torunu olduklarÝnÝ d�Ģ�n�yorlardÝ. En son araĢtÝrmalar g�sterdi ki, bunlar Hun-Hazar 

kavminin hayatta kalmayÝ baĢarmÝĢ bir kolunun �yesidirler.15 

Yahudilerin, Karayitlerin ve �uvaĢlarÝn b�l�nen Hazar KağanlÝğÝ‟nÝ terk etmelerinin ardÝndan 

sadece Larsi, Sarasin (T�rk�e konuĢan ĠslamlaĢmÝĢ soylular) ve Besermenler (ĠslamlaĢmÝĢ �uvaĢlar) 

gibi M�sl�man topluluklar Saksin‟de kaldÝ. 1131 ve 1153 yÝllarÝ arasÝnda Arap seyyah Ebu Hamid 

Garnati End�l�si‟nin bu b�lgede kaldÝğÝ s�re i�inde b�t�n bu gruplar refah ve barÝĢ i�inde yaĢÝyorlardÝ. 

Sarasin ve Besermen soyundan gelenlere ait olan b�y�k avlular yan yana sÝralanmaktaydÝ ve insanlar 

aynÝ camilerde ibadet ediyorlardÝ. AynÝ zamanda onlarÝ ticari iĢler nedeniyle ziyaret eden pagan bozkÝr 

halkÝyla (kuĢkusuz �uvaĢlarla) alÝĢ-veriĢ yapÝyorlardÝ. Bu bozkÝr halkÝ s�r�lerini Saksin‟e getiriyor ve 

Ģehirde etin fiyatÝ hÝzla d�Ģ�yordu. Bu nedenle yetiĢkin bir ko� yarÝm dannik ve kuzu bir tassuc 

oluyordu.16 Ancak Moğol iĢgalinden sonra b�t�n bu topluluklar esir edildi ve hepsine birden Tatar 

ortak adÝ verildi. B�ylece onlarÝn torunlarÝ da Ġdil TatarlarÝnÝn bir b�l�m� oldu. 

G�rd�ğ�m�z gibi HazarlarÝn halefi yok olmuĢ değil, ancak ge�en bin yÝl boyunca baĢka halklarla 

karÝĢmÝĢ ve �nceki isimlerini muhafaza etmeyi baĢaramamÝĢlardÝr. 

 

1 Artamonov M.I., The History of the Khazars. Leningrad, 1962. 
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Hazar-Bizans ĠliĢkileri / Kevin Alan Brook [s.473-480]   

AraĢtÝrmacÝ / A.B.D. 

 

GiriĢ 

edinci y�zyÝlÝn baĢlarÝndan itibaren Hazar T�rklerinin1 g��l� G�neybatÝ komĢusuyla uzun s�reli 

iliĢkileri oluĢmaya baĢlamÝĢtÝ. Bu iliĢkiler kimi zaman dostluk kimi zaman da d�ĢmanlÝk iliĢkisi 

bi�iminde olmuĢtur. Thomas Noonan, “HazarlarÝn kendi siyasal �ÝkarlarÝnÝn gereklerine bağlÝ kalmak 

suretiyle baĢka inan�lara hoĢg�r� ile yaklaĢma eğiliminde olduklarÝnÝ ve Bizans‟la bazen dost�a, 

bazen de d�Ģmanca iliĢkiler i�ine girdiklerini” belirtmektedir.2 ĠĢte bu makalede, Hazar T�rkleri ile 

Bizans Ġmparatorluğu arasÝndaki �nemli savaĢlar ve ittifak iliĢkileri incelenecektir. B�t�n bu iliĢkiler 

tarihin sonraki d�nemleri �zerinde b�y�k etki bÝrakmÝĢtÝr. 

Bizans Ġmparatoru Herakleiosile Hazar H�k�mdarÝ ZiebilArasÝndaki Ġttifak 

7. y�zyÝlÝn 30‟lu yÝllarÝnda Bizans Ġmparatoru Herakleios, Husrev II. Pervis y�netimindeki Pers 

Ġmparatorluğu‟na karĢÝ savaĢa girmiĢti. Bizans imparatoru, Laz ve Abhazlar gibi farklÝ savaĢ�Ýlardan 

m�teĢekkil ordusunu savaĢ sÝrasÝnda kaybetmiĢti.3 BatÝ T�rkleri, bu olaylardan kÝsa bir s�re �nce, 

kendilerinden olan Hazar uyruklarÝ ile iĢbirliği i�inde Hazar sularÝnÝ ge�miĢ ve Azerbaycan‟a Pers-

karĢÝtÝ bir sefer d�zenlemiĢlerdi. Bu g��l� sefer, Herakleios i�in HazarlarÝn Bizans‟a verebilecekleri 

desteğin potansiyel değerini ifade etmekteydi. Movses Dasxuranci, Kafkas AlbanlarÝnÝn Tarihi‟nde 

Perslere karĢÝ Bizans‟la birlikte hareket etme teklifinin Hazarlara Bizans el�isi Andreas tarafÝndan 

iletildiğini yazmaktadÝr. Bu d�nemde Herakleios Lazica‟da konuĢlanmÝĢtÝ. 626‟da Tiflis yakÝnlarÝnda4 

Herakleios, BatÝ T�rk Ġmparatorluğu‟nun (Hazarlar bu imparatorluğun egemenliği altÝndaydÝ) yabku 

hakanÝ5 Ziebil, ile g�r�Ģt�. Nikoforos ve Theofanes‟in6 raporlarÝnda bu g�r�Ģmenin ayrÝntÝlarÝndan 

s�z edilmektedir. Ziebil ve yanÝndakiler imparatorun �n�nde eğildiler. Bu saygÝya karĢÝlÝk, imparator 

tacÝnÝ kendi kafasÝndan �ÝkarÝp Ziebil‟in kafasÝna koydu. Bu karĢÝlÝklÝ saygÝ g�sterisini b�y�k bir ziyafet 

izledi; Herakleios T�rklere m�cevherler, g�m�Ģ k�peler, ipek ve altÝn hediye etti. Herakleios‟un, 611‟in 

Temmuzu‟nda doğmuĢ ve aynÝ ayda vaftiz edilmiĢ Epifania veya Eudokia adÝnda bekar bir kÝzÝ vardÝ. 

Ġmparatorun Eudokia‟yÝ kendisi ile evlendireceği vaadine karĢÝlÝk Ziebil 40.000 savaĢ�ÝsÝnÝ Bizans 

ordusuna yardÝmcÝ bir kuvvet olarak verme vaadinde bulundu.7 

T�rk-Bizans ittifak g��lerinin Pers kuvvetlerine doğru ilerlemesi 626‟da baĢladÝ. Hazar T�rkleri 

Perslilere karĢÝ baĢarÝ kazandÝlar ve onlarÝ esir aldÝlar. G�ney Kafkasya‟da yeni yerleĢim yerleri 

kazanan Ziebil‟in HazarlarÝ, 626‟nÝn sonuna doğru Perslilerin ardÝ arkasÝ kesilmez saldÝrÝlar d�zenleyip 

ilerlemeye baĢlamasÝ ve kÝĢÝn yaklaĢmasÝ �zerine gerilediler ve yurtlarÝna d�nd�ler. Lakin 627‟de, 

Pers Ġmparatorluğu‟nun h�kmettiği Tiflis‟in fethedilmesine katÝlarak Bizans ordusuna yardÝm etmeye 

devam ettiler. HazarlarÝn Tiflis‟i kuĢattÝğÝ yÝllarda G�rcistan‟Ýn Bizans karĢÝtÝ h�k�mdarÝ I. Stepen 

Guaramid �ld�; Hazarlar 628‟de I. Stepen‟in yerine G�rcistan tahtÝna Bizans‟a sÝcak bakan ve paralel 
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d�Ģ�nen birini, I. Adarnase Patrikos Choseoid‟i getirdiler. AynÝ yÝl i�inde Hazarlar Derbent‟e (merkezi 

Kafkasya‟da Hazar denizi kÝyÝsÝ �zerinde bir sÝnÝr kenti) saldÝrdÝlar. HazarlarÝn yaptÝklarÝ, savaĢ 

kasÝrgasÝ i�inde kalmÝĢ Ermeniler ve G�rc�ler �zerinde korku ve nefret uyandÝrmÝĢtÝ. 10. Y�zyÝlda 

yaĢamÝĢ bir Ermeni tarih�isi, Hazar 

larÝn 627‟deki Derbent saldÝrÝsÝnÝ kastederek, HazarlarÝn “Derbent ahalisinin dehĢete 

kapÝlmasÝna neden olan korkun�, �irkin bir saldÝrgan s�r�s�” olduğunu yazmaktadÝr. “Korkutucu olan 

�zellikle ok�ulardÝ; yetenekli ve g��l�lerdi, oklarÝ dolu gibi yağdÝrdÝktan sonra vahĢi kurtlar gibi 

�ekinmeden insanlarÝn �zerine atÝlÝyor ve onlarÝ kentin sokak ve meydanlarÝnda acÝmasÝzca kesip 

katlediyorlardÝ.”8 Bir G�rc� tarih�isi de HazarlarÝn vahĢ�, korkun� ve kan i�ici olduklarÝnÝ ileri 

s�rmektedir. 627 yÝlÝnÝn sonuna doğru Persliler Tiflis �zerinde yeniden egemen olunca Hazarlar geri 

�ekilmek zorunda kaldÝlar. Bu yÝllarda (627-28 yÝllarÝnÝn), kÝĢ aylarÝnda Tiflisliler, �zerine BatÝ 

T�rklerinin hakanÝnÝn nefret uyandÝran resmini �izdikleri bir kabağa (T�rk hakanÝ bir k�r� andÝracak 

Ģekilde k���k, dar ve �ekik g�zl� tasvir edilmekteydi) oklarÝyla atÝĢ yaparak T�rklerle alay 

etmekteydiler.9 BirleĢik Hazar-Bizans ordusu 627‟de Nineve Muharebesi‟nde Persliler �zerinde kesin 

zafer kazandÝ. HazarlarÝn, Sasani Pers Devleti‟nin yÝkÝlmasÝnda b�y�k bir rol oynadÝğÝnÝ ve imparator 

Husrev‟in devrilmesine neden olduğunu s�ylemek m�mk�nd�r (onun halefi imparator II. Kavad 628‟de 

Bizans‟la barÝĢ anlaĢmasÝ imzalamak zorunda kaldÝ). 

628‟de, Hazarlar �ok sayÝda mÝzrak ve kalkanlarla silahlandÝktan sonra komutanlarÝnÝn (shad) 

�nderliğinde yeniden Tiflis‟e y�neldiler ve kenti kÝsa s�rede fethettiler.10 Bu Hazar s�varileri Tiflis‟te 

kentin g�revli amirlerinin yanÝ sÝra kadÝn erkek ayÝrmadan sÝradan halkÝ da katlettiler. �stelik kenti 

yağmaladÝlar; g�m�Ģ kadehler, altÝn iĢlemeli tabaklar, fincanlar ve baĢka değerli eĢyalar �aldÝlar. 

Bundan baĢka, Hazarlar Kafkas AlbaniasÝ‟nÝn bir b�lgesi olan Qabala‟yÝ iĢgal ettiler.11 Hazarlar 

Albanlara, kendilerine boyun eğmeleri ve Hazar Devleti‟nin vasalÝ olmalarÝ y�n�nde bir �ltimatom 

verdiler. AlbanlarÝn bunu kabul etmemesi durumunda 15 yaĢÝn �zerindeki t�m erkekler �ld�r�lecek ve 

t�m kadÝn ve �ocuklar k�leleĢtirilecekti. HazarlarÝn shad‟ÝnÝn b�yle bir Ģeyi ger�ekleĢtirmesinden 

Albanlar Ģans eseri kurtuldular.12 B�t�n Alban esirler Hazarlar tarafÝndan serbest bÝrakÝldÝ. Ne var ki 

Hazar istilasÝ Albania halkÝ i�in b�y�k kÝtlÝğa neden olmuĢtu. Bu istiladan sonra BatÝ T�rklerinin hakanÝ 

bir n�fus sayÝmÝ ger�ekleĢtirmiĢ, Albania ve G�rcistan‟Ýn maden iĢ�ileri ve balÝk�ÝlarÝnÝ vergiye tabi 

tutmuĢtu (629-630 yÝllarÝ). 

�horpan Tarkan isimli bir Hazar generali 630‟da Ermenistan‟a karĢÝ Hazar ordusunu komuta etti 

ve Pers ordusunu b�y�k bir hezimete uğrattÝ. 

11. y�zyÝl G�rc� tarih�isi Leonti Mroveli‟nin belirttiğine g�re, G�rcistan ve diğer Kafkas halklarÝ 

Hazarlarla mukayesede olduk�a g��s�zd�ler; KafkaslÝlar HazarlarÝn g��l� ordusuna etkili bir bi�imde 

karĢÝ koyacak durumda değildiler.13 Bu durumdan yararlanan Hazarlar G�rcistan ve Kafkas AlbaniasÝ 

�zerinde egemen oldular; m�ttefikleri (Bizans) Ermenistan‟Ý tamamen fethedince de bu �lkenin k���k 

bir kÝsmÝna h�kmettiler.14 Hazarlar, kazandÝklarÝ bu topraklarÝn b�y�k b�l�m�n� 630‟da Ziebil‟in 
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�l�m�nden sonra kaybettiler. 632‟de Persliler Azerbaycan‟Ýn b�y�k bir b�l�m� ve Ermenistan‟Ýn 

tamamÝ �zerinde kontrol� yeniden ele ge�irdiler. Buna rağmen Hazarlar Kabala‟yÝ ve Azerbaycan‟Ýn 

bazÝ b�lgelerini 737‟ye kadar ellerinde tuttular. Derbent ise tamamen Hazar Devleti‟ne birleĢtirildi. 

Justinian‟Ýn Hazar Devleti ile ĠliĢkileri 

Bizans Ġmparatoru II. Justinian 695‟te bir isyan sonucunda tahttan indirilmiĢ ve KÝrÝmn kenti 

Cherson‟a s�r�lm�Ģt�. 700-704 yÝlarÝ arasÝnda Justinian Cherson‟u terk etti ve baĢka bir KÝrÝm kenti 

olan Doros‟a ka�tÝ. Hazar hakanÝ Bazir Yilbos‟tan15 sÝğÝnma istedi. Hakan onun bu isteğini yerine 

getirmekle kalmadÝ, bunun yanÝnda Justinian‟Ýn, KÝz kardeĢi ile evlenmesine izin verdi.  

KÝz kardeĢi Justinian‟la 704 yÝlÝnda evlenip vaftiz edildikten sonra Theodora ismini aldÝ ve 

HÝristiyan oldu. Theodora ve kocasÝ bir s�re i�in Tmutorokan‟a yerleĢtiler. Bir erkek �ocuklarÝ oldu; 

�ocuk doğduğu sÝrada Justinian Tmutorokan‟Ýn dÝĢÝndaydÝ. �ocuğa Tiberius ismini koydular. Fakat bu 

yÝllarda (704-705) Justinian ile Hazarlar arasÝndaki iliĢkiler gerilmiĢti. Tarih�i Theophanes‟e g�re, 

Bizans‟Ýn yeni imparatoru Apsimar-Tiberius, Justinian‟Ýn �l� ya da diri olarak yakalanÝp kendisine 

teslim edilmesi karĢÝlÝğÝnda b�y�k bir armağan teklifi ile Hazar hakanÝnÝn aklÝnÝ �elmiĢti. Bunun 

�zerine, hakan Papatzi‟ye (Hazar Devleti‟nin Tmutorokan‟daki temsilcisi) ve Balgitzi‟ye (Ker� 

BalÝk�ÝsÝ) 16 Justinian‟Ý �ld�rme talimatÝ verdi.17 Theodora hakanÝn bir k�lesi sayesinde onun 

planlarÝndan haberdar oldu ve kocasÝnÝ yaklaĢmakta olan hayati tehlike konusunda uyardÝ. Justinian 

uzun s�re muhafÝzlarÝn g�zetimi altÝnda Tmutorokan‟da tutuldu ama Chembolon‟dan kalkan bir gemi 

ile Hazarlardan ka�Ýp kurtulmayÝ baĢardÝ. 

Justinian 705‟te Konstantinopol‟e d�nerek BulgarlarÝn yardÝmÝ ile yeniden Bizans imparatoru 

koltuğuna oturdu. Bu arada Hazarlar Cherson‟un kontrol�n� ele ge�irmiĢleri. Justinian‟Ýn ilk iĢi 

Hazarlara karĢÝ savaĢ ilan etmek oldu. Bu d�nemde Cherson‟u kontrol altÝnda tutan Hazar tudun‟u18 

Zoilos‟tu. Justinian, Cherson‟u geri almak �zere Bizans birliklerini bu kente g�nderdi; sonu� olarak, 

�ok sayÝda Cherson ahalisi iĢkence edilerek �ld�r�ld�, �ok sayÝda insan idam edildi. Tudun Zoilos ve 

diğer yetkililer esir alÝndÝlar ve gemiyle Konstantinopol‟e g�nderildiler (bir deniz fÝrtÝnasÝ sÝrasÝnda 

esirlerin bir �oğu hayatÝnÝ kaybetti). Ġmparatorluk, Cherson‟un y�neticisi olarak Zoilos‟un yerine Elias‟Ý 

atadÝ. Justinian‟Ýn ikinci bir Bizans ordusunu Cherson‟a, bu defa onu tamamen yÝkmasÝ i�in 

g�nderebileceğini beyan etmesinden sonra, Cherson ahalisi Justinian‟Ýn korkun� planlarÝnÝ �ğrenmiĢ 

oldular ve Elias‟la birlikte Justinian‟a karĢÝ gelmek i�in Hazar hakanÝnÝn yardÝmÝna baĢvurdular. 

Justinian bu Ģekilde, Zoilos‟u Cherson‟a geri g�ndermek zorunda bÝrakÝlmÝĢtÝ. Zoilos‟a 300 Bizans 

askeri ile eĢlik edildi ne var ki, Zoilos yolculuk sÝrasÝnda �ld�. Hazarlar tudun i�in b�y�k bir dogh 

(cenaze yemeği) d�zenlediler; aynÝ zamanda Thrakesians‟Ýn turmach‟ÝnÝ ve 300 Bizans askerini 

kurban olarak kesip �ld�rd�ler.19 

Cherson halkÝ Justinian‟Ýn otoritesini reddederek bir Ermeni olan Bardanes‟i destekleme 

vaadinde bulundular. Justinian tarafÝndan y�netilmekte olan Bizans ordusunun mensuplarÝ da taraf 

değiĢtirerek Bardanes‟i desteklemeye baĢladÝlar. Ger�ekte Justinian Bardanes‟e bağlÝ birliklerin 
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desteği ile 711‟de Elias tarafÝndan �ld�r�ld�. Justinian‟Ýn oğlu Tiberius da hen�z altÝ yaĢÝndayken 

�ld�r�ld�. DolayÝsÝyla, Hazarya‟nÝn 711‟deki Cherson ayaklanmasÝna desteği doğrudan Justinian‟Ýn 

devrilmesine neden oldu. Bu, Herakleios hanedanlÝğÝnÝn sona ermesi demekti. Justinian‟Ýn �l�m�nden 

sonra Bardanes imparator olarak ilan edildi ve Bardanes imparator olarak Philippikos adÝnÝ aldÝ; 

b�ylece Hazarlar Bizans Ġmparatorluğu ile dost�a iliĢkilerini yeniden kurmuĢ oldular. 

710 yÝlÝndan itibaren Cherson kenti Hazar tudun‟unun egemenliği altÝndaydÝ; 834 yÝlÝnda 

BizanslÝlar tarafÝndan geri alÝnana kadar Cherson HazarlarÝn elinde kaldÝ. Kentin y�netiminde pek �ok 

sorun olmasÝna rağmen 9. ve 10. y�zyÝllar boyunca Cherson Bizans‟Ýn kontrol ettiği uzak bir karakol 

konumunda kilit noktasÝ olarak kaldÝ.20 

Prenses �i�ek‟inBizans SarayÝ‟na Gelin Gitmesi 

730 ya da 732‟de Bizans Ġmparatoru III. Leo, oğlu Konstantin ile Hazar Prensesi �i�ek‟in 

evlenmelerini teklif etmek i�in Hazar hakanÝ Bihor‟a21 (�i�ek‟in babasÝ) el�ilerini g�nderdi.22 Teklif 

kabul edildi ve Konstantin ile �i�ek 732 veya 733 yÝlÝnda evlendiler. Peter Golden‟e g�re, “ o 

d�nemdeki Bizans imparatorlarÝ nerdeyse hi�bir zaman yabancÝlarla evlenmedikleri halde bu, 

olağandÝĢÝ bir olaydÝ ve iki b�y�k imparatorluk arasÝndaki bağlarÝn pekiĢtiğinin g�stergesiydi”.23 

Theophanes, Konstantin ile evlendikten sonra �i�ek‟in HÝristiyan olduğunu, HÝristiyan ismi olarak 

Irene adÝnÝ aldÝğÝnÝ ve HÝristiyan dininin vecibelerini �ğrendiğini belirtmektedir.24 De ceremoniis aulae 

Bizantinae libri‟ ye uygun olarak, bir Hazar kÝyafeti olan tzitzakia �i�ek tarafÝndan Konstantinopol‟de 

giyildi ve sergilendi.25 Bu giysi, Bizans Kraliyet SarayÝnda t�renlerde giyilen c�ppeye benzemekteydi. 

741‟de babasÝnÝn �l�m� �zerine Konstantin “Iconoclast” V. Konstantin olarak tahta �ÝktÝ. �i�ek 

25 Ocak 750 tarihinde Konstantinopol‟de tek oğullarÝ olan Leo‟yu d�nyaya getirdi.26 Leo, 775 yÝlÝnda 

Bizans imparatoru olup 8 Eyl�l 780 tarihindeki �l�m�ne kadar “Hazar” IV. Leo olarak hakimiyetini 

s�rd�rd�. 

Araplara KarĢÝ Bizans-Hazar SavaĢlarÝ 

722‟den 737‟ye kadar Hazarlar Araplara karĢÝ savaĢtÝlar.27 732‟de Araplara karĢÝ Hazar-Bizans 

ittifakÝ oluĢtu. AyrÝca Peter Golden‟in belirttiğine g�re, 740‟ta Akroinon muharebesinde Bizans‟Ýn Arap 

ordularÝnÝ bozguna uğratmÝĢ olmasÝnÝn nedeni bir bakÝma Kafkasya‟daki Hazarlara karĢÝ verdiği 

savaĢta Arap ordularÝnÝn yorgun d�Ģm�Ģ olmasÝydÝ.28 

Abhazya‟nÝn Bizans Hakimiyetinden KurtulmasÝ 

766-767 yÝllarÝndan 810-811 yÝllarÝna kadar Abhazya ve BatÝ G�rcistan h�k�mdarÝ (erist avi) 

olan HÝristiyan Prens II. Leon 780‟lerde Bizans Ġmparatorluğu‟ndan bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etti. Abhazya 

523 yÝlÝndan beri Bizans‟Ýn hakimiyeti altÝndaydÝ. 786‟da Hazar hakanÝ desteğini Leon‟dan yana 

koyarak ona bağÝmsÝzlÝğÝnÝ elde etmesinde yardÝmcÝ oldu.29 Bundan sonra, Leon kendisini “ 

Abhaziya KralÝ” ilan etti. Ġbn Rustah‟a g�re, Abhazia bir m�ddet sonra Hazar Devleti‟nin egemenliği 
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altÝna girdi. Leon‟un Anchabadze HanedanlÝğÝ, onun halefleri Theodosius (811-837), Demetrius (837-

872) ve George (872-876) ‟un y�netimi altÝnda devam etti. 10. Y�zyÝlda G�rcistan‟Ýn bir par�asÝ haline 

geldi. Peter Golden, Leon‟un Bizans Ġmparatorluğu‟ndan bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanmasÝ ile ilgili ĢunlarÝ 

yazmaktadÝr: “Burada ilgin� olan Bizans‟a karĢÝ HazarlarÝn Abhazlara aktif olarak destek vermesiydi. 

BatÝ G�rcistan‟daki Bizans karĢÝtÝ politika ile 780 yÝlÝnda meydana gelen KÝrÝm GothiasÝ‟ndaki Hazar 

karĢÝtÝ ayaklanma arasÝnda bir bağlantÝ olduğu d�Ģ�n�lebilir. Bizans‟Ýn KÝrÝm Gothia ayaklanmasÝnda 

oynadÝğÝ rol�n ne olduğu konusunda yeterli kanÝtlara sahip değiliz. Ancak, Bizans‟Ýn KÝrÝm‟a devamlÝ 

bir ilgisi vardÝ; burasÝ (iki m�ttefik arasÝnda ulaĢÝlmÝĢ hi� de kolay olmayan bir m�tareke sonucunda) 

imparatorluğun g�c�n� Hazarlarla paylaĢtÝğÝ yerdi. Bizans‟Ýn bu b�lgede etki alanÝnÝ geniĢletmek 

umudu ile birtakÝm sorunlar yarattÝğÝnÝ d�Ģ�nmek akla uygun olur. DolayÝsÝyla, BatÝ G�rcistan‟daki 

Hazar politikasÝnÝn bir misilleme giriĢimi olduğu s�ylenebilir”.30 

KÝrÝm �zerindeHakimiyet M�cadelesi 

KÝrÝm YarÝmadasÝ, Hazarlar ve Bizanslar arasÝnda bir m�cadele alanÝydÝ, ki her ikisi de bu 

yarÝmadanÝn kentlerinin denetimini ele ge�irmek istiyordu. Cherson‟un iki taraf arasÝnda s�rekli el 

değiĢtirdiği daha �nce belirtilmiĢti. 

Doros kenti31 de bir �ok kez BizanslÝlar ve Hazarlar arasÝnda el değiĢtirmiĢti; bu kent �nemli bir 

hisar alanÝydÝ. Doros BizanslÝlar tarafÝndan 6. y�zyÝlda inĢa edilmiĢti fakat daha sonra KÝrÝm GotlarÝ 

tarafÝndan y�netildi. Hazarlar Doros‟u 786 ya da 787‟de ele ge�irdiler. Gothia piskoposu John Hazar 

garnizonunu Doros‟tan s�rd�; Gothia‟nÝn Hazar yanlÝsÝ ahalisinin piskoposu ve onun isyankar 

destek�ilerini ele ge�irmesiyle Hazar hakanÝnÝn bu kent �zerindeki denetimi yeniden sağlanmÝĢ oldu. 

Sonu� olarak, Doros 786-787 yÝllarÝndan yaklaĢÝk olarak 810 yÝlÝna kadar Hazar tudunlarÝ tarafÝndan 

y�netildi. 9. y�zyÝlda Bizans Ġmparatorluğu tekrar Doros �zerinde egemen oldu. Fakat 10. y�zyÝl 

boyunca Kral Joseph d�nemi de dahil olmak �zere Doros‟ta Hazarlar s�z sahibi oldu. 9. ve 10. 

y�zyÝllar boyunca Doros‟a Hazarlar yerleĢtirildi32 ve burada hala yaĢamakta olan Gotlar da HazarlarÝn 

vasalÝ durumuna geldiler. 

Sarkel‟in ĠnĢasÝnda Bizans-Hazar ĠĢbirliği 

830‟lu yÝllar boyunca BizanslÝlar ve Hazarlar Hazarya‟daki AĢağÝ Don nehri �zerinde 

(g�n�m�zde Tsimlyanskaya kasabasÝ yakÝnÝnda) bir sÝnÝr karakolu inĢa etmek i�in iĢbirliği 

yapmaktaydÝlar. Jonathan Shephard ve Richard Mason‟a g�re, bu sÝnÝr karakolunun veya kalenin inĢa 

edilmesindeki muhtemel neden -Hazarlar kaleye Sarkel („Beyaz Kale‟) adÝnÝ vermiĢlerdi- HazarlarÝn, 

MagyarlarÝ g�zetim ve denetim altÝnda tutarak Hazar Devleti‟ni onlardan korumak istemesiydi.33 

Ancak 11. y�zyÝlda yaĢamÝĢ BizanslÝ yazar Ġoannes Skylitzes‟in yazdÝğÝna g�re Sarkel “Pe�eneklerin 

saldÝrÝlarÝna karĢÝ yapÝlmÝĢ stratejik �nemde bir siper”di.34 Son zamanlarda tartÝĢmalara yol a�an 

���nc� sava g�re ise Sarkel Ruslara karĢÝ inĢa edilmiĢti. 

Sarkel‟in kurulma hikayesi hem tarihsel, hem de arkeolojik kaynaklara dayanÝlarak a�Ýğa 

�ÝkarÝldÝ. 833‟te Hazarlar Sarkel kalesinin inĢasÝnda Bizans m�hendislerinin yardÝmÝnÝ istemek �zere 
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Konstantinopol‟e, imparator Theophilus‟a el�i g�nderdiler. Ġmparator projeye yardÝm etmeyi kabul etti. 

Ġmparator 7. Konstantin Porphyrogenitus‟a g�re, YunanlÝ Petronas Kametoros Sarkel‟in inĢasÝnda 

baĢm�hendis olarak yer aldÝ. Bu bilgiler mevcut yazÝlÝ kaynaklarda bulunmaktadÝr. Arkeologlar 

Sarkel‟in inĢasÝnda hem T�rklerin, hem de YunanlÝlarÝn bulunduğuna iĢaret etmektedirler. Ancak 

Sarkel‟in tuğlalarÝ �zerindeki T�rk simgelerine (tamgalar) ve bu tuğlalarÝnÝn Bizans tuğlalarÝnÝn 

�l��lerinden daha kalÝn ve k���k olmalarÝna dayanÝlarak kalenin inĢasÝnda T�rklerin rol�n�n daha 

baskÝn olduğu s�ylenmektedir. AyrÝca, kale baĢka a�Ýlardan da diğer T�rki yapÝlarla benzer �zellikler 

taĢÝmaktaydÝ. B�yle olmakla birlikte, yuvarlak s�tunlar ve s�tun baĢlarÝ Bizans yapÝlarÝnÝn karakteristik 

�zelliğiydi. Sarkel‟in genel g�r�n�m� dikd�rtgendi; d�rt kulesi, iki kapÝsÝ ve bir sÝğÝnağÝ vardÝ.35 Bu 

sÝnÝr kalesinin inĢasÝ 835 ile 838 yÝllarÝ arasÝnda sona erdi. 

Sarkel garnizonunun kimlerden oluĢtuğu tartÝĢma konusudur. Ġstvan Fodor, Sarkel‟in 

muhafÝzlarÝnÝn Oğuzlar ve Pe�eneklerden oluĢtuğunu ileri s�rmektedir.36 Peter Golden ise Sarkel 

garnizonunun Oğuzlar ve Pe�eneklerden oluĢtuğu savÝnÝ sorgulamakta, bu garnizonun Hazarlardan 

oluĢtuğunun daha doğru bir ihtimal olduğunu iddia etmektedir.37 

Russian Primary Chronicle‟a g�re, Sarkel‟in sÝnÝr kalesi ve onu �evreleyen kent (etkin ticaret 

merkezi) 965‟te Rus prensi Svyatoslav tarafÝndan ele ge�irildi. Kent “Belaya Vyeja” (Beyaz Kale) adÝ 

altÝnda n�fusunu SlavlarÝn oluĢturduğu bir yer olarak yeniden kuruldu ve bu yeniden oluĢum 12. 

Y�zyÝla kadar devam etti.38 

Hazarya‟da HÝristiyan B�lgeleri ve Konstantin‟in Hazarya‟yaY�nelik Misyonu 

Birka� y�zyÝl boyunca BizanslÝlar KÝrÝm‟daki stratejik b�lgelerde HÝristiyan Ortodoks 

piskoposluklarÝ kurdular. Doros‟ta, Ker�‟te, Sudak‟ta ve Cherson‟da bunlarÝn yanÝ sÝra Tumutorokan 

ve Hazaryia‟nÝn baĢkenti Atil‟de 8. y�zyÝlda �eĢitli piskoposluklar bulunmaktaydÝ. Bu piskoposlarÝn 

ama�larÝndan biri Bizans dinini Hazarlara, Bulgarlara ve hem Hazarya sÝnÝrlarÝ i�erisinde, hem de 

onun �evresinde yaĢayan kabilelere yaymaktÝ. Fakat Bizans‟Ýn bu dinsel b�lgeler kurma niyetinde 

baĢka fakt�rler de rol oynamÝĢtÝ. 8. y�zyÝlda ikonoklast HÝristiyanlar Bizans‟tan Hazar KÝrÝmsÝ‟na firar 

ettiler.39 Noonan, ikonoklast BizanslÝlarÝn ikondul‟larÝn etkisine karĢÝ olarak KÝrÝm‟da ayrÝ 

piskoposluklar kurmuĢ olduklarÝnÝ �ne s�rmektedir. Noonan aynÝ zamanda, BizanslÝlarÝn KÝrÝm‟da 

genel n�fusu dininden d�nd�rmek i�in kiliseler inĢa ettiklerini s�ylemektedir. Arkeolojik deliller 

g�stermektedir ki Hazar k�lt�r�ne (“Saltovian”) mensup pek �ok pagan 8. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda 

HÝristiyanlÝk dinine d�nmeye baĢladÝlar.40 Bu, BizanslÝlarÝn misyoner �abalarÝnÝn baĢarÝsÝnÝn �l��t� 

olarak kabul edilebilir. 

860‟ta BizanslÝlar Hazarya‟ya, Hazar hakanÝndan, HÝristiyan misyonerlerin faaliyeti i�in izin 

istemek amacÝyla Aziz Konstantin ve Methodius‟un da dahil olduğu bir temsili heyet g�nderdiler.41 

Bunlar, Bizans imparatoru III. Michael tarafÝndan bu g�reve atanmÝĢlardÝ. Life of Constantine bu 

g�revi dinsel bir misyon olarak nitelendirse de Stephan Nikolov, Konstantin‟in Hazarlara y�nelik 

amacÝnÝn dinsel olmaktan �ok siyasi olduğunu savunmaktadÝr.42 Bizans temsilcilerinin Hazarya‟da, 
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yerli halkÝ HÝristiyan yapmaya devam etmek i�in kalmadÝklarÝnÝ belirten Nikolov, 860‟tan beri bu 

misyonerlerin sadece birka� y�z HazarÝ Ortodoks HÝristiyanlÝğa d�n�Ģt�rmeyi baĢarabildiklerini 

s�ylemektedir. DahasÝ, bu amacÝn sonu�larÝndan biri de HazarlarÝn BizanslÝ esirleri serbest bÝrakmasÝ 

oldu. Bunun dÝĢÝnda, Life of Costantine‟in yazarÝ, bir ihtimalle Hazar hakanÝ ile Konstantin‟in 

g�r�Ģmesini anlatÝrken Moravia‟daki propaganda ama�larÝ i�in ger�ekleri değiĢtirmiĢ ve hatta hakanÝn 

s�ylediklerini uydurmuĢtur (�rneğin, hakan ger�ekten HazarlarÝn utan� verici gelenekleri olduğunu 

s�ylemiĢ midir?). Sonu�ta, Konstantin Hazar hakanÝnÝ HÝristiyan yapmakta baĢarÝsÝz oldu. HakanÝ 

ziyaretinden sonra Konstantin, Phullai‟daki (KÝrÝm bir b�lge) kutsal yerleri yÝktÝ ve �nceden pagan olan 

Phullai halkÝnÝ Ortodoks HÝristiyanlara d�n�Ģt�rd�. 

910‟larÝn sonuna doğru Hazarya‟dan Konstantinopol‟e gelen HÝristiyanlar, Konstantinopol Patriği 

I. Nikolas Mistikos‟tan Presbiteryenlere yol g�sterecek ve HÝristiyanlÝğÝ �ğretecek bir piskopos 

sağlamasÝ i�in istekte bulundular. Nikolas bu isteği �ğrenir �ğrenmez 920 yÝlÝnda Cherson‟un 

baĢpiskoposuna bir mektup yazarak ondan Presbiteryenlerin dinsel yaĢamÝnÝ d�zenlemesini ve 

HazarlarÝ (k�t� Ģeytan tarafÝndan dinden koparÝlmÝĢ sapkÝn bir halkÝ) 43 HÝristiyanlÝğa bağlamak i�in 

�abalarÝnÝ devam ettirmesini istedi. Daha sonra 920‟de Nikolas, baĢpiskoposu HazarlarÝ HÝristiyanlÝğa 

�ekmiĢ olmasÝndaki baĢarÝsÝndan dolayÝ tebrik etti. Acaba Nikolas, bu HÝristiyan HazarlarÝn bir g�n 

Museviliği benimseyeceklerini d�Ģ�nm�Ģ m�yd�? 

Hazar Devleti ile Bizans Ġmparatorluğu ArasÝnda Ticari ĠliĢkiler 

Bizans Hazarya i�in �nemli bir ticari ortaktÝ. Bizans paralarÝ Hazarya‟ya adeta akardÝ. Kemikten 

yapÝlmÝĢ taraklar Sarkel‟e ithal edilirdi. Bizans-Hazar ticari trafiğinde yer alan baĢka mallar da vardÝ. 

Bu iki imparatorluk arasÝndaki geliĢmiĢ ticaret iliĢkilerinden Hasdai Ġbn Shaprut‟un Hazar kralÝ 

Joseph‟e yazmÝĢ olduğu mektupta da s�z edilmektedir. Hasdai, Konstantinopol‟den gelen habercilerin 

kendisine pek �ok geminin Hazarya‟dan Bizans‟a balÝk, hayvan derisi ve baĢka mallar taĢÝdÝğÝnÝ 

s�ylediklerini yazmaktadÝr.44 

861-969 YÝllarÝ ArasÝnda Hazar-Bizans ĠliĢkileri 

VI. Leo‟nun (886-912) ve Konstantin Porhyrogenitus‟un (913-959) imparatorluğu d�neminde 

bazÝ Hazar savaĢ�ÝlarÝ Konstantinopol‟de, sarayÝn kapÝsÝnda g�rev yapan muhafÝzlar olarak hizmet 

verdiler ve Bizans‟Ýn HÝristiyan t�renlerine ve geleneksel yemeklerine katÝldÝlar. 

9. y�zyÝlda bazÝ Hazar y�neticileri ve Hazar n�fusunun bir kÝsmÝ Musevi dinini benimsediler.45 

Schechter Text (Cambridge Document), Bizans y�neticilerinin HazarlarÝn Museviliği benimsemelerini 

engellemeye �alÝĢmÝĢ olduklarÝndan bahsetmektedir.46 Zuckerman ve Shephard, HazarlarÝn 

Museviliği benimsemiĢ olmalarÝnÝn Hazar-Bizans iliĢkilerine ters y�nde etkide bulunduğunu 

belirtmektedirler; fakat Shephard bu y�nde spesifik bir kanÝtÝn bulunmadÝğÝnÝ da ileri s�rmektedir.47 

Ne var ki g�receğimiz gibi, Hazar-Bizans iliĢkisi daha sonraki d�nemlerde b�y�k �l��de bozuldu ve 

BizanslÝlar Hazarlara karĢÝ bir�ok harekat giriĢiminde bulundular. 
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915‟lerde Alanlar Ortodoks HÝristiyan inancÝnÝ kabul ettiler. Fakat al-Masudi‟nin yazdÝğÝna g�re, 

931-932‟den sonra HÝristiyanlÝğÝ reddedip, kendilerine Bizans imparatoru tarafÝndan g�nderilmiĢ olan 

piskoposlarÝ ve papazlarÝ kovdular. Schechter Text‟te belirtildiğine g�re, AlanlarÝn bir b�l�m� kÝsa bir 

s�re sonra HazarlarÝn Musevi inancÝna ilgi duymaya baĢladÝlar.48 Ancak Bizans imparatoru AlanlarÝ, 

o sÝrada kral Aaron tarafÝndan y�netilmekte olan Hazarlara karĢÝ savaĢmak i�in ikna etti. Sonunda 

Alan h�k�mdarÝ, kral Aaron‟a teslim oldu. 

Schechter Text Hazar Devleti‟nin, Rus Prensi Oleg‟e karĢÝ m�cadelesine tanÝklÝk etmektedir.49 

930‟larÝn sonunda Bizans imparatoru Romanos I. Lekapenos Rus prensi Oleg‟i Hazar kenti 

Tmutorakan‟a (SamkarĢ) saldÝrmaya teĢvik etti. Romanos, Kral Joseph‟in Hazarya‟nÝn bazÝ 

HÝristiyanlarÝna karĢÝ giriĢtiği eylemlere tepki g�steriyordu; buna karĢÝ olarak o da Musevilere eziyet 

ediyordu.50 Tmutorakan‟Ýn askeri komutanÝ kentin sÝnÝrlarÝ dÝĢÝndayken Oleg bir gecede kenti ele 

ge�irdi. Ker�h BoğazÝ‟nÝ (KÝrÝm BoğazÝ) g�zetim altÝnda tutan Hazar PeĢah, �ok ge�meden Oleg‟in 

yaptÝklarÝndan haberdar oldu. PeĢah misilleme olarak BizanslÝlara ait �� KÝrÝm kentini fethetti ve bu 

kentlerde �ok sayÝda kadÝn ve erkeği katletti. SonrasÝnda, PeĢah Cherson‟a y�r�d�, d�ĢmanlarÝnÝn 

bir�oğunu k�leleĢtirdi ve �ok sayÝda Rusu �ld�rd�. Ruslar tarafÝndan esir alÝnmÝĢ Hazarlar PeĢah 

tarafÝndan serbest bÝrakÝldÝ. Oleg Hazar birliklerine karĢÝ savaĢtÝ, ama en sonunda PeĢah‟a teslim 

olmak zorunda kaldÝ. Bu, HazarlarÝn Ruslara karĢÝ kesin zaferiydi. Oleg, PeĢhah‟tan bağÝĢlanmasÝnÝ 

istedi; PeĢah, Oleg‟in Hazaria‟ya saldÝrmasÝnÝ Romanos‟un istediğini biliyordu, bu nedenle Oleg‟in 

Romanos‟a karĢÝ savaĢ ilan etmesini istedi. Oleg ve onun Rus birlikleri 941‟in HaziranÝ‟ndan Eyl�l�‟ne 

kadar d�rt ay boyunca Konstantinopol‟e karĢÝ savaĢtÝ, lakin Bizans ordularÝ tarafÝndan bozguna 

uğratÝldÝ. Oleg‟in askerlerinin b�y�k bir b�l�m� �ld�. Oleg geriye kalan askerleri ile birlikte ka�tÝ ve en 

sonunda Rusya‟dan uzakta bir yerde hayatÝnÝ kaybetti. 

948-951 dolaylarÝnda Bizans imparatoru Konstantin VII. Porphyrogenitus Hazarlara karĢÝ 

Alanlarla ittifak kurmanÝn olanaklarÝ �zerine d�Ģ�n�yordu. De Administrando Ġmperio adlÝ eserinde, 

Konstantin OğuzlarÝn veya AlanlarÝn Hazar komĢularÝna karĢÝ savaĢ y�r�tebilecek g��te olduklarÝ 

ger�eğini aktarmaktadÝr. S�z� edilen �alÝĢmanÝn ilgin� bir pasajÝ var: “Eğer Cherson Kalesi ve Boğaz 

uğruna m�cadelede Alania h�k�mdarÝ Hazarlarla barÝĢ i�erisinde olmak yerine Roma (Bizans) 

imparatorunun dostluğuna daha fazla değer verseydi, ve de Hazarlar imparatorla dostluk ve barÝĢ 

iliĢkisi kurmak istemeselerdi, AlanlarÝn h�k�mdarÝ HazarlarÝ Sarkel‟e ve Cherson‟a yolculuklarÝ 

sÝrasÝnda beklemedikleri bir anda pusuya d�Ģ�rerek b�y�k zayiata uğratabilirdi. Eğer Alan h�k�mdarÝ 

onlarÝ denetleyebilmek i�in b�yle bir yol izleseydi Cherson b�y�k ve uzun s�reli bir barÝĢa 

kavuĢacaktÝ. ��nk� Hazarlar AlanlarÝn kendilerine saldÝrmalarÝndan korktuklarÝ i�in ne Cherson‟a 

saldÝrabilirlerdi, ne de Oğuzlar ile AlanlarÝn ikisine karĢÝ birden savaĢ y�r�tebilirlerdi. DolayÝsÝyla 

Hazarlarla Alanlar aralarÝndaki barÝĢÝ s�rd�rmek zorunda kaldÝlar”.51 

AynÝ yÝllarda Konstantin, Bizans halkÝ ile Hazar �lkesi arasÝndaki savaĢÝ ve Kara Deniz‟in fÝrtÝnalÝ 

olmasÝnÝ bahane ederek Yitzhak ben Nathan‟Ýn (Hasdai ibn Shaprut‟un Kral Joseph‟e g�nderdiği ilk 

el�i) Hazarya‟ya varmasÝnÝ engellemeye kalkÝĢtÝ. Shephard ĢunlarÝ yazmaktadÝr: “Konstantin‟in bu 

tutumu, potansiyel olarak birbirlerine d�Ģman olan iki g�c�n (Ġspanya ve Hazarya) iĢbirliği i�inde 
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Bizans‟Ýn etrafÝnÝ sarmasÝndan duyduğu korku ile a�Ýklanabilir. Konstantin, Hasdai‟nin imparatorluk 

sÝnÝrlarÝ i�inde yaĢayan Yahudilerin lehine aracÝlÝk yapmak istemesine kÝzdÝ. Romanos d�neminde 

Yahudilere karĢÝ alÝnan birtakÝm �nlemlerin uzantÝsÝ olarak ortaya �Ýkabilecek Yahudi g��� 

Konstantin‟i d�Ģ�nd�r�yordu. 940‟larda (al-Masudi‟ye g�re) b�lgede pek �ok Yahudi m�lteci 

bulunmaktaydÝ”.52 AyrÝca Ģunu belirtmek gerekir ki, 940‟larda Hasdai ibn Shaprut Bizans 

imparatori�esi Helena‟ya bir mektup yazmÝĢtÝ. Hasdai imparatori�eden Hazarya‟ya yolculuk yapmakta 

olan Yitzhak‟Ý ve Bizans Yahudilerini korumasÝnÝ rica ediyordu.53 Yitzhak‟Ýn yolculuk etmesine 

imparatorun rÝza g�stermemesi �zerine Hasdai‟nin ayrÝca Ġspanya‟dan Joseph‟e yazdÝğÝ mektup 

Macar, Rus ve Bulgar Yahudilerine sonra da Hazarlara g�nderildi. 

950‟li yÝllar boyunca Bizans imparatoru Konstantin Porphyrogenitus ile anlaĢan bir grup Hazar, 

Kuzey Suriye h�k�mdarÝ Saif ad-Daula‟ya karĢÝ savaĢmak i�in Bizans ordusuna katÝldÝ.54 

10. y�zyÝlda Karadeniz B�lgesi �zerine yapÝlan m�cadelede/ pazarlÝkta Hazarlar b�y�k bir rol 

oynadÝlar. Bu d�nemde Bizans imparatorlarÝ Hazar Devleti‟nin h�k�mdarlarÝna b�y�k �nem 

vermekteydiler; imparatorluktan Hazarya‟ya g�nderilen mektuplar 3 solidi ağÝrlÝğÝndaydÝ. Bu, en 

azÝndan bi�imsel/ simgesel olarak Hazarya‟nÝn �evresindeki �lkelerin en değerlisi olduğunu 

g�stermektedir. Ancak bu durum, Hazarlarla Bizans arasÝndaki iliĢkilerin 10. y�zyÝlda iyi olduğunu 

g�stermez.55 

Hazar Devleti‟nin George Tsul D�neminde ��k�Ģ� 

Ioannes Skylitzes belirtmektedir ki, Bizans imparatoru II. Basil ve onun Rus m�ttefiki 1016 

yÝlÝnÝn Ocak ayÝnda “Hazarya”ya bir sefer d�zenlediler ve bu sefer sonucunda “Hazarya”nÝn 

h�k�mdarÝ George Tsul ele ge�irildi. George‟un h�k�mdarlÝğÝ ve yaĢamÝ ile ilgili baĢka bir ayrÝntÝlÝ bilgi 

bulunmamaktadÝr. Hatta eksik bilgi nedeni ile, tarih�ilerin kafasÝ George d�nemi HazaryasÝ‟nÝn nerede 

bulunmuĢ olduğu konusunda bir hayli karÝĢÝktÝr. Bu bilim adamlarÝ “Hazarya”nÝn yeri konusunda, 

Taman YarÝmadasÝ, KÝrÝm YarÝmadasÝ, Don Vadisi ve Kafkasya gibi �eĢitli varsayÝmlar ileri s�rd�ler. 

Noonan arkeolojik delillerin Tsul boyu ile KÝrÝm YarÝmadasÝ arasÝnda bir bağlantÝ olduğuna iĢaret 

ettiğini a�ÝladÝ ve buna dayanarak George‟un KÝrÝm‟da h�k�mdarlÝk yapmÝĢ olabileceğini ileri s�rd�.56 

Ancak George ile Tsul boyu arasÝndaki bağlantÝ pek a�Ýk değil. AynÝ derecede belirsiz olan bir Ģey de, 

George‟un daha �nceki y�zyÝllarda h�k�mdarlÝk yapmÝĢ olan Hazar hakanlarÝ ile ilintisinin olup 

olmadÝğÝdÝr. Sonu� olarak, birka� y�zyÝl boyunca h�k�m s�rm�Ģ Hazar KrallÝğÝ, Bizans 

Ġmparatorluğu‟nun etkinliği nedeniyle 11. y�zyÝlda ��km�Ģt�r. 
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Hazarlarda Ġkili Yönetimin Kökeni ve Yahudiliğe GeçiĢ ġartları / Prof. 

Dr. Constantine Zuckerman [s.481-490]   

Bizans Tarihi ve Medeniyeti AraĢtÝmalarÝ Merkezi (CNRS) 

 

ġaĢÝrtÝcÝ derecede �ok olan arkeolojik yayÝnlarla birlikte, b�y�k b�l�m�nde yazÝlÝ kaynaklarÝn 

araĢtÝrÝlmasÝna dayanÝlan Hazar �alÝĢmalarÝndaki son dalgalanmalar HazarlarÝn siyasal, sosyal ve dini 

tarihi alanlarÝnda yeterli miktarda ger�ek ve somut veriler sunmaktadÝr. Bu alandaki diğer geliĢmelerin 

yanÝ sÝra, yapÝlan son �alÝĢmalar da Hazar devlet yapÝsÝnÝn kudretine ve Hazar‟Ýn ikili y�netim (diarĢi) 

yapÝsÝna ÝĢÝk tutmaktadÝr. 

Hazar siyasetini en kapsayÝcÝ Ģekilde aktaran yazarlar, dokuzuncu y�zyÝlÝn sonu ve onuncu 

y�zyÝl boyunca yaĢamÝĢ olan Arap coğrafyacÝ ve tarih�iler olmuĢtur. Kronolojik olarak birbirine yakÝn 

olan bu kaynaklar, Hazaristan‟Ýn siyasi yapÝsÝyla alakalÝ olduk�a statik bir g�r�Ģ �retmiĢlerdir. Bu 

g�r�Ģe g�re, devletin en tepesinde, ger�ek bir iktidara sahip olmayan, sembolik bir kutsal h�k�mdar, 

yani “kağan” bulunmaktaydÝ ve onun Ģad, bey ya da han gibi yardÝmcÝlarÝ kağana sembolik bir saygÝ 

g�stermek ĢartÝ ile devleti y�netmekte, ordularÝ kumanda etmekteydiler. Hazar diarĢisi olarak bilinen 

bu durum, bilim adamlarÝ tarafÝndan geleneksel olarak �ok eskilere, KağanlÝğÝn kuruluĢuna 

dayandÝrÝlmakta ve k�kenini G�kt�rk geleneğinden alan Hazar siyasetinin temel yapÝsal �zelliği olarak 

algÝlanmaktadÝr. MeĢhur bir makalesi Hazar araĢtÝrmalarÝnda yeni bir basamağÝ teĢkil eden Dieter 

Ludwig, kendi kendini m�dafaa eden bu kavramÝ eleĢtirel bir incelemeye tabi tuttu.1 Ludwig, eskiden 

Hazarlara yapÝlan atÝflarÝn b�t�n iktidarÝ kağana mal ettiğini ve bu atÝflarÝn dokuzuncu y�zyÝldan 

�nceki d�nemlere dair diarĢinin herhangi bir t�r�n�n izlerini ortaya koyamadÝğÝnÝ g�stermiĢtir. Daha 

�nce yapÝlmÝĢ �alÝĢmalarda �ok daha somut olarak bulunabilecek bu g�zlem, Ludwig‟i, dokuzuncu-

onuncu y�zyÝla ait verilerin sadece kendi zamanÝnda ge�erli olduğu ve bu y�zden ge�miĢe y�nelik 

projeksiyonlarÝn yapÝlmamasÝ gerektiği fikrine g�t�rd�. DiarĢi, Hazar siyasi yapÝsÝnÝn baĢtan beri var 

olan bir �zelliği olmayÝp, daha sonra edinilmiĢ bir �zelliğidir. AynÝ tarihlerde ama Ludwig‟den bağÝmsÝz 

olarak, daha �nce kÝsa bir makale olarak yazdÝğÝ, daha sonra Ludwig‟in �alÝĢmasÝna atÝflarla 

geliĢtirdiği “The Khazar State and Its Role in the History of Eastern Europe and the Caucasus2 isimli 

bir monograf kaleme alan Anatoliy P. Novosel‟cev de aynÝ �izgide akÝl y�r�tmekteydi. 

Ancak, Ludwig ve Novosel‟cev tarafÝndan ileri s�r�len fikirler, son zamanlarda yapÝlan pek �ok 

�alÝĢma �zerinde herhangi bir tesir icra etmedi, aĢağÝda geniĢ�e bahsedeceğimiz gibi, Peter B. 

Golden‟Ýn hi�bir değiĢiklik yapmadan geleneksel Ģemaya uyduğunu ve bunun Kevin A. Brook‟un el 

kitabÝna da b�yle ge�tiğini burada not etmeye değer.3 Bu y�zden, ilk etapta �atÝĢan yorumlara a�ÝklÝk 

getirecek bir bakÝĢ teĢebb�s� i�in, s�regiden tartÝĢmalara bir g�z atmak konusunda iyi bir sebebimiz 

bulunmaktadÝr. Yeni unsurlar ortaya koymak kadar, gerektiğinde Ludwig ve Novosel‟cev‟in mantÝk 

y�r�tmesine yeniden m�racaat etmek ve gerektiğinde de onlardan ayrÝlmak ama�larÝmÝz arasÝndadÝr. 

Bu meseleye, sadece Hazar tarihinin bu �ok �nemli kavĢaklarÝnda dÝĢ ve i� baskÝlarÝn karmaĢÝk 
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etkileĢimini anlamak, a�ÝklÝk getirebilecektir. KağanÝn iktidar ve otoritesinin d�Ģ�Ģe ge�iĢ s�reci, 

KağanlÝğÝ batÝdaki topraklarÝndan eden 830‟lardaki Macar istilasÝ tarafÝndan tetiklenmiĢtir. 

Hazaristan‟Ýn 

 860‟larÝn baĢÝnda Yahudiliğe ge�iĢinin ise, Ģad‟Ýn soyundan gelerek krallÝğa terfi eden ve bu 

kralÝn kurduğu bir paralel yeni hanedanÝ meĢrulaĢtÝrdÝğÝ doğrulanmaktadÝr. 

I. DiarĢi‟nin Kavramsal 

�er�evesi: “G�kt�rk Geleneği” veAĢina MirasÝ Olduğu VarsayÝmÝ 

Ġptidai bir Hazar diarĢisi kavramÝ genellikle bir eski T�rk geleneğine atÝfla desteklenmektedir ve 

HazarlarÝn bu geleneği etkinleĢtirdiği s�ylenmektedir. Daha spesifik bir Ģekilde s�yleyecek olursak 

Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn, Ġlk G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn h�k�mdarlÝk hanedanÝnÝn bir evladÝ olan AĢina 

tarafÝndan kurulduğu d�Ģ�n�lmekte ve AĢina‟nÝn tamamen meĢru bir Ģekilde HazarlarÝ step 

imparatorluğuna taĢÝmayÝ baĢardÝğÝ belirtilmektedir. Sadece karizmatik niteliklerinin a�Ýklayabileceği 

ya da en azÝndan m�mk�n kÝlabileceği Ģekilde, bu d�nemde, esas h�k�mdarÝn yanÝnda, devleti 

ger�ek anlamda idare edecek bir yardÝmcÝ y�netici Ģef ithal edilmiĢtir. 

Ancak, Hazar diarĢisininya da �ift baĢlÝlÝğÝnÝnÝn-veya Golden‟Ýn tabiriyle “Ġkili KağanlÝk”Ýn4 bir 

T�rk geleneğinden kaynaklandÝğÝnÝ s�ylemek yanÝltÝcÝ olmaktadÝr. Kutsalkaderin (kut) yapÝcÝsÝ, �st�n 

h�k�mdarÝn yardÝmcÝlarÝnÝn Ġlk T�rk KağanlÝğÝ‟ndan baĢlayarak T�rk devlet oluĢumlarÝnda yaygÝn 

Ģekilde yer aldÝklarÝnda hemfikiriz. Zaten bu, kağanÝn ve onun iktidarÝnÝn kutsal orijini d�Ģ�ncesinde 

ifadesini bulur, mesela tahta oturma sÝrasÝnda yapÝlan rit�elde b�lb�l bağÝrsağÝ kullanÝlmasÝ da sÝrf 

kağanÝn kutsal kanÝnÝn yerlere d�k�lmesinin istenmemesindendir.5 ġu da iyi anlaĢÝlmalÝdÝr ki, bir T�rk 

KağanÝnÝn sureten/g�r�nt�de kutsal olan konumu, ger�ek otoriteyi ele almasÝnÝ engellemez. Sonu� 

olarak, T�rk kağanlarÝnÝn yanÝsÝra, Hazar ĢadlarÝna atfedildiği Ģekilde, bir kurumsallaĢmÝĢ alternatif 

y�netici iktidar konumu bulunmamaktadÝr. 

Birinci G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn toprak bakÝmÝndan iki par�aya b�l�nmesi, Doğu‟daki kağanÝn 

BatÝ‟daki yabgu-kağan �zerinde nominal bir hiyerarĢik �st�nl�ğ�n� netice verdi. Fakat, uygulamada 

ikincisinin birincisinden tamamen bağÝmsÝz olduğu ve her ikisinin de kendi saygÝn h�k�mranlÝk 

alanlarÝnda tam yetkili h�k�mdarlar olduklarÝ genel kabul g�rmektedir. Bu d�zenlemeyi tanÝmlamakta 

“ikili/dual KağanlÝk” ifadesi, pek bir ortak y�nleri bulunmayan, Hazar diarĢisinden �ok daha uygundur. 

Bu konuda, AĢina‟nÝn varsayÝlan mirasÝndan ya da hanedan transferinden �ÝkarÝlan herhangi bir 

fikir ise �ok daha zayÝftÝr. �arpÝtÝlmÝĢ bir metinden yola �ÝkÝp, bu metni �ok tartÝĢmalÝ bir Ģekilde 

yorumlamak suretiyle A. Zeki Velidi Togan, Hazar diarĢisini Hazar kağanlarÝnÝn AĢina soyundan 

gelmelerine bağlamaktadÝr. Bu tezi ve bu tezin kÝĢkÝrttÝğÝ itirazlarÝ a�Ýk bir Ģekilde anlamak �ok 

�nemlidir. 
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Bir Fars�a coğrafya eseri olan Hud�d�‟l-Alem (982/3), baĢkentleri Atil‟in tasviri de yer alacak 

Ģekilde, HazarlarÝn �lkesi hakkÝnda kÝsa bir b�l�m i�ermektedir. Bu Ģehir s�z konusu eserde Ģ�yle 

takdim edilmektedir: “Ansa‟nÝn soyundan Tarkan Kağan diye tanÝnan h�k�mdarÝn tahtÝnÝn bulunduğu 

yerdir. ġehrin yarÝsÝnda M�sl�manlar, diğer yarÝsÝnda ise putperestler yaĢamaktadÝr. Bu h�k�mdarÝn, 

bu Ģehirde her biri ayrÝ bir inanca sahip olan yedi hakimi bulunmaktadÝr. �ok �nemli bir dava �nlerine 

geldiğinde, g�n�n hangi saatinde olursa olsun, bunlar h�k�mdardan yol g�stermesini ya da dava 

hakkÝnda karar vermesini isterlerdi.”6 Togan Ansa ismini Asena-AĢina Ģeklinde d�zeltmiĢtir.7 

AĢina‟nÝn Hazarlarla birlikteliğinin muhtemel ĢartlarÝna dair birka� tez ileri s�r�lm�Ģt�r. Omelian 

Pritsak, 620‟lerde bir y�netici T�rk boyundan gelme komutanÝn Kafkaslar‟da bir Hazar ordusunu 

kumanda ettiğini belirtmektedir. Mikhail I. Artamonov ise, daha sonraki bir d�nemde vuku bulan bir 

olayla bağlantÝlÝ bir hipotez ortaya atarak, 650‟lerde BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn nihai ��k�Ģ�ne yakÝn 

bir tarihte, bir AĢina veliahdÝnÝn ka�arak Hazarlara sÝğÝndÝğÝnÝ ileri s�rmektedir.8 

Ancak, Hud�d�‟l-Alem‟Ýn m�tercimi ve en �nde gelen yorumlayÝcÝsÝ olan Vladimir Minorsky, 

Togan‟Ýn metin �zerinde yaptÝğÝ restorasyonu keyfi ve felsefik a�Ýdan kabul edilemez bularak, red etti. 

O, Hud�d�‟l-Alem‟da yer alan Hazaristan ve komĢu �lkelerin tasvirlerinin aynÝ kaynaktan t�rediğini 

g�sterdi, bu kaynak Ģimdi yaygÝn olarak dil araĢtÝrmalarÝnda, FransÝzca‟da Relation Anonyme ve 

Rus�a‟da Anonimnaya zapiska olarak bilinmektedir. Paralel tasvir ve tanÝmlamalara Ġbn-i Rusta ve 

Gardizi‟nin eserlerinde de rastlanmakta, ancak hi�bir Ģekilde ismi Asena‟ya �eivirecek bir yol 

bulunmamaktadÝr. Bu her iki metinde de Hazar h�k�mdarÝnÝn ismi yer almakta ve bu isimler Ġbn-i 

R�Ģt‟te IĢa (AyĢa), Gardizi‟de ise AbĢad Ģeklinde okunmaktadÝr. Minorsky, bu okumalarÝn yaygÝn bir 

T�rk unvanÝ olan “Ģad”Ý gizlediği (bu analiz hi�bir Ģekilde benim bilgilerime ters d�Ģmemektedir) ve 

Arap�a bir terimin Fars�a bir derleme olan Hud�d�‟l-AlemyazarÝ tarafÝndan yanlÝĢ anlaĢÝlarak, 

h�k�mdarÝn unvanÝnÝ, bu h�k�mdarÝn atalarÝnÝn ismine nasÝl d�n�Ģt�rd�ğ�n� g�sterdiğini ileri 

s�rmektedir.9 

 

Hud�d�‟l-Alem‟Ýn ifadeleri, daha ileri boyutta, Novosel‟cev tarafÝndan da tartÝĢÝlmÝĢtÝr. 

Novosel‟cev s�z konusu eserlerin BatÝ Avrupa halklarÝndan bağÝmsÝz bir bilgiyi sergilemediğini 

g�zlemleyerek, paralel metinlerin yokluğunda bile, bunlarÝn Hazarlar hakkÝnda devrim yaratacak yeni 

bir veri sağlamasÝnÝn olanaksÝz olacağÝnÝ farketmiĢtir. Novosel‟cev, Minorsky‟nin filolojik analizini 

kabul ederek, Hazar kağanlarÝn AĢina soyundan geldiğine dair teorinin kaynaklarda herhangi bir 

temelinin bulunmadÝğÝ sonucuna varmÝĢtÝr.10 

Minorsky‟nin tezinin g�c�, Togan‟Ýn Hudud metnini restore etmesini “sehr zweifelhaft” Ģeklinde 

tanÝmlayan Ludwig‟i de etkilemiĢtir, ancak yine de, Ludwig, Hazaristan‟daki T�rk geleneğinin s�reklilik 

unsurlarÝndan dolayÝ, Hazar KağanlarÝ‟nÝn AĢina soyundan geldiğini kabule meyl etmiĢtir.11 Benzer 

bir Ģekilde, Golden yayÝnlarÝ da Hudud‟daki AĢina d�zeltmesini �� soru iĢaretiyle belirtmesine rağmen, 

AĢina bağlantÝsÝnÝn “Steplerdeki tek meĢruiyet kaynağÝ olduğu” g�r�Ģ�n� devam ettirmiĢtir.12 Daha 

�nce yapÝlmÝĢ olan bir �alÝĢmada, Minorsky‟nin analizinin tutarlÝlÝğÝnÝ kabul etmesine rağmen Golden, 
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“Ģartlara bağlÝ” tarihi kanÝt ibaresiyle Togan‟Ýn d�zeltmesini muhafaza etmiĢtir.13 Ancak bu fasit bir 

tartÝĢmadÝr. Hi�bir kaynak, Hazar KağanlarÝnÝn, G�kt�rk KağanlarÝnÝn varisleri olduğunu 

g�stermemektedir. ġayet, Hazar hanedanÝn meĢruiyeti i�in AĢina soyundan olmasÝ �ok �nemli 

olsaydÝ, bununla alakalÝ a�Ýk ifadelerin metinlerde bulunmasÝ gerekirdi. G�r�ld�ğ� gibi, tam anlamÝyla 

bu modern kavram, a priori (baĢtan kabul edilmiĢ) form�le edilerek, daha sonra kendi g�r�Ģlerini 

desteklemek i�in delil olarak kullanÝlmÝĢtÝr. 

Hazar KağanlarÝnÝn bu hayali AĢina atalarÝ, mevcut kanÝtlar �er�evesinde, hi�bir Ģ�pheye mahal 

vermeksizin reddedilirken, Hazar siyasetinin G�kt�rk geleneklerine bağlÝlÝğÝ inkar edilemez bir ger�eği 

oluĢturmaktadÝr. Bu y�zden, Hazar diarĢisi i�in bu geleneğin ne bir model, ne de bir a�ÝklayÝcÝ unsur 

olamayacağÝnÝn �zerinde �nemle durmamÝz gerekir. Kesin bir ifadeyle 660‟larda, ortaya yeni �Ýkan 

Hazar Devleti‟nin h�k�mdarÝ kendisi i�in �st�n Kağan unvanÝnÝ se�tiğinde, G�kt�rk HanlÝğÝ‟nÝn 

ĢartlarÝnÝ d�Ģ�nerek en y�ksek seviyedeki y�netim g�c�n� tecess�m ettirmiĢtir. Geleneksel T�rk 

KağanlÝk modeli, en fazla, m�stakbel diarĢinin potansiyel bir doğma zeminini oluĢturmaktaydÝ. Geriye 

doğru baktÝğÝmÝzda, kağanÝn baĢlangÝ�taki kutsallaĢtÝrÝlmasÝnÝn nasÝl uzlet ya da iktidardan 

uzaklaĢmaya doğru tekam�l ettiğini g�rebiliriz. G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nda olmayan bu 

transformasyon/d�n�Ģ�m, ger�ek anlamda Hazaristan‟da vuku bulmaktaydÝ. Bunun neden/ni�in ve ne 

zaman olduğunu a�Ýklamak da bize d�Ģmektedir. 

II. KanÝtlarÝn Durumu: 

Kağan ve Bey 

ġayet, Ludwig ve Novosel‟cev‟in tezleri �zerinde zor da olsa tekrar değinilmeye ihtiya� duyan bir 

nokta varsa, o da kağanÝn baĢlangÝ�taki tam muktedir pozisyonuyla alakalÝdÝr. Hazar KağanÝ‟ndan ilk 

kez bahsedilen aynÝ �ağa ait Ermeni Coğrafya‟sÝnÝn (670)14 kÝsa versiyonundan bu yana, en �ok 

Yunanca, Ermenice, Arap�a olmak �zere elimizden ge�en �ok sayÝdaki kaynak, ilk kağanlarÝn y�ksek 

monarĢik iktidarlarÝ konusunda Ģ�pheye yer bÝrakmamaktadÝr. Kağan el�ileri kabul ve savaĢ 

meydanlarÝnda ordularÝnÝ kumanda ederdi, kÝzlarÝnÝ ya da kÝz kardeĢlerini bir yabancÝ h�k�mdarla 

evlendirirdi ve bu g�revleri yerine getirirken de otoritesini/yetkilerini hi� kimseyle paylaĢmazdÝ. Yedinci 

y�zyÝlÝn sonlarÝndan sekizinci y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar kağan iktidarÝnÝ bir b�t�n olarak elinde 

tutmuĢtur ve bu d�nemde herhangi bir “Ģad”a dair ize rastlanmamÝĢtÝr. 

Bu net resim, Hazar tarihinin baĢlangÝcÝna dair veriler yerine baĢka d�neme ait veriler 

kullanÝlmak suretiyle, pek �ok �alÝĢmada muğlaklaĢtÝrÝlmÝĢ/karartÝlmÝĢtÝr. B�ylece, mesela, D. M. 

Dunlop, Ya‟kubi‟nin dokuzuncu y�zyÝlÝn sonunda) tasvir ettiği ġah Kavad‟Ýn (488-531) kağanlarÝ ve 

yardÝmcÝsÝ (halife) tarafÝndan kumanda edilen “Hazarlar”a karĢÝ giriĢtiği savaĢÝ misal olarak 

g�stermektedir. “Kağan ve yardÝmcÝsÝnÝn baĢÝ �ektiği Hazarlar”Ý b�ylesine erken bir tarihte 

keĢfetmesinin baĢlangÝ�ta verdiği ĢaĢkÝnlÝğa rağmen, Dunlop bu kanÝtÝ �ifte h�k�mdarlÝğa bir delil 

olarak kabul etmeye meyl etmiĢtir.15 BazÝ bilim adamlarÝ da yanÝlgÝya d�Ģerek, 628-629 yÝllarÝnda 

Azerbaycan‟da konuĢlanan ve Herakleios ile ittifak kuran BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ ordularÝnÝ komuta 
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eden T�rk ġadÝ‟nÝ, bir y�ksek r�tbeli Hazar zannetmekteler ve onun ordularÝnÝn da Hazarlardan 

olduğu yanlÝĢÝna d�Ģmektedirler.16 Son d�nem yazarlarÝ tarafÝndan Hazarlara yapÝlan atÝflardaki farklÝ 

zamanlara ait bilgilerin karÝĢtÝrÝldÝğÝna dair liste olduk�a uzundur ve bunlardan Ya‟kubi gibi bazÝlarÝ, 

eserlerini yazdÝklarÝ zamana ait Hazar politik �zelliklerini HazarlarÝn ge�miĢine de yansÝtmÝĢlardÝr. 

Ancak, bilim adamlarÝ, zamanla bu atÝflarÝn �oğunu tasfiye ve reddetmiĢlerdir. Son zamanlarda 

�zerinde �alÝĢtÝğÝm bir makalede g�stermeyi umut ettiğim gibi, Hazarlar hakkÝndaki ilk g�venilir veri 

Ermeni CoğrafyasÝ‟nÝn (665) uzun versiyonunda bulunmaktadÝr ve HazarlarÝn �lkesini, Barsillerin 

�lkesini feth edecekleri ve oradan da Kuvrat‟Ýn oğullarÝnÝ boyunduruklarÝ altÝna alacaklarÝ ya da 

s�recekleri, Orta Ġdil olarak g�stermektedir. Bu zaferler dizisi, BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn ��k�Ģ�ne 

denk gelmekte ya da bu ��k�Ģ� takip etmektedir ve Hazar KağanÝ‟nÝn ortaya �ÝkmasÝnÝ sağlayarak bir 

step h�k�mdarÝ olarak onu y�netim yetkileriyle donatmaktaydÝ.17 

Hazarlar ve onlarÝn kağanlarÝnÝn dÝĢ d�nya ile olan iliĢkileri hakkÝndaki kanÝtlar yedinci y�zyÝlÝn 

sonlarÝndan sekizinci y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar yoğun Ģekilde bulunmaktadÝr. Ancak, bu d�nemden 

sonra, diğer unsurlarÝn yanÝ sÝra KağanlÝk ve Halifelik arasÝnda �oğunlukla barÝĢ i�inde birlikte yaĢama 

s�zkonusu olduğundan ve bu d�neme dair Ermeni ve Yunan kaynaklarÝnÝn kalitesinin �ok d�Ģ�k 

olmasÝndan dolayÝ, bir boĢluk bulunmaktadÝr. Dokuzuncu y�zyÝlÝn ortalarÝna doğru yeni veriler ortaya 

�ÝktÝğÝnda, bunlar Ludwig‟in iyi bir Ģekilde vurguladÝğÝ bir değiĢimi g�stermekteydiler. Hazar el�i heyeti, 

daha sonra Sarkel olarak bilinecek olan bir kale inĢaatÝ i�in, Hazaristan‟Ýn Kağan ya da Beyi (beg) 

adÝna 839 yÝlÝ yazÝ veya sonbaharÝnda, Bizanslar‟dan yardÝm talep etti.18 Bizans el�isi Constantine 

861 yÝlÝnda Hazar sarayÝna ulaĢtÝğÝnda, kendisini kabul eden kağanÝn yanÝndaki ikinci adam “birinci 

m�Ģavir” sÝfatÝyla tanÝnan n�fuzlu bir bey idi. Constantine ile buluĢan Kağan, daha sonra kendilerine 

atfedilen kendi tebasÝyla ve yabancÝlarla tamamen iliĢkiyi keserek uzlet yaĢadÝğÝna ve b�t�n kutsallÝk 

ve yetkilerinin y�ksek r�tbeli bir beyine ge�tiğine dair imajla bağdaĢÝr bir g�r�nt� vermemekteydi. 

YabancÝ el�inin kabul�ne baĢkanlÝk etmekte, toplantÝnÝn baĢÝndan sonuna kadar sorular sormakta ve 

en azÝndan el�inin algÝladÝğÝ kadarÝyla b�t�n kararlarÝ Kağan almaktaydÝ. Bu ifadenin �nemi, kağanÝn 

tam yetkili bir y�netici olduğuna dair delillerin bulunduğu yedinci y�zyÝlÝn sonlarÝ ile sekizinci y�zyÝlda 

g�c�n�n bey (ya da kral) tarafÝndan g�lgelendiğine dair anlatÝmlarÝn bulunduğu dokuzuncu y�zyÝlÝn 

sonlarÝ ve onuncu y�zyÝl arasÝnda bir ge�iĢ bağlantÝsÝ sağlamasÝndadÝr. 

Constantine‟nin Hazar‟a y�nelik misyonu Slavca yazÝlmÝĢ “Constantine‟nin HayatÝ” isimli kitapta 

anlatÝlmaktadÝr, bu metne �oğu m�steĢrik olarak eğitilmiĢ olan Hazarologlar tarafÝndan fazla �nem 

verilmemiĢtir. Bu metnin tabiatÝna, tarihine ve onun tarihsel değerine dair yanlÝĢ anlamalar, bu 

ihmalden beslenmiĢtir. Ancak g�n�m�zde, “Constantin‟in HayatÝ”nÝn, Constantin‟in talebelerinden biri 

tarafÝndan ve onun kardeĢi Methodious‟un rehberliği altÝnda bu azizin �l�m�nden sonraki on yÝl i�inde 

kaleme alÝnan, yani temelde o d�neme ait bir eser olduğu d�Ģ�n�lmektedir.19 Methodius, Hazar‟a 

yolculuğu sÝrasÝnda Constantin‟e refakat etmiĢtir ve bu bilgi bu kitabÝn ifadelerine �zel bir değer 

katmaktadÝr. Bu metin, bir yabancÝ tarafÝndan Hazaristan‟Ýn anlatÝldÝğÝ tek kaynaktÝr ve bu kitap 

sayesinde bir casusun ve anlatÝlan ĢartlarÝn bir Ģahidinin �lke hakkÝnda elde ettiği ilk elden bilgilerin 

izini g�venli bir Ģekilde s�rmek m�mk�nd�r. 
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Bu kitabÝn sunduğu veriler, sadece Hazaristan‟Ýn siyasi yapÝsÝna dair son derece g��l� 

kavramalarÝn altÝnÝ oymakla kalmayÝp, aynÝ zamanda bunlarÝn Yahudiliğe (bakÝnÝz daha aĢağÝya) 

ge�iĢ tarihi konusunda da farklÝ bilgiler sunmaktadÝr. Metnin yeni farkedilen tarihselliğinin yaratmÝĢ 

olduğu sarsÝntÝ en belirgin Ģekilde Pritsak‟Ýn son zamanlarda bu kitapÝn ifade ettiği ger�ekleri ��r�tme 

teĢebb�s�nde g�r�lmektedir. KağanÝn otoritesi ve Methodius ile baĢlayan dini inan� hakkÝndaki 

verilerin “Ger�ek dÝĢÝ ya da eksik” olmadÝğÝnÝ kabul ederek, Pritsak “Constantin‟in HayatÝ”nÝn 

Hazaristan ile ilgili unsurlarÝnÝn, metnin orijinal versiyonunun bir par�asÝ olmadÝğÝnÝ ve bunlarÝn daha 

sonra eklendiğini -her ne Ģekilde olursa olsun bu eklemenin Methodius‟un ve onun ilk talebelerinin 

�l�m�nden sonra olduğunu- 800 yÝlÝndan �nceki d�nemde Hazar siyasi yapÝsÝnÝn yansÝtÝldÝğÝ yazÝlÝ 

Bizans kaynaklarÝna dayanarak”20 iddia etmektedir. “Constantine‟nin HayatÝ”nÝn metinsel tarihine bu 

radikal bakÝĢ metnin hi�bir analizi tarafÝndan desteklenmediği gibi, bu Girgio Ziffer‟in metodolojik ve 

filolojik itirazalarÝyla karĢÝlaĢmaktadÝr.21 “Constantine‟nin HayatÝ”nÝn, Constantine‟nin methiyesi 

niteliğindeki bir biyografide bulunan se�me olaylardan oluĢan bir edebi kompozisyon olduğunu 

s�ylemeye aslÝnda gerek bile yok. Fakat, bu hi�bir Ģekilde bu eserin anlattÝklarÝnÝn tarihsel 

ger�ekliğine karĢÝ bir tez değildir. Bu y�zden, Michel van Esbroeck, Hazar b�l�m�ne paralel bilgiler 

veren birka� muhtemel kaynağÝn izini s�rd�kten sonra, Methodius‟un Kağan‟Ýn sarayÝnda bizzat 

bulunmasÝndan dolayÝ “Constantin‟in HayatÝ”nÝn “ger�ek bir tarihsel kanÝt” olduğunda Ýsrar 

etmektedir.22 Okuyuculara kitaptaki Hazar b�l�m�n�n, methiyelerdeki “h�k�mdarlarÝn din 

değiĢtirmesi” ĢartÝnÝn b�t�n kurallarÝna karĢÝn, olumsuz bir atmosferde sona erdiğini hatÝrlatmak yeterli 

olacaktÝr: Kağan, Constantin‟in ÝsrarlÝ bir Ģekilde HÝristiyanlÝğÝ kabul etmesi y�n�ndeki teklifini kibarca 

geri �evirmiĢtir. Bu uygunluk arz etmeyen durum kitabÝn daha sonraki uyarlamalarÝnda d�zeltilmiĢtir, 

fakat g�venilirliğinin bir garantisi olarak orijinal metinde bu bilgiler hala durmaktadÝr. 

Sarkel‟in inĢasÝ ve Constantine‟nin misyonu hakkÝndaki kanÝtlar, KağanlÝğÝn ilk zamanlarÝ ve son 

d�nemindeki Hazar siyaseti hakkÝndaki d�nemsel veriler arasÝnda ihtiya� duyulan bağlantÝyÝ 

yaratmÝĢtÝr. Bu, kağan hanedanÝnÝn d�Ģ�Ģe ge�iĢinin tedrici karakterini doğrulamakta ve ĢadÝn 

y�kseliĢine dair yaklaĢÝk bir tarih vermektedir. Biz aĢağÝda bu siyasi değiĢimin sebeplerini ve tam bir 

kronolojisini vermeye �alÝĢacağÝz. Ancak, �ncelikle, h�k�mdarlÝk hanedanÝnÝn ortaya �ÝkÝĢÝndan 

ziyade Hazaristan‟daki kriz durumunun kÝĢkÝrttÝğÝ bir temel siyasi baĢkaldÝrÝ olarak, beylerin 

y�kselmesini iĢleyen diğer bir kaynak grubuna g�z atmalÝyÝz. 

�st d�zey End�l�sl� bir Yahudi olan Hasdai b. ġaprut‟un teĢvikiyle, Hazaristan tarihini anlatan 

ve neredeyse aynÝ tarihlerde Ġbranice olarak �retilmiĢ olan iki paralel kaynak, HazarlarÝn Yahudiliğe 

ge�iĢi konusuna odaklanmÝĢtÝr. Ġlki, Hasdai‟nin el�isi Isaac bar Nathan i�in bir Yahudi Hazar 

tarafÝndan Isaac‟Ýn Bizans baĢkentinde ge�irdiği 949/50 kÝĢÝnda Konstantianpol‟de/Ġstanbul‟da kaleme 

alÝnmÝĢ olan bir eserdir ve Kahireli Genizah‟tan bir Anonim Mektup olarak bilinmektedir.23 Ġkinci 

metin, 950‟li yÝllarÝn baĢÝnda kaleme alÝnmÝĢ olan Hazar h�k�mdarÝnÝn Hasdai‟ye verdiği �ok iyi bilinen 

bir cevaptÝr. Anonim Mektup‟a g�re Hazarlar baĢlangÝ�ta herhangi bir h�k�mdara sahip değillerdi. 

Ancak, sahip olduklarÝ topraklarÝ fethettikten sonra, ismi bilinmeyen bir d�ĢmanÝn ağÝr saldÝrÝlarÝna 

maruz kaldÝlar ve bunlarÝ p�sk�rtmeyi baĢaran bir komutanÝ h�k�mdarlÝk unvanÝyla taltif ettiler, daha 
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sonra bu unvan onun �ocuklarÝna ge�ti; bu h�k�mdar ayrÝca Hazaristan‟a din olarak da Yahudiliği 

empoze etti. Ġddiaya g�re, bu tarihlerde Hazarlar bir de hakim/yargÝ� konumu yarattÝlar ve buna 

Kağan ismini verdiler; bu t�r “hakimlerin” kendi zamanÝna kadar atanmaya devam ettiğini kabul eden 

Anonim Mektub‟un yazarÝ, takip eden anlatÝlarÝnda bunlardan bir daha hi� bahsetmemekte ve daha 

�ok krallarÝn eylemleri �zerine yoğunlaĢmaktadÝr. Kral Yusuf‟un cevabÝnda olduğu gibi, Kağan‟dan 

b�yle bir durumda hi� bahsetmemektedir. Ancak, mektupta, Hazaristan‟da “bir kral ortaya �ÝkÝnca” 

�lkesine Yahudiliği kabul ettirdi denmektedir -daha �nce bu �lkenin krallara sahip olup olmadÝğÝna 

dair bir iĢaret bulunmamaktadÝr- ancak, bu yeni din B�y�k ġef‟in rÝzasÝ olmaksÝzÝn benimsenemezdi 

(beklendiği gibi, r�yasÝnda bir meleğin ona g�r�nmesiyle kabul etmiĢtir). Bilim adamlarÝ uzun 

zamandÝr bu B�y�k ġef‟in (ha-sar ha-gadol) hemen hemen gizlenmiĢ olan Hazar KağanÝ olduğunun 

farkÝna varmÝĢlardÝr.24 

AyrÝntÝlarda farklÝlaĢmalarÝna rağmen her iki Ġbranice metin de, Hazar tarihini aynÝ derecede 

utanmazca tahrif etmiĢlerdir. Her ikisi de, Yahudiliğe ge�iĢin baĢlamasÝndan sonra meĢru kağanlÝk 

hanedanÝnÝn iktidarÝnÝ gasp ederek Hazaristan‟Ý y�neten krallarÝ parlatmaya ihtiya� duymuĢlardÝr. 

Ancak, bu iki metnin birleĢik ifadeleri �ok daha a�ÝklayÝcÝdÝr. Din değiĢtirmenin ger�ekleĢtiği d�nemde, 

sadece insanlarÝn ĢartsÝz itaat ettiği tek insan olan Hazaristan‟Ýn B�y�k ġef‟i değil, din değiĢtirmenin 

kendisi de -ve h�k�mdarlÝk hanedanÝnÝn yaratÝlmasÝ da- ciddi bir askeri krizin akabinde meydana 

gelmiĢtir. Anonim Mektub‟un ikinci g�stergesine hakkettiği t�m dikkatin g�sterilmesinde zaruret vardÝr. 

III. Macar ĠstilasÝ 

Kağan‟Ýn g�c�n�n iniĢe ge�mesini, tarihsel olarak saptanmÝĢ tedrici bir s�re� olarak m�lahaza 

eden birka� bilim adamÝndan biri olan Novosel‟cev, a�Ýk bir Ģekilde bunun �er�evesini ve sebeplerini 

araĢtÝrmÝĢtÝr. Novosel‟cev, 737 yÝlÝnda Mervan b. Muhammed‟in Arap ordularÝ tarafÝndan aĢağÝlayÝcÝ 

bir hezimete uğratÝlan Hazaristan‟da, kağanÝn durumunun, iyice zayÝfladÝğÝnÝ ileri s�rmektedir. Ancak 

o da, yukarÝda bahsettiğimiz bazÝ delilleri kaydetmek suretiyle zararÝn g�sterilemeyecek kadar az 

olduğunu ve Ģad ya da beyin dokuzuncu y�zyÝlÝn baĢlarÝndan �nce ger�ekten “ilk Ģemaya 

ge�mediği”ni kabul etmektedir.25 DeğiĢimin bu hÝzÝ, m�mk�n olamayacak kadar �ok yavaĢtÝr. Daha 

da �tesi, bu, d�ĢmanÝ baĢarÝlÝ bir Ģekilde p�sk�rtmeyi baĢaran bir Hazar komutandan bahseden 

Anonim Mektup tarafÝndan sunulan resim ile pek uyuĢmamaktadÝr -b�ylece kağanÝn iktidarÝnÝ darma 

dağÝn eden iĢgal her ne idiyse, onun �ağdaĢÝ-h�k�mdarlÝk hanedanÝnÝn da kurucusu olmuĢtur. 

BaĢka bir askeri bunalÝm Hazaristan‟Ýn siyasi yapÝsÝnÝ değiĢtirmek i�in daha makul bir �er�eve 

sağlamaktadÝr. Ben, son zamanlarda yazdÝğÝm bir makalede bu değiĢimi, 830‟lardaki Macar iĢgali ile 

alakalandÝrmaktayÝm. BurasÝ analizimi detaylarÝyla yeniden anlatabileceğim bir yer değil, fakat ana 

hatlarÝyla bahsetmek faydalÝ olacaktÝr. 

MacarlarÝn Karadeniz‟in kuzeyindeki steplerde ilk ne zaman g�r�ld�klerine dair Macar tarih�iler 

arasÝnda, son zamanlarda, iki ana yaklaĢÝm yarÝĢmaktadÝr. Bu ekollerden biri bunlarÝn b�lgeye 

ulaĢÝmÝnÝ olduk�a erken bir d�neme dayandÝrmaktadÝr. Andr�s Rona-Tas tarafÝndan yazÝlan yeni bir 
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monograf, bu durumun beliğ bir ifadesini i�ermektedir, Macarlar HazarlarÝn yaĢadÝğÝ b�lgeye 

670‟lerde g�� etmiĢlerdir.26 Golden‟a g�re bunlarÝn g��� “750 ile 800 (ya da 700 ile 800)”27 yÝllarÝ 

arasÝnda ger�ekleĢmiĢtir. Diğer bir ekol de, Macar g���n�n kaynaklarda ilk kez bahsinin ge�tiği 

830‟larda yapÝldÝğÝnÝ savunan Gyula Kristo‟nun son zamanlarda yaptÝğÝ bir �alÝĢma ile temsil 

edilmektedir.28 Ġki yaklaĢÝm arasÝndan birini se�mek konusunda herhangi bir ğ��l�ğ�m 

bulunmamaktadÝr. Hi�bir spek�latif fikir ya da tez, HazarlarÝn yanÝnda erken d�nem Macar varlÝğÝnÝn 

bulunduğuna dair, yazÝlÝ ya da arkeolojik kanÝtlar gibi somut delil yokluğunu telafi edemez. 

KaynaklarÝn onlardan ilk kez bahsettiği d�nemde Macarlar tarafÝndan yaratÝlan Ģiddet, daha erken 

tarihlerde, b�lgede bir bu�uk y�zyÝla yakÝn bir s�re barÝĢ i�inde yaĢadÝklarÝ ger�eğini yok etmez. Bu 

y�zden yazÝlÝ kaynaklar ve MacarlarÝn 830‟larda bug�nk� BaĢkurdÝstan‟dan g�� ederek Karadenizin 

kuzeyindeki bozkÝrlarÝ istila ettiklerini ispatlayarak, bu kaynaklarÝ destekleyen son d�neme ait zengin 

arkeolojik kanÝtlara dayanmak suretiyle bir ka� nesil �ncesinden form�le edilen yaklaĢÝmÝ 

benimseyeceğiz. 

MacarlarÝn Karadeniz bozkÝrlarÝnda kaldÝklarÝ d�nemde karĢÝlaĢtÝklarÝ temel sorunu, yedinci 

y�zyÝlÝn sonlarÝndan itibaren bu b�lgeye hakim olan Hazarlarla olan iliĢkileri oluĢturmaktaydÝ. Bu 

d�neme dair ana kaynağÝmÝzÝ oluĢturan, Bizans Ġmparatoru VII. Constantine Porphyrogenitus 

tarafÝndan kaleme alÝnmÝĢ olan De administrando imperio adlÝ eser oluĢturmaktadÝr. Bu eser, 

MacarlarÝn “�� yÝl boyunca Hazarlarla birlikte yaĢadÝğÝna ve b�t�n savaĢlarÝnda Hazarlarla ittifak 

i�inde savaĢtÝklarÝ”na29 dair esrarengiz ifadeler i�ermektedir. 

Eserin tek n�sha olan bu el yazmasÝnda belirtilen yÝl sayÝsÝ a�Ýk�a yanlÝĢtÝr: ġayet orijinal 

metinde belirtilen yÝl sayÝsÝ �� idiyse, bu eserin yazarÝ, b�ylesine kÝsa bir d�nem i�in, “b�t�n 

savaĢlarÝnda” ifadesini kullanmayacaktÝ. Bilim adamlarÝ bu rakamÝ değiĢik y�ntemlerle 

değiĢtirmektedir ve hem tarihsel hem de paleografik temellerde bu s�reyi, en kabul edilebilir olan 3 ile 

50 yÝl arasÝnda d�zeltmektedirler.30 Ancak, manzum bir resim i�erisinden alÝntÝlanan bu ifadeyle 

alakalÝ temel sorun, Macarlar ve Hazarlar arasÝndaki kÝsÝtlayÝcÝ bir ittifak konusunun, sadece De 

administrando imperio‟nun kendi i�indeki �eliĢkisi değil, diğer b�t�n kaynaklarla da �eliĢmesidir. 

MacarlarÝn Karadeniz bozkÝrlarÝnÝ istilalarÝnÝn izleri, kronolojileri daha iyi saptandÝktan sonra, 

tutarlÝ bir b�t�n oluĢturan bir �ok kaynakta s�r�lebilir. 836 ya da 837‟de bir grup BizanslÝ tutsak 

Bulgaristan‟a ka�tÝlar ve Tuna nehrinin kuzeyinde Macarlarla karĢÝlaĢtÝlar. Bu bilgi Macarlara yapÝlan 

en eski/erken atÝftÝr. En ge� 837‟de olmak �zere -835 ya da 836 kadar erken bir tarihte de olmasÝ 

muhtemeldir- Kağan‟Ýn Rus el�ileri, Bizans sarayÝna giderken Karadeniz bozkÝrlarÝnda bir u�tan bir 

uca katetmiĢtir. Ancak, Ġmparator Theophilus tarafÝndan kabul edildikten sonra, en ge� 838 yÝlÝnda, 

el�iler �lkelerine d�n�Ģ yollarÝnÝn vahĢi barbar halklar tarafÝndan engellenmiĢ olduğunu g�rd�ler. 839 

yÝlÝnÝn yaz sonlarÝ ya da g�z�nde, Theophilus, daha sonra Sarkel ismini alacak olan Karadeniz 

bozkÝrlarÝndaki �ok stratejik bir noktada kurulacak olan bir kalenin inĢaatÝ i�in yardÝm talebinde 

bulunan bir Hazar heyetini kabul ederek onlara istedikleri yardÝmÝ sağladÝ. Bizans-Hazar iĢbirliğinin 

Ruslara karĢÝ yapÝldÝğÝnÝ ileri s�rmek i�in mantÝklÝ bir sebep bulunmamaktadÝr. Her Ģeyden �nce 

Ġstanbul‟u ziyaret edenler Rus el�ilerdi ve Ruslar Halifelikle ticari bağlantÝlarÝnÝ s�rd�rebilmek i�in 
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Hazaristan‟a �ok bağÝmlÝydÝlar. DolayÝsÝyla bu iĢbirliğinin steplerde ortaya �Ýkan vahĢi barbarlara karĢÝ 

yapÝldÝğÝ aĢikardÝr.31 

Ge�miĢi Anonyme Relation-Anonim ĠliĢki‟ye kadar dayanan bir geleneğin en eski m�tercimi olan 

Arap coğrafyacÝ Ġbn-i R�Ģt, “Hazarlar eskiden Macarlar ve etraftaki diğer halklarÝn saldÝrÝlarÝna karĢÝ 

hendeklerle kendilerini korurlardÝ”32 demektedir. Bu kanÝt halihazÝrda Josef Marquart tarafÝndan 

alÝntÝlanmÝĢtÝr. Marquart, Sarkel kalesinin inĢaatÝna, MacarlarÝn, HazarlarÝn hakim olduğu Karadeniz 

bozkÝrlarÝnÝ yerleĢmesinin barÝĢ�Ýl olmaktan baĢka her Ģey olabileceğine dair bir kanÝt olarak 

bakmaktadÝr.33 Macarlar ile Hazarlar arasÝndaki karĢÝ karĢÝya gelmeler KÝrÝm‟da 860‟larÝn ilk yÝllarÝna 

kadar devam etmiĢtir.34 Constantine Porphyrogenitus‟tan �ğrendiğimize g�re, halkÝnÝ yeni bir �lkeye 

getirmiĢ olan MacarlarÝn ġefi Lebedias, bir tarihte Kağan‟dan bir asil Hazar kadÝnÝnÝ eĢ olarak almÝĢtÝr. 

Bu olay, MacarlarÝn HazarlarÝn bir tebasÝna d�n�Ģt�klerini değil -ki bu daha �ok Lebedias‟Ýn kÝzÝnÝn 

Kağan‟Ýn hareminde olmasÝyla ifade edilirdi-, fakat Lebedias‟Ýn �zerk bir h�k�mdar olarak tanÝndÝğÝnÝ 

g�sterir. 

Ancak, HazarlarÝn bu yeni komĢularÝyla iliĢkileri hep gergin olmuĢtur. 860‟lar ya da 870‟lerde 

Hazaristan‟Ýn “�st�n iktidarÝna” karĢÝ bir isyan baĢ g�stermiĢtir. ġ�phesiz bu isyan ĢadÝn konumunun 

mirasla ge�en bir “h�k�mdarlÝğa” d�n�Ģmesine karĢÝ yapÝlmÝĢtÝ-ve bu isyan, daha sonra Macarlara 

sÝğÝnan ve Kabar kabileleri olarak bilinen isyancÝlarÝn �st �ste yenilgiye uğratÝlmasÝyla neticelenmiĢti. 

KarĢÝ tarafa ge�enlerin bu hareketinin bir step imparatorluğu i�in a�Ýk bir hakaret olduğunu 

hatÝrlatmaya bile gerek yok. HazarlarÝn intikamÝ �ok �abuk ve gaddarca geldi. 889 yÝlÝnda, Hazaristan 

ortak d�ĢmanlarÝ olan Pe�eneklere karĢÝ Oğuz T�rkleri ile g��lerini birleĢtirdi ve onlarÝ tam bir 

hezimete uğrattÝ. Constantine Porphyrogenitus‟a g�re, Pe�enekler, Ġdil ve Ural nehirleri arasÝnda 

bulunan �lkelerini terk etmeye zorlandÝlar (kat�nagkath�san) ve MacarlarÝn �lkesine g�� ettiler ve 

burada onlarÝ yenilgiye uğratarak topraklarÝndan s�rd�ler. Pe�eneklerin g��e zorlanmasÝ galiplerin 

bakÝsÝyla olmasÝndan ve g�� hareketine Hazar topraklarÝndan da b�y�k bir katÝlÝm olmasÝndan dolayÝ, 

MacarlarÝn Karadeniz bozkÝrlarÝndan s�r�lmesinin ĢartlarÝnÝn Hazarlar tarafÝndan hazÝrlandÝğÝ �ok 

a�ÝktÝr. MacarlarÝn, HanlÝğÝn Don‟un batÝsÝndaki topraklarÝnÝ istila ve iĢgalinden yarÝm asÝr sonra, 

Hazarlar bir vekalet yoluyla bunlarla eĢitliği yakalamÝĢtÝr.35 

O zaman, bu Ģiddet dolu tarihe rağmen De administrando imperio neden Lebadias‟Ýn MacarlarÝ 

ile Hazarlar arasÝnda bir ittifaktan s�z etmektedir? D�ĢmanlÝklardaki sadece ge�ici bir duraksama 

ni�in d�nemin bir temel �zelliği haline d�n�Ģt�r�lerek b�y�t�lmektedir? SanÝrÝm, bu tahrifat bir 

taraftan MacarlarÝn yenilgisini takip eden bir olay, �te yandan da Constantine Porphyrogenitus‟un 

kaynağÝnÝn tabiatÝndan kaynaklanmaktadÝr. Macarlar, Pe�enekler tarafÝndan �lkelerinden atÝlmalarÝnÝn 

hemen akabinde, Pontus steplerinin b�y�k b�l�m�n� terk ettiler ve batÝda “Interfluvium”da (B�y�k 

kÝsmÝ bug�nk� Moldova‟da bulunan Atelkouzou/Etelk�z) toplandÝlar, Hazarlar bunlarÝn arasÝndan 

Lebedias ile iliĢkisi olmayan yeni bir lider �ÝkardÝ -AlmuĢ‟un oğlu Arpat bu lider Hazar korumasÝ altÝnda 

y�kseldi ve h�k�mdarlÝğÝnÝ Hazar t�resine g�re ilan etti. Arpad‟Ýn hanedanÝ, Karpatlar‟Ýn batÝsÝndaki 

bug�nk� �lkelerini iĢgal edildiği “Landnahme” d�nemde ve daha sonra MacarlarÝ y�netmeyi s�rd�rd�. 

YaklaĢÝk altmÝĢ yÝl sonra, Arpad‟Ýn soyundan gelen bir kiĢi, Macar el�iliğinin baĢÝ olarak 
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Konstantainapol‟� ziyaret etti. O ya da onun refakat�ilerinden biri Constantine Porphyrogenitus‟a 

Macar tarihi hakkÝndaki bilgileri sağladÝ.36 Bu bilgi kaynağÝnÝn h�k�mdarlÝk hanedanÝnÝn, halklarÝnÝn 

bir eski d�ĢmanÝ tarafÝndan kurulduğu �zerinde durmamÝĢ olacağÝ anlaĢÝlabilir bir ger�ektir. 

Siyasi bir gerek�e ile ulusal tarihin tahrif edilmesi modern bir icat değildir. Bu, birbirinden 

bağÝmsÝz ve farklÝ yollardan olmakla birlikte, aynÝ ama� ve ruh haleti doğrultusunda, Hazar tarihinin 

Ġbrani�e kayÝtlarÝnÝn iki yazarÝ tarafÝndan da yapÝlmÝĢtÝr. Benzer Ģekilde, Constantine‟nin Macar bilgi 

kaynağÝ da b�y�k oranda aynÝsÝnÝ yapmÝĢtÝr. Her iki vakada da, h�k�mdarlÝk hanedanÝnÝn orijini 

konusundaki ger�ekleri �rtbas etme teĢebb�slerinden dolayÝ tarihsel anlatÝmÝn tamamÝnda �eliĢkilere 

sebep olduğundan, bunlar �ok dikkatli bir Ģekilde tetkil edilmelidir. Bu yaklaĢÝm hi�bir anlamda step 

tarih anlatÝcÝlarÝna has değildir. AynÝ eğilim, Merovenj hanedanÝ d�nemini karartmak ya da devre dÝĢÝ 

bÝrakmak amacÝyla Carolenj tarih�iliğinde de g�r�lmektedir. 

KaynaklarÝn analizi ve MacarlarÝn Karadeniz bozkÝrlarÝndaki ge�ici ikametlerinin genel bir 

resmine dayanarak benim ileri s�rd�ğ�m g�r�Ģler, son zamanlarda yapÝlan �alÝĢmalarda bir akÝm 

haline d�n�Ģen yeniden yapÝlandÝrmalarla ve Macar kabile oluĢumunun Hazaristan‟Ýn bir tebasÝ ya da 

bir vassalÝ olarak ger�ekleĢtiğine dair fikri paylaĢanlarÝn �oğu ile �nemli oranda farklÝlÝk 

g�stermektedir.37 Bu fikir, MacarlarÝn Pe�enekler tarafÝndan ilk kez hezimete uğratÝlmasÝndan, 

Karadeniz b�lgesinden nihai atÝlmalarÝ ve Orta Avrupa‟yÝ istila etmelerine kadar ge�en d�nemi ayÝran 

birka� yÝl i�in, yani �ok kÝsa bir s�re i�in, ge�erlidir. Ancak s�z konusu bu fikir, MacarlarÝn batÝdaki 

Bulgar sÝnÝrÝndan, daha �nce Hazar KağanlÝğÝ‟na ait olan doğudaki AĢağÝ Don‟a kadar olan 

coğrafyadaki geniĢ b�lgeyi kontrol altÝnda tuttuklarÝ d�nem olan, 830‟larÝn sonundan 880‟lerin sonuna 

kadar ge�en s�reyi kapsayan, yaklaĢÝk yarÝm asÝrlÝk d�neme uygulanamaz. 

Bu topraklarÝn kaybedilmesi Hazar tarihi boyunca, Hazar g�c�ne ve prestijine vurulmuĢ olan en 

ağÝr darbedir. Macarlar topraklarÝnÝ iĢgal ettiğinde, HazarlarÝn b�t�n yaptÝğÝ, uğrayacaklarÝ zararÝ 

sÝnÝrlamak i�in �aba harcamak olmuĢtur. Anonim Mektup‟a g�re bu, daha sonra Hazaristan‟Ýn ilk 

h�k�mdarÝ olacak olan ve bu �lkeyi Yahudiliğe ge�irecek olan askeri liderin y�kselmesini sağlayan 

ĢartlardÝ. Ona atÝfta bulunan kaynaklar bunu, tam bir savunma baĢarÝsÝ olarak yad etmektedirler: O 

“kÝlÝcÝna h�km etti ve Hazarlara karĢÝ gelen d�ĢmanlarÝnÝ �lkeden attÝ”.38 MacarlarÝ Don �zerinde 

tecrit etmek bu Ģartlarda �yle �ok da b�y�k meziyet gerektiren bir iĢ değildi. 

IV. HazarlarÝnYahudiliğe Ge�iĢi 

Bey, 839 yÝlÝnda ilk kez Hazar dÝĢ politikasÝnÝn bir akt�r� olarak ortaya �ÝktÝ, KağanlÝğÝn i� 

politikasÝndaki ağÝrlÝğÝna da 861 yÝlÝnda Ģahit olunmaktadÝr; Kağan‟Ýn otoritesinin ise bir bu�uk asÝr 

�ncesine nazaran a�Ýk�a d�Ģ�Ģte olduğu g�r�lmektedir. Bu, Kağan‟Ýn sadece Ģahsi bir lider olarak 

değil, aynÝ zamanda bir kabile “kut”unun kurumsal organÝ olarak da �l�m�n� ilan edecek olan uzun 

s�re s�r�ncemede kaldÝktan sonra aĢağÝlayÝcÝ bir Ģekilde askeri a�Ýdan ��kmesinin vuku bulduğu 

tarihe denk gelmektedir. Anonim Mektup‟un tarihsel ĢemasÝ i�inde, Hazaristan‟da yaratÝlan yeni bir 
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h�k�mdarlÝk hanedanÝ, yeni bir dine ge�iĢ ile aynÝ zamana denk gelmektedir. Peki, Yahudiliğin 

Hazaristan‟a girmesine dair diğer veriler bu kronoloji ile ne kadar uyumludur? 

HazarlarÝn Yahudiliğe ge�iĢi meselesi uzun bir bilimsel tartÝĢmanÝn konusudur, ancak burada 

bunlara ayrÝntÝlÝ bir Ģekilde yeniden değinmeye ihtiya� bulunmamaktadÝr, g�n�m�zde bu konu 

�ere�evesindeki tartÝĢmalar bir temel sorun �zerinde yoğunlaĢmaktadÝr. Arap tarih�i Mesudi‟ye g�re, 

Kağan Yahudiliğe Harun ReĢid‟in saltanatÝ sÝrasÝnda, yani 809 yÝlÝndan �nce ge�miĢtir. Oysa, 

“Constantine‟nin HayatÝ” adlÝ esere g�re ise, kitabÝn kahramanÝ 861 yÝlÝnda Yahudi, HÝristiyan ve 

M�sl�man pirlerin meĢhur bir m�nazarasÝna katÝlmÝĢ,-Ġbranice ve bazÝ Arap�a kaynaklar buradaki 

diyaloglarÝ vermektedir-ancak o tarihte ne Kağan ne de onun halkÝ Yahudi dinine ge�tiklerini ilan 

etmemiĢlerdir. Bir baĢka yerde ifade ettiğim gibi, Yahudiliğe ge�iĢin iki aĢamada olduğuna dair bir eski 

fikirle -ki bu kesin bir Ģekilde nazarÝ dikkate alÝnmamasÝ gereken bir fikirdir- gayri ciddi bir Ģekilde 

oynanmadÝğÝ s�rece, iki kaynak arasÝnda gizlenemeyecek ve gizlenmemesi gerekecek kadar bariz bir 

�eliĢki bulunmaktadÝr.39 

AĢağÝda “Consantine‟nin HayatÝ”nÝn bir tarihsel belge olarak ne kadar değerli olduğu �zerinde 

israr etmekteyim. Bu metnin �ekirdeğini Constantin‟in Hazar misyonu oluĢturmaktadÝr. TÝpkÝ, o 

d�nemdeki Hazaristan‟Ýn olduk�a standart bir raporunu sağlayan Mesudi i�in olduğu gibi. Kağan‟Ýn 

Harun ReĢid d�neminde din değiĢtirdiği, yazarÝn Ģimdi kaybedilmiĢ olan ve tebalara daha ayrÝntÝlÝ yer 

ayÝrdÝğÝ diğer �alÝĢmalarÝna atÝflarla, sadece bir yan bilgi olarak ifade edilmekte. Diğer bir deyiĢle, bu 

g�sterge tarihi bir bağlamdan gelmektedir ve bundan dolayÝ bir tarihsel eleĢtiriye maruz kalmamalÝdÝr. 

Mesudi‟nin, bu din değiĢtirmenin vuku bulduğu d�nemde Hazaristan‟Ýn tarihi hakkÝndaki �nemli 

kaynaklara ulaĢabildiğinden eminiz, fakat, (Ģu an bulunmayan) bu kaynaklarÝn Arap�a‟da var olup 

olmadÝğÝ, Mesudi‟nin bu kaynaklarÝ bulmak i�in bir �aba sarf edip sarf etmediği (ya da sadece 

kendisine ulaĢan rivayetleri yazmakla mÝ yetindiği), ve Ģunu eklemeye de ben cesaret g�steriyorum ki, 

referans g�stermeden �nce daha �nceki kitaplarÝnÝ kontrol edip etmediği (ya da basit bir Ģekilde alÝntÝ 

yapÝp veya hafÝzasÝnda kaldÝğÝ Ģekliyle yanlÝĢ alÝntÝlayÝp alÝntÝlamadÝğÝ) konusunda bir fikrimiz 

bulunmuyor. 

Mesudi‟nin dinlerini değiĢtirme tarihi olarak g�sterdiği tarih ile “Constantin‟in HayatÝ”nda ge�en 

tarih birbirleriyle �eliĢmemektedir. Daha ileri gidecek olursak, ikincisi o g�nk� ĢartlarÝ g�steren �ok 

sayÝda kitlesel kanÝtlar tarafÝndan da desteklenmektedir. 839-841 yÝlÝnÝ g�steren Harun ReĢid‟in 

saltanatÝ sÝrasÝnda din değiĢtirdikleri bilgisine baktÝğÝmÝzda, Bizans‟Ýn kale inĢaatÝ i�in bir Yahudi 

g�c�ne yardÝm etmesini imkansÝz g�r�yorum. Tersten gidecek olursak, HazarlarÝn din değiĢtirmesinin, 

Konstantin‟in misyonundan hemen sonra, yani 860‟larÝn baĢÝnda vuku bulmasÝ, I. Basileus‟un (867-

886) saltanatÝnÝn baĢÝndan itibaren baĢlattÝğÝ Bizans Yahudileri‟ni HÝristiyanlÝğa �evirme 

kampanyasÝna a�ÝklÝk getirmektedir. HazarlarÝn Yahudiliğine dair en erken-ilk atÝf Stavelotlu 

Christian‟Ýn Matta �zerine yorumlarÝnda bulunan ve d�nyanÝn sonuna yaklaĢÝldÝğÝna dair bir iĢaret 

olarak iki olaydan bahsettiği yerde ge�mektedir: Bunlar; HazarlarÝn s�nnet olarak “Yahudiliği tamamen 

” takip etmeleri ve BulgarlarÝn “Ģimdi vaftiz ediliyor” olmalarÝdÝr. Ġkinci atÝf, bu ifadelerin 860‟larÝn 

sonlarÝna ait olduğunu g�stermektedir.40 Hazar Yahudiliği‟nin bir Yahudi kaynağÝna ilk kez yansÝmasÝ 



 853 

ise Eldad ha-Dani‟de (880) g�r�lmektedir, en erken Arap atÝflarÝ ise bu din değiĢiminin yeni vuku 

bulduğunu anlatan Ġbn al-Fakih‟de (903) g�rmekteyiz. Bu kanÝtlar, HazarlarÝn 800 yÝlÝ civarÝnda 

Yahudiliğe ge�tiğini ama olaydan endiĢe duyduklarÝ i�in sadece Yahudilerden değil en yakÝn ticaret 

ortaklarÝ olan Araplardan da bunu yaklaĢÝk bir asÝr boyunca gizlediklerini g�stermektedir. 

Bu y�zden, Constantine ve Methodius‟un Hazaristan‟daki din konusunda yalan s�ylediklerini ya 

da onlarÝn �ğrencilerinin veya �ğrencilerinin talebelerinin Methodius‟un doğru tasvir ve anlatÝmlarÝnÝ 

bazÝ antik kaynaklarÝ kullanmak suretiyle tahrif ettiklerini ileri s�recek herhangi bir zemin mevcut 

değildir. Constantin‟in katÝldÝğÝ dini m�nazara da, Arap�a ve Ġbranice kaynaklarda değiĢik bakÝĢ 

a�ÝlarÝndan anlatÝlmaktadÝr ve bu kaynaklar, Hazaristan‟Ý din değiĢtirmeye hazÝrlayan b�yle bir 

toplantÝnÝn sadece bir kez yapÝldÝğÝndan bahsetmektedir. HazarlarÝn Yahudiliğe ge�iĢi tercih etmeleri, 

bunlarÝn geleneksel d�ĢmanÝ olan BulgarlarÝn 865 yÝlÝnda ve hem ticaret ortaklarÝ hem de rakipleri 

olan RuslarÝn da 867 yÝlÝnda HÝristiyanlÝğa ge�mesini tetiklemiĢtir.41 

*** 

Constantine‟nin hayatÝ ve diğer alakalÝ kanÝtlar tarafÝndan g�sterilen Hazaristan‟daki dinsel 

değiĢim kronolojisi, Hazar siyasetinin d�n�Ģ�m hÝzÝ ve ĢartlarÝ hakkÝndaki tezimizi tamamlamaktadÝr. 

Dokuzuncu y�zyÝlÝn ortalarÝna doğru, Kahireli Genizah‟Ýn Anonim Mektubu‟nda bahsedilen �� değiĢim 

unsuru -askeri bunalÝm, Yahudiliğe ge�iĢ ve yeni bir hanedanÝn yaratÝlmasÝ- tek tek bağÝmsÝz ve 

birbirleriyle alakalÝ olarak kontrol edilebilir/g�zden ge�irilebilir. Macarlar, Yahudi komutan tarafÝndan 

p�sk�rt�len d�ĢmanlardÝr. S�z konusu Yahudi komutanÝn, HazarlarÝn yaĢadÝklarÝ topraklarÝ iĢgal 

etmelerinin �zerinden “pek �ok nesil” ge�mesinden sonra h�k�mdarlÝğa y�kselmesi, Kağan‟Ýn 

otoritesine y�nelik bir kurumsal alternatif olarak h�k�mdarlÝk iktidarÝnÝn hi�bir anlamda Hazar 

siyasetinin orijinal bir �zelliği olmadÝğÝnÝ a�Ýk bir Ģekilde ifade etmektedir. Sonu� olarak, Hazar tarihi 

konusunda en iyi ve en eski bir araĢtÝrma olan kaynağÝmÝzÝn mantÝk y�r�tme y�ntemine bağlÝ kalarak, 

biz, Yahudilik dininin benimsenmesinin Hazaristan‟Ýn siyasi yapÝsÝndaki iktidar değiĢimini 

meĢrulaĢtÝrmak i�in olduğunu d�Ģ�nmekteyiz. 
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Ger�eğin PeĢinde 

D�nya �zerinde T�rk�e konuĢan değiĢik milletler arasÝnda belki de en olağandÝĢÝ ve gizemli 

olanlardan biri de �uvaĢlardÝr. Bu durum, �uvaĢlarÝn �in sÝnÝrÝ yakÝnlarÝnda bir yerlerde oluĢan en 

eski T�rk halklarÝndan biri olduğu ger�eği ile a�Ýklanabilir. �uvaĢlar, daha sonralarÝ, birka� y�zyÝl 

boyunca Asya ve Avrupa‟nÝn değiĢik �lkelerinde baĢÝboĢ dolaĢtÝlar ve neticede 20. y�zyÝlda T�rklerin, 

SlavlarÝn ve Finno-Ugrik halklarÝn bulunduğu Orta Ġdil b�lgesine yerleĢtiler. DeğiĢik �lkelerde y�zyÝllar 

boyunca s�ren baĢÝboĢ dolaĢmalarÝ sÝrasÝnda, �ok farklÝ k�lt�rleri ve medeniyetleri i�selleĢtirdiler.  

�uvaĢ dili, Asya ve Avrupa‟nÝn ondan fazla değiĢik dillerinden unsurlar i�ermektedir. Moğolca, 

�ince, �n Asya dilleri, Ugrik, Fars�a, Arap�a ve Eski Ġbranicenin b�t�n leh�elerinden kelimeler 

i�ermektedir. Bunlara ilaveten, daha sonralarÝ Slav ve Finno-Urgik dillerin yanÝ sÝra, uluslararasÝ 

kelime hazinesinden de bu dilin kelimeler aldÝğÝnÝ belirtmeye bile gerek yok. Bu y�zdendir ki, 

m�ĢteĢrik/oryantalist Fraen bir seferinde �uvaĢ dilini, değiĢik leh�elerin karÝĢÝmÝ anlamÝna gelen ein 

verbastertes deyimi ile tanÝmlamÝĢtÝr. Bununla birlikte, �uvaĢlarÝn da diğer milletler �zerinde yoğun bir 

etkide bulunduklarÝnÝ g�zlemlemekteyiz. �zellikle, Fars�a, Moğolca, Osetince, Avarca, �e�ence-

ĠnguĢ�a, Rus�a, Almanca ve Macarcada �uvaĢ dilinden alÝnmÝĢ kelimelere rastlanÝlmaktadÝr. Hala, 

�zellikle Mari, Udmurt, Mordovyan ve Komi dillerinde bol miktarda �uvaĢ�a kelime bulunmaktadÝr. 

YukarÝda verdiğimiz bilgiler, değiĢik �lkelerden meraklÝ bilim adamlarÝnÝn uzun s�redir ni�in bu 

garip milleti ve bunlarÝn orijinine dair muammayÝ anlamaya ve a�Ýklamaya �alÝĢtÝklarÝnÝ net bir Ģekilde 

a�ÝklÝğa kavuĢturmaktadÝr. Fakat, bu bilim adamlarÝ bu insanlarÝn ge�miĢleri ile alakalÝ hi�bir delil 

bulamamÝĢlardÝr. ��nk�, �uvaĢlarÝn atalarÝ kendilerine ait bir yazÝya sahip olmamÝĢlar ve dolayÝsÝyla 

kendileri ve orijinleri/asÝllarÝ ile alakalÝ geride hi�bir bilgi bÝrakmamÝĢlardÝr. Tarih�iler de, genellikle 

gerekli bilgilerde bir eksiklik olduğunda, arkeologlar, etnografyacÝlar ve dil bilimciler gibi alakalÝ 

disiplinler ya da yakÝn alanlardan uzmanlarÝn yardÝmÝna baĢvurmaktadÝrlar. Yine de, bizim vakamÝzda 

s�z konusu bilimlerin de bir yardÝmÝ olmamaktadÝr. ��nk�, �uvaĢlarÝn kendi bilim adamlarÝ 

bulunmazken, Rus ve uluslararasÝ bilim adamlarÝnÝn �uvaĢlarÝ incelemeye harcayacak zamanlarÝ 

yoktur. Bu y�zdendir ki, �uvaĢlarÝn tarihi ve orijinlerine kafa yoran tarih�iler kendi hipotezlerini kurmak 

zorundadÝrlar.  

AĢağÝda bunlardan en �ok bilinenlerin kÝsa bir listesi bulunmaktadÝr. B�ylece, Prof. Sboev 

�uvaĢlarÝn, bir zamanlar Orta Ġdil b�lgesinde yaĢamÝĢ olan ButaslarÝn soyundan geldiği sonucuna 

ulaĢmÝĢtÝr.1 Prof. Tikhomirov ise �uvaĢlarÝn, eski Rus el yazmalarÝnda Mariler, Mordovanlar ve 

�uvaĢlarÝn diğer komĢularÝ ile birlikte adÝ ge�en eski Veda kabilesinin soyundan olduklarÝna 
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inanmaktadÝr.2 �te yandan, Prof. Khudyakov bunlarÝn AvarlarÝn soyundan geldiğini d�Ģ�nmektedir.3 

Prof. Klauson da, bunlara eski Tavgac halkÝnÝn soyu olarak bakmaktadÝr.4 Prof. Khalikov ise, bu 

halkÝn Ġmenkovskaya ve Azelinskaya ar 

keolojik k�lt�rlerinin yaratÝcÝsÝ olan Kama b�lgesinin en eski sakinlerinin soyundan geldiğine 

inanmaktadÝr.5 Prof. Tatischev de, �uvaĢlarÝn eski Ġdil BulgarlarÝnÝn soyundan olduğunu 

d�Ģ�nmektedir.6 Prof. Ashmarin, Bulgar m�ttefikleri olan Suvar kabilesinin soyundandÝrlar, 

demektedir.7 Prof. Kakhovskiy, bunlarÝn �uvaĢ dilleri konuĢan ikinci tip BulgarlarÝn takip�isi olduğunu 

ifade ederken,8 Prof. Malyutin de �uvaĢlarÝn ikinci tip BulgarlarÝn soyundan geldiği g�r�Ģ�n� 

paylaĢmaktadÝr.9 Prof. Fraehn, bunlarÝn “Eski HazarlarÝn dağÝlmÝĢ kolu” olduğunu belirtirken,10 Prof. 

Yegorov, �uvaĢlarÝn eski S�merlerin ta kendisi olduğu sonucuna ulaĢmaktadÝr.11 Akademisyen Marr 

ise değiĢik yayÝnlarda, “�uvaĢlar Ġdil �zerindeki Jefeditlerdir”, “�uvaĢlar SarmatyanlÝlardÝr”, “�uvaĢlar 

bizim BasklarÝmÝzdÝr”, “�uvaĢlar, isimlerine g�re, S�merlerdir”, “�uvaĢlar Kuperlerdir”, “�uvaĢlar 

ĠberyanlardÝr” vesaire gibi �uvaĢlar hakkÝnda �ok miktarda g�r�Ģ ileri s�rmektedir.12 

Yani, �uvaĢlarla ilgili tarihi literat�r, bunlarÝn etnik oluĢumu konusundaki yorumlarda �ok farklÝ 

ve birbirleriyle �eliĢen fikirler sunmaktadÝrlar ve sÝradan bir okuyucu i�in bunlarÝn nerede doğru, 

nerede yalan s�ylediklerini anlamak tamamen imkansÝzdÝr. Herhangi bir yorumu doğru bir Ģekilde 

anlamak ve değerlendirmek i�in, bu teorilerin yaratÝldÝğÝ ve akraba bilim dallarÝndaki geliĢmelere 

dayanarak değiĢtirildiği ĢartlarÝ g�zler �n�ne sereceğiz. 

Mesela, Rus Bilimler Akademisi �yeleri 18. y�zyÝlda �uvaĢ b�lgesindeki incelemelerine 

baĢladÝklarÝ zaman, �uvaĢ yerleĢimlerinin Finno-Ugorlar ile yanyana yerleĢtiğini ve �uvaĢ halkÝnÝn 

Finli kÝyafetler giydiğini ortaya �ÝkarmÝĢlar ve �uvaĢlarÝn yerli Finliler olduğu sonucuna ulaĢmÝĢlardÝr. 

Bu d�nemin hemen hemen t�m �nde gelen bilim adamlarÝ bu fikri paylaĢmaktaydÝlar. Bu bilim 

adamlarÝndan bazÝlarÝnÝn isimleri ĢunlardÝr: Erdmann, Garcey, Isaac Maas, Georgi, Miller, Gmelin, 

Falk, Castrin, Alkvist, Karamzin, Polevoy, Firsov, Radlov ve diğerleri. Ancak, akraba bilimlerin 

uzmanlarÝ, antropolojik �zellikleri, etnik k�lt�rleri ve dilleri a�ÝsÝndan Finno-Ugorlardan kesin bir 

Ģekilde farklÝlÝk g�steren �uvaĢlarÝn hi� de Finli olmadÝğÝnÝ saptadÝklarÝ zaman, tarih�iler baĢka 

hipotezler ileri s�rmeye mecbur kalmÝĢlardÝr. Bu sefer de, �uvaĢlarÝn yerli soylarÝ hakkÝnda ahk�m 

kesilerek, bunlarÝn tamamen bağÝmsÝz bir orijinle ayrÝ bir millet olduklarÝ ve tarih �ncesinden beri kendi 

topraklarÝ �zerinde yaĢayageldiklerine dair bir hipotez ileri s�r�lm�Ģt�r. Yerel entelekt�eller arasÝndan 

bu hipotezin takip�ileri, bir postula bile geliĢtirerek “�uvaĢlar �uvaĢlardan neĢet etmiĢlerdir, 

baĢkalarÝndan değil; bunlar en erken zamanlardan beri kendi topraklarÝ �zerinde yaĢamaktadÝrlar” 

diyorlardÝ. Ancak arkeologlarÝn, yaptÝklarÝ araĢtÝrmalar neticesinde �uvaĢ b�lgesi ve komĢu 

b�lgelerde eski �uvaĢlardan kalan hi�bir arkeolojik kalÝntÝnÝn bulunmadÝğÝnÝ saptamalarÝndan dolayÝ, 

bu yorumu da ispatlamakta baĢarÝsÝz oldular. B�ylece, arkeologlar, kive syava tipi pagan defin 

alanlarÝnca temsil edilen bu �uvaĢ arkeolojik anÝtlarÝnÝn, �uvaĢ yerleĢimlerinin ve kiremet kartÝ denen 

tapÝnaklarÝn Moğol istilasÝndan sonra ortaya �ÝktÝklarÝnÝ g�stermektedirler. AyrÝca, yazÝlÝ kaynaklar 

�uvaĢlarÝn eski zamanlarda burada yaĢamadÝğÝnÝ ve bu topraklarda, ilk olarak, sadece beĢy�z yÝl 

�nce g�r�ld�klerini g�stermektedir. 
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Bundan sonra, pek �ok tarih�i �uvaĢlarÝn Ġdil BulgarlarÝnÝn soyundan gelmiĢ olabileceklerini 

d�Ģ�nmeye baĢladÝ. Bu fikir pek �ok bilim adamÝ tarafÝndan olduk�a m�mk�n bir yaklaĢÝm olarak 

g�r�ld�, ��nk� Bulgarlar Moğol istilasÝndan sonra tarih sahnesinden silinirken, bundan �ok kÝsa bir 

s�re sonra �uvaĢlar meydana �ÝkmaktaydÝ. Bu y�zdendir ki aĢağÝdaki bilim adamlarÝ Bulgar orijini 

fikrini desteklemiĢlerdir:  

Tatishchev, Shafarik, Ilminskiy, Kunik, Ashmarin, Gombocz, Kakhovskiy, Dimitriyev, Malyutin, 

Baskakov ve diğerleri. B�t�n bu bilim adamlarÝ, “Moğol istilasÝndan �nce Ġdil‟in sol kÝyÝsÝnda 

yaĢamakta olan ve �uvaĢ dili konuĢan Ġdil BulgarlarÝ, 1236 yÝlÝnda Moğol ordularÝ tarafÝndan dağÝtÝldÝ 

ve bunlar Ġdil‟in sağ kÝyÝsÝna g��erek, burada �uvaĢlar diye �ağrÝlmaya baĢladÝlar” g�r�Ģ�n� 

savunmaktadÝrlar. Orta Ġdil TatarlarÝnÝn da, kendilerinin BulgarlarÝn soyundan geldiğini 

d�Ģ�nmelerinden ve hatta Bulgar ge�miĢlerini hatÝrlamalarÝndan dolayÝ, istila sÝrasÝnda BulgarlarÝn bir 

kÝsmÝnÝn Ġdil‟in sol kÝyÝsÝnda kaldÝğÝ ve bunlarÝn zamanla Tatarlara d�n�Ģt�ğ�; Ġdil‟in karĢÝ kÝyÝsÝna 

ge�enlerin ise zamanla �uvaĢlara d�n�Ģt�ğ�ne inanÝlmasÝna karar verildi. TatarlarÝn M�sl�man ve 

�uvaĢlarÝn pagan olduğu ger�eğinden yola �Ýkarak, bu bilim adamlarÝ sol kÝyÝdaki BulgarlarÝn 

M�sl�man kalmaya devam ettiğine, ancak sağ kÝyÝdaki BulgarlarÝn Ġslam‟Ý terk ederek �uvaĢlara 

d�n�Ģt�klerini d�Ģ�nmek �zerine fikir birliğine vardÝlar. Bu yorumdaki Bulgar hipotezi tarih�iler 

arasÝnda b�y�k bir Ģ�hret kazanarak, bir �eĢit resmi tarihe d�n�Ģt� ve bir�ok �lkede tarih hakkÝndaki 

ders kitaplarÝna, araĢtÝrma el kitaplarÝna ve referans s�zl�klerine konuldu. 

Yine akraba bilimlerden akademisyenler, daha sonra yaptÝklarÝ yeni keĢifleriyle, bu Bulgar 

hipotezini de reddettiler. Dil bilimciler, BulgarlarÝn �uvaĢ�a konuĢmayÝp, yaygÝn bir T�rk�e 

konuĢtuklarÝnÝ ispatladÝlar.13 Ġlahiyat�Ýlar ise y�zyÝllar boyunca BulgarlarÝn samimi M�sl�man 

olduklarÝnÝ ve bu y�zden Ġdil‟i ge�tikten sonra pagan �uvaĢlara d�n�Ģmelerinin imkansÝz olduğunu, 

��nk� Ġslam tarihinde hi�bir zaman b�yle bir olay yaĢanmadÝğÝnÝ ispatladÝlar. Arkeologlar ve 

etnografyacÝlar da, teknolojileri, ekonomi ve �retimlerindeki geliĢme seviyesi a�ÝsÝndan �uvaĢlarÝn 

Bulgarlardan b�y�k �l��de farklÝ olduğunu ispatladÝlar. ��nk�, Bulgarlar demircilik ve kuyumculukta 

son derece kabiliyetli iken ve �r�nleri hala pek �ok m�zeyi s�slerken, �uvaĢlar kuyumculuğu hi� 

bilmemekteydiler. Bulgarlar iyi debbağlardÝ ve boyayarak iĢledikleri deriler “bulgar tovar” olarak 

bilinmekteydi ve Doğu‟da pek �ok �lkede bu �zellikleriyle �n yapmÝĢlardÝ; �uvaĢlarÝn ise deri �retimi 

bulunmamaktaydÝ. Bulgarlar usta ��mlek�iydiler ve bunlarÝn cilalÝ seramikleri b�t�n Orta Ġdil 

b�lgesinde bilinmekteydi; �uvaĢlar ise, sÝvalÝ seramikler dÝĢÝnda ��mlek�ilikten anlamamaktaydÝlar. 

Genel olarak, Bulgarlar zanaatkarlardÝ, �uvaĢlar ise yakÝn zamana kadar zanaatkarlÝkla 

uğraĢmamÝĢlardÝr. Eğer Bulgarlar �uvaĢlarÝn atasÝ olmuĢ olsaydÝ, y�zyÝllar boyunca uyguladÝklarÝ 

b�t�n k�lt�rlerini sadece ve basit bir Ģekilde Ġdil‟i ge�mekle aniden yitirmiĢ olamazlardÝ. Akraba/yakÝn 

bilim dallarÝnÝn bu delilleri ve daha pek �ok diğer kanÝtlar, tarih�ileri Bulgar hipotezinin yanlÝĢlÝğÝ 

konusunda kesin bir Ģekilde ikna etti. 

Ancak, bu hipotezin b�t�n sa�malÝklarÝnÝ fark etmelerine rağmen, bu hipotezin bazÝ tez canlÝ 

savunucularÝ, bu hipotezi yine de doğrulamaya teĢebb�s ettiler. Mesela, Prof. Ashmarin, uzun 

zamandÝr Ģu g�r�Ģ� ileri s�rmektedir; eğer BulgarlarÝn kendisi �uvaĢlara d�n�Ģmediyse, bunlar 
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onlarÝn m�ttefiki oldular, �uvaĢlarÝn isminin �uvaĢ dilini konuĢtuklarÝ iddia edilen SuvarlarÝn isminden 

geldiği varsayÝlmaktadÝr.14 Bu bilim adamÝnÝn da kendi takip�ileri vardÝr; okuyucularÝnÝ �uvaĢlarÝn 

SuvarlarÝn soyundan geldiğine ikna eden �uvaĢ tarih�i Dimitriyev gibi.15 Fakat, arkeologlar 

Tankeevska yakÝnlarÝndaki Suvar mezarlÝklarÝnÝ ve SuvarlarÝn eski yerleĢim yerlerini kazdÝklarÝnda, 

defnedilmiĢ olanlarÝn �uvaĢlar olmadÝğÝnÝ, maskeli olarak defnedilen bu kiĢilerin tipik Ugor olduklarÝnÝ 

g�rd�ler. Macarlarla alakalÝ olan bu milletler, �l�lerini y�zlerinde maske olduğu halde defnetme 

geleneğine sahip olan KhantÝ ve Mansilerdi.16 Daha sonra ise, SuvarlarÝn 10-14. y�zyÝllarda Bulgarlar 

tarafÝndan asimile edildiği ve T�rkleĢtirilmiĢ soylarÝnÝn hala Tatarlarla birlikte Tataristan‟daki yerleĢim 

yerleri olan Ik-Suvar, Nir-Suvar, Sham-Suvar, Yana-Suvar (YantsevarÝ) ve diğer b�lgelerde 

yaĢadÝklarÝ ortaya �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Yani, Suvarlar da �uvaĢlarÝn atalarÝ olamaz. 

Daha sonralarÝ, �uvaĢ tarih�iler Kakhovskiy ve Malyutin, �uvaĢlarÝn iyi bilinen T�rk�e konuĢan 

BulgarlarÝn soyundan gelmediğini, aksine pek tanÝnmayan �uvaĢ�a konuĢan BulgarlarÝn soyundan 

geldiğini ispatlamaya �alÝĢmÝĢlardÝr. Bunlara g�re, eski zamanlarda Orta Ġdil b�lgesinde �uvaĢlarÝn 

atasÝ olan �uvaĢ�a konuĢan Bulgarlar aynÝ d�nemdeki T�rk�e konuĢan ve TatarlarÝn atalarÝ olan 

�uvaĢlarla yanyana yaĢamaktaydÝlar.17 Bu versiyon olduk�a �ekici g�r�nmektedir. ġayet, bu 

“�uvaĢ�a konuĢan Bulgarlar” sadece hayallerde yaĢamayÝp ger�ek d�nyada da var oldularsa; Ģayet 

birileri herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda bunlara Ģahit oldu ya da bunlardan bahsettiyse; ya 

da Ģayet bu “Bulgarlar” yer y�z�nde en azÝndan, kive syava tipi �uvaĢ pagan defin arazisi, �uvaĢ 

yerleĢimleri ya da kiremet kartÝ tapÝnaklarÝ gibi ufacÝk bir iz bÝraktÝysa bu hipoteze inanmak bile 

m�mk�nd�r.  

Fakat, hi� kimse ne bu �uvaĢlarÝn “atalarÝ”nÝ g�rd�ğ� i�in, ne de bunlardan kalan arkeolojik 

kalÝntÝlarÝ bulduğu i�in bu hipotezin de sadece ve sadece bazÝ hayalperestlerin aylak�a konuĢmalarÝ 

olduğu ispatlanmÝĢtÝr. Genel olarak konuĢacak olursak, b�t�n varyasyonlarÝ ve yorumlarÝyla birlikte 

Bulgar-Suvar hipotezinin tamamÝ �oktandÝr eskimiĢ ve g�ndemden d�Ģm�Ģt�r. 

YukarÝdaki varsayÝmlar ve hipotezlerden tam olarak bahsettik, ��nk� tarih hakkÝndaki ders 

kitaplarÝnda, referanslarda ve �uvaĢlar �zerine uzmanlaĢmÝĢ literat�rde yaygÝn bir Ģekilde bu hipotez 

ve varsayÝmlarla karĢÝlaĢÝlabilmektedir ve bunlar �oğunlukla okuyucularÝ aldatmaktadÝrlar. Bununla 

birlikte, bu hipotezlerin farkÝnda olmaksÝzÝn, okuyucu, bizim aĢağÝda anlatacaklarÝmÝzÝ anlamakta 

g��l�k �ekecektir. 

�uvaĢlarÝn Ger�ek AtalarÝ 

Bize �uvaĢlarÝn ger�ek atalarÝnÝ g�steren yine arkeoloji, etnografya ve dil bilimi gibi 

akraba/yakÝn bilimler olmuĢtur. Ġki y�zyÝldan daha fazla bir s�redir tarih�iler Orta Ġdil b�lgesinde 

bulunan �nceki milletin �uvaĢlarÝn etnik oluĢumunu sağlayan millet olduğunu iddia ederken, yakÝn 

bilimler �uvaĢlarÝn atalarÝnÝn Hun-Hazarlar olduğunu g�steren �nemli keĢiflerde bulunmuĢlardÝr. Bu 

sonuca ulaĢabilmek i�in bir�ok aĢamadan ge�mek gerekmektedir. Birincisi, dil bilimciler �uvaĢ dilinde 

Eski Ġbranicenin kelime hazinesinden �ok miktarda kelime bulunduğunu saptamÝĢlardÝr. Bu kelimelerin 
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alÝnmasÝnÝn sadece �lke y�netiminin Yahudilerin elinde bulunduğu Hazar HanlÝğÝ‟nda m�mk�n 

olabileceği anlatÝlmaktadÝr. Ġlahiyat bilimlerindeki uzmanlar da, daha sonra, �uvaĢ paganlÝk dininin, 

yine sadece Hazar HanlÝğÝ‟ndan alÝnmasÝ m�mk�n olan, Yahudiliğin dogma ve fetiĢlerine sahip 

olduğunu ortaya �ÝkarmÝĢlardÝr. EtnografyacÝlar da, eski �uvaĢ pagan dininin takip�ilerinin 

uygulamalarÝnda, Yahudi cenaze t�renleri, Yahudi evlilik adetleri vesaire gibi pek �ok Yahudi halk 

geleneğinin g�zlemlendiğini ispatlamÝĢlardÝr. Ancak, en kararlÝ h�k�m, eski Hazar HanlÝğÝ‟nÝn 

topraklarÝ �zerinde �uvaĢ tipindeki pagan defin yerleri ve �uvaĢ tapÝnaklarÝ bulan arkeologlar 

tarafÝndan verilmekteydi. B�t�n bu bulgulardan sonra varÝlan sonu�, �uvaĢlarÝn Orta Ġdil‟e eski Hazar 

HanlÝğÝ‟ndan geldikleridir ve bu sonu� biraz sonra bahsedeceğimiz b�t�n �nde gelen tarih�iler ve 

etnografyacÝlar tarafÝndan doğrulanmÝĢtÝr: Fraehn, Fuchs, Sboyev, Malov, Rittikh, Hunfalvy, 

Komissarov, Kuzmin-Yumanadi ve diğerleri.18 

Ancak, �uvaĢlarÝn HazarlarÝn soyundan geldiğini s�ylemek hemen hemen hi�bir Ģey 

s�ylememek anlamÝna gelir, ��nk� Hazarlar asla bir halk olarak var olmamÝĢlardÝr. Yine de, eski 

zamanlarda “Hazarlar” olarak adlandÝrÝlan pek �ok kabile milletinin yaĢadÝğÝ bir yer olan bir Hazar 

�lkesi bulunmaktaydÝ. Hazar HanlÝğÝ‟nÝn dağÝlmasÝndan �nce bile, burada sadece bir değil, �� farklÝ 

etnik grup yaĢamaktaydÝ: T�rko-Hazarlar, Hunno-Hazarlar ve Yahudi Hazarlar. Dil bilimciler de, bu �� 

gruptan hangisinin �uvaĢlarÝn etnik oluĢumunu teĢkil ettiği sorusuna, bug�n Hunno-HazarlarÝn sahip 

olduğu gibi değiĢmiĢ haliyle bir T�rk�e kullanan ikincisini g�stermek suretiyle, bir cevap 

vermektedirler. Bunu takip eden sonu�ta ise, �uvaĢlarÝn atalarÝnÝn Orta Asya‟dan gelmiĢ olan Hunno-

Hazarlar olduğu belirtilmektedir. AĢağÝdaki bilim adamlarÝ da aynÝ g�r�Ģtedirler: Aristov, Bartold, 

Khattory, Firsov, Munkachy, Ramstedt, Gumilev ve diğerleri.19 

Bu Hunno-HazarlarÝn kim olduklarÝ ve nereden geldiklerini anlayabilmek i�in, Ģimdi tarihlerine 

Ģ�yle bir bakalÝm. Eski �in yazÝlÝ kaynaklarÝna g�re, bir zamanlar �ok g��l� olan Hun kabileleri, hen�z 

yazÝlÝ tarihe ge�ilmemiĢ olan bir erken d�nemde, Orta Asya‟da, Moğolistan topraklarÝ �zerinde 

yaĢayan ve kendilerini “insan” ya da “halk” anlamÝna gelen bir Moğolca kelime olan “Hun” diye 

isimlendiren bir halktÝr. B�t�n Moğollar gibi bunlar da g��er hayvan yetiĢtiricileriydi. Antropolojik 

�zelliklerine g�re ise, bunlar bazÝ k���k AvrupalÝ �zellikleriyle Mongoloidlerdi. Hunlar, Hunca 

konuĢmaktaydÝlar ve proto-Moğol bir dil olan Hunca, T�rk�e, �ince ve �n Sibirya dillerinden unsurlar 

i�ermekteydi. Bir �in uzmanÝ (Sinolog) olan ve uzun bir s�re eski �ince yazÝlÝ belgeleri kullanarak eski 

HunlarÝn tarihi ve dilerini araĢtÝran Rus bilim adamÝ Prof. N. Bichurin, HunlarÝn MoğollarÝn atasÝ olduğu 

ve bunlarÝn dilinin baskÝn bir Ģekilde Moğolca olduğu sonucuna ulaĢmÝĢtÝr.20 Prof. B. Bergman, P. 

Pallas, Yu. Venelin, D. Ilovaiskiy, K. Neumann gibi bazÝ diğer araĢtÝrmacÝlar da, diğer bazÝ fikirleri de 

ifade etmelerine rağmen, aynÝ sonuca ulaĢmÝĢlardÝr. 

Milattan sonraki ilk yÝllar ya da ilk asÝrlarda, bir zamanlar tek kitle halinde ve monolitik olan Hun 

kabilesi Kuzey ve G�ney Hunlar olmak �zere iki gruba b�l�nd�. KÝsa bir s�re sonra, G�ney HunlarÝ 

�inlilerle bir ittifak yaparken, daha doğrusu onlara katÝlÝrken; Kuzey HunlarÝ �inlilerin ve kendi 

soyundan olan G�neylilerin d�ĢmanÝ olmaya devam ettiler. M.S. 124 yÝlÝnda, Kuzey HunlarÝ G�ney 

HunlarÝ ve �inlilerden oluĢan ortak g��ler tarafÝndan ağÝr bir yenilgiye uğratÝldÝ ve batÝya doğru 
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baĢÝboĢ bir Ģekilde ka�maya zorlandÝlar: Ġlk �nce, Kuzey BatÝ Moğolistan‟a, sonra, G�ney Sibirya‟ya 

ve en sonunda Avrupa‟ya. Asya‟dan Avrupa‟ya doğru g�� ederken yollarÝ �zerindeki değiĢik 

g��menlerle birleĢtiler, “HalklarÝn B�y�k G���”n� baĢlattÝlar ve 370 yÝlÝnda �ok dilli beĢ ana kabileden 

oluĢan bir birlik, Hunlar adÝ altÝnda Avrupa‟yÝ istila etti ve burada bir Hun devleti kurdu. Bu Hun 

devletinin par�alanmasÝndan sonra, bunlar Hazarya‟ya yerleĢtiler ve burada Hun-Hazarlar ismiyle 

tanÝnÝr oldular. Hen�z Avrupa‟ya ulaĢmadan �nce, Aral g�l� yakÝnlarÝndalarken, �in kaynaklarÝnda 

Kangyuy olarak ge�en b�y�k bir T�rk kabilesi ile birleĢmiĢlerdir. Bu tarihten sonra Hunlar, T�rkler 

tarafÝndan kuĢatÝlmÝĢ ve bundan sonraki kaderlerinin tamamÝ T�rk�e konuĢan değiĢik kabileler ve 

milletlerle bağlantÝlÝ hale gelmiĢ ve bu bağÝntÝ sayesinde de tedricen �uvaĢlara d�n�Ģm�Ģlerdir. 

Genelde, b�t�n �uvaĢlarÝn etnik oluĢumu temel olarak proto-Moğol dillerinin Kuzey HunlarÝ 

tarafÝndan T�rk�e lehine değiĢtirilmesini kapsamaktadÝr. Antropoloji, k�lt�r ve hayat tarzlarÝ gibi diğer 

alanlarda, T�rklerden �ok az farklÝlÝklar g�stermekteydiler. Kendi proto-Moğol dillerinden T�rk�e 

lehine değiĢiklik yapmalarÝ �yle basit�e Hunca kelime hazinesinin T�rk�e lehine ikamesinden ibaret 

değildi, bunu, kendi Moğol fonetiğinin tarz ve kurallarÝndan sonra alÝnan T�rk�e kelimelerin keskin bir 

değiĢimi ve bozulmasÝ takip etti. Bu y�zden, “z”nin yerini “r” (rotasizm) aldÝ, “Ģ”nin yerini “l” 

(lambdaizm) ve “k” (g)nin yerini “h” (Ģetasizm) aldÝ. AĢağÝda, alÝnan T�rk�e kelimelerin Hun-HazarlarÝ 

tarafÝndan nasÝl telaffuz edildiğinin �rneklerini bulacaksÝnÝz: “boz”-“bor” (buz), “iz”-“ir” (iz), “sekiz”-

“sekir” (sekiz), “togoz”-“togor” (dokuz), “otoz”-“otor” (otuz), vesaire. Bu durumda lamdaizm prensibini 

takip eden aĢağÝdaki T�rk�e kelimelerin Hunca telaffuzlarÝ Ģ�yledir: “kemeĢ”-“kemel” (g�m�Ģ), 

“zitmeĢ”-“zitmel” (yetmiĢ), “kiĢ”-“kil” (kÝĢ). “k” (“g”) yerine “h” sesinin ikamesinin sebep olduğu 

transformasyonlar da Ģ�yledir: “kara”-“hara” (siyah), “katÝ”-“hatÝ” (katÝ), “kapka”-“hapha” (kapÝ), 

“kaynak”-“haymah” (kaymak), vesaire. B�t�n bu d�n�Ģt�r�lm�Ģ kelimeler konuĢmacÝlarÝn bir 

alÝĢkanlÝğÝ haline gelmiĢ ve konuĢmalarÝnda kalmÝĢtÝr. Bunu dilin gramatik yapÝlarÝnÝn eĢ zamanlÝ 

d�n�Ģ�m� izlemiĢtir, bu da uzun vadede yeni bir rotasizing bir leh�enin oluĢumuna yol a�Ýp daha 

sonra da �uvaĢ dili haline gelmiĢtir.21 

B�ylece, �uvaĢ dili, T�rk�e kelimelerin proto-Moğol ses formlarÝna girmesiyle, yani, T�rk�e 

kelimelerin proto-Moğol sesleri ile melezlenmesinin bir sonucu olarak ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Bu s�re�, 

HunlarÝn b�y�k �l�ekli bir T�rkleĢtirme s�reciyle eĢ zamanlÝ olarak yer almÝĢtÝr. Bu bakÝĢ a�ÝsÝndan, 

�uvaĢ dili ferden ve dil bilimcilerin �zerine bolca yazdÝklarÝ Altay dil ailesinin varlÝğÝ ile hi�bir iliĢkisi 

olmadan bağÝmsÝzca oluĢturulmuĢtur. Bir T�rk r-dil ailesi olmadÝğÝnÝ ve sadece aĢağÝdaki �� grup 

halkÝn bu dili konuĢtuğunu d�Ģ�nmekteyiz: �uvaĢlar, Kavarlar �uvaĢlardan ayrÝlarak Macaristan‟a 

gidenler ve Bulgar-Tatarlarla karÝĢan Besermenler. Bir zamanlar bazÝ dil bilimciler r-dilini de Ġdil 

BulgarlarÝna atfetmiĢlerdi, fakat bu varsayÝmÝn, Besermenlerin mezar kitabesi metninin yanlÝĢlÝkla 

Bulgarlara atfedilmesiyle ortaya �ÝktÝğÝ ve yanlÝĢ olduğu ispatlandÝ.22 

�uvaĢlarÝn atalarÝnÝn T�rkleĢtirilmesi, Hunlar ve �uvaĢ dilinin oluĢmasÝ s�recinin tamamÝ �� 

aĢamaya b�l�nebilir. Birinci aĢama, T�rk�e kelimelerin alÝnarak proto-Moğol fonetiğinin kurallarÝna 

g�re değiĢtirilmesiyle, ki bu r-leh�esinin ve daha sonra da �uvaĢ dilinin ortaya �ÝkmasÝna vesile 
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olmuĢtur, karakterize edilebilir. Kronolojik olarak, bu aĢama “HalklarÝn B�y�k G���” ve Hun Devleti‟nin 

varlÝğÝnÝ s�rd�rd�ğ� d�neme denk gelmektedir. 

Eski proto-Moğol fonetik sterotipini yitirmiĢ olan �uvaĢlarÝn atalarÝnÝn T�rkleĢtirilmesinin ikinci 

aĢamasÝnda, rotasizm ve lamdaizme maruz bÝrakÝlmaksÝzÝn, yeni T�rk�e kelimelerin alÝmÝ s�rd�r�ld�. 

Ancak, daha �nce alarak d�n�Ģt�rd�kleri kelimeleri muhafaza ettikleri i�in, bu diyalekt halihazÝrda 

savaĢ�ÝlarÝn ve aristokratlarÝn dili haline gelmiĢ ve b�t�n g�r�n�Ģ�yle sadece imtiyazlÝ kastÝn 

anlayabildiği karmaĢÝk bir jargon olarak sÝrf prestij i�in muhafaza edilmiĢtir. Tarihsel olarak Hazar 

d�nemi ile kesiĢen bu aĢamada, �uvaĢ dilinin T�rk�e kelimelerin yanÝ sÝra kadim Ġbranice ve Fars�a 

kelimeleri de i�ermeye baĢlamasÝ �ok �nemlidir. Bu kelime alÝmlarÝ ne rotasizm (r) ne de lamdaizm (l) 

ile karakterize edilmektedir, bu da bu d�nemde eski Hunca fonetik steriotipinin yitirildiğini bir kez daha 

ispatlamaktadÝr. TÝpkÝ birinci aĢamasÝnda olduğu gibi T�rkleĢtirmenin ikinci aĢamasÝnda da �uvaĢ dili 

esas olarak j-sesli kelimeleri benimsemiĢtir: “jol” (yol), “julduz” (yÝldÝz), “jangir” (yağmur), “jurak” “yarÝk” 

vesaire gibi, fakat �uvaĢlar “j” harfini yumuĢak bir “s” gibi telaffuz etmekteydiler. 

�uvaĢ dilinin T�rk�eleĢtirilmesinin ���nc� aĢamasÝnda, y-sesli T�rk�e kelimeler benimsenmiĢtir. 

Bu benimsemede hakim olan kelimelerden bazÝlarÝ ĢunlardÝr: “Yola” (adet), “yuri‟ (ama�), “yuĢkon” 

(kum), “yomzak” (yumuĢak) vesaire. Kronolojik olarak, bu d�nem Orta Ġdil b�lgesinde KÝp�ak 

kabilelerin ortaya �ÝkmasÝndan g�n�m�ze kadar ge�en d�nemle kesiĢmektedir. 

AslÝnda, �uvaĢ�anÝn ve �uvaĢlarÝn T�rkleĢtirilme s�reci burada tamamlanmÝĢtÝr. Ancak, s�recin 

tamamen sona erdirildiğini d�Ģ�nmemiz gerektiği son derece a�ÝktÝr, ��nk� �uvaĢlar hi�bir zaman 

kelimenin tam anlamÝyla T�rk olmamÝĢlardÝr. �uvaĢlarÝn dili, kelime hazinesi bakÝmÝndan sadece 

%50‟den biraz fazla olmak kaydÝyla T�rk�e kelimlerden oluĢmuĢtur, geri kalan kÝsmÝ ise bir�ok dilden 

alÝnan kelime hazinesi tarafÝndan teĢkil edilmektedir ki, bunun eski kÝsÝmlarÝ MoğolcayÝ i�erdiği gibi 

Rus�anÝn da bir baskÝnlÝğÝ s�z konusudur. 

Teoride, �uvaĢlarÝn bir etnik grup olarak tarih sahnesine �ÝktÝklarÝ tarihi M.S. 820 yÝlÝ olarak 

kabul edebiliriz. Bu tarihte, Hazar HanlÝğÝ‟ndaki Hunlar iki kola ayrÝlmÝĢlar ve bunlardan biri “�uaĢ” ya 

da “�uvaĢ” Ģeklinde adlandÝrÝlÝrken, diğerleri “kavar” ya da “kabar” Ģeklinde ismlendirilmiĢlerdir. Ne var 

ki, “�uaĢlar”dan Bizans kaynaklarÝnda hi� bahsedilmemektedir. KaĢgarlÝ Mahmud‟un �nl� eseri 

“Divan-Ý L�gat-it T�rk”te de �uvaĢ�a ve �uvaĢ�a kelimelerden bahsedilmemektedir, ��nk� 11-12. 

y�zyÝllara geri d�nd�ğ�m�zde, bu tarihlerde Don nehrinin alt b�lgelerine yerleĢen �uvaĢlarÝn atalarÝ 

T�rklerden �ok uzaklarda yaĢamaktaydÝlar ve “�uvaĢ” ismiyle hen�z �ağrÝlmamaktaydÝlar. KomĢularÝ 

bunlarÝ ya “Hunlar” ya da “Hazarlar” Ģeklinde adlandÝrmaktaydÝ. Rus vakayinameciler, bunlarÝ �nceleri 

“Kozary Belovezhskie”, “Khazars Sarkelskie” Ģeklinde isimlendirmekteydiler, daha sonra ise Ġdil‟in sağ 

tarafÝndaki dağlÝk b�lgenin ĢartlarÝnÝn huylarÝna tesirlerine kasten “DağlÝ Tatarlar” demekteydiler.  

�uvaĢlar ise kendilerini “sin” (“adam”, “halk”) diye �ağÝrmaktaydÝlar, buna en iyi delili daha �nce 

yerleĢmiĢ olduklarÝ yerlerin isimleri sağlamaktadÝr: Sinpur, Sarsin, Saksin vesaire… “�uvaĢ” kelimesi 

ilk olarak 1510 yÝlÝnda Rus idari belgelerinde ge�mektedir. 
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�uvaĢlar ve etnik oluĢumlarÝna dair bu monografiyi sona erdirmek i�in, “Kuzey HunlarÝn T�rk�e 

konuĢulan b�lgeye gelmesinden sonra diyen” meĢhur �uvaĢ tarih�i Prof. S. Malyutin‟in “bunlarÝn etnik 

oluĢumu yeni bir aĢamaya girdi. Bu tarihten sonra, �uvaĢlarÝn atalarÝnÝn dillerinin T�rkleĢtirilmesi 

daha da yoğunlaĢtÝ. Bu yoğunlaĢma 4-7. y�zyÝllarda “HalklarÝn B�y�k G���” sÝrasÝnda T�rk kabileleri 

ile kaynaĢmalarÝyla ve daha sonra da kendilerini Hazar HanlÝğÝ‟nda T�rk�e konuĢulan bir ortamda 

bulmalarÝyla doruk noktasÝna ulaĢtÝ. T�rko-Moğol ve diğer unsurlarÝ i�eren bu Hun dilinin T�rk dilinin 

�zel bir tipine d�n�Ģmesi de asÝl bu d�nemdedir” c�mlelerini alÝntÝlayalÝm. “… BunlarÝn olduğu tarihte 

diyerek” Malyutin Ģ�yle devam ediyor, “kendilerine ait orijinal bir dile sahip olunca, bir etnik grup 

olarak �uvaĢlarÝn tarihi baĢladÝ ve bu, �uvaĢlar tarih i�inde ilerlerken bir etnik k�lt�r�n oluĢmasÝna 

sebep oldu. Bu k�lt�r�n karakteristik �zelliği, Ġran (ve Eski Ġbranice-Ya. Kuzmin Yamandi‟nin yorumu) 

k�lt�rlerini aktif bir Ģekilde benimsemesidir, �zellikle de din ve sanat alanlarÝnda. Yeni yerlerinde, Orta 

Asya‟dan getirdikleri k�lt�rlerinden pek �ok usuru yitiren �uvaĢlarÝn atalarÝ, dilleri ve �zleri anlamÝnda, 

tedricen T�rkleĢtiler ve yeni manevi imajlarÝyla tamamen yeni bir halk oldular.”23 

Doğal olarak, Prof. Malyutin‟in bu g�r�Ģlerini b�t�n tarih�iler gibi bu monografinin yazarÝ da 

paylaĢmamaktadÝr, fakat �uvaĢ tarih bilimi ve akraba bilimlerinin bug�nk� ĢartlarÝ daha mantÝklÝ bir 

sonuca ulaĢmamÝza da imkan vermemektedir. 
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IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar / Dr. Bálint Zoltán 

Takács [s.497-505]   

BudapeĢte �niversitesi T�rkoloji B�l�m� / Macaristan 

 

BaĢlÝkta adÝ ge�en �� halk arasÝndaki iliĢki (Orta Moğolistan‟dan Karpat havzasÝna kadar olan) 

steplerin batÝ kesiminin 9. yy. tarihini �ok keskin bir Ģekilde belirlemiĢtir. Pe�enekleri anlatÝrken Ġbn 

Rusta HazarlarÝn her sene Pe�eneklere d�zenli olarak saldÝrdÝklarÝnÝ yazar. Bizans Ġmparatoru VII. 

Constantinus Porphyrogenitus dÝĢ politikada Ġmparatorluğ‟un durumu hakkÝnda ustaca yazÝlmÝĢ 

eserinde Oğuzlarla ittifaken Pe�eneklere karĢÝ d�zenlenen bir seferden bahseder. Sefer sonucunda, 

Pe�enekler yerlerini terkedip yeni yurt aramak zorunda kaldÝlar. AyrÝca araĢtÝrmacÝ Ġmparator 

Macarlarla Pe�enekler arasÝnÝn pek iyi olmadÝğÝnÝ yazar, ��nk� -aĢağÝda ayrÝntÝlarÝ ile a�ÝklandÝğÝ 

�zere- Pe�eneklerin baĢarÝlÝ saldÝrÝsÝ MacarlarÝn tarihinde �ok �nemli bir d�n�m noktasÝ olmuĢtur. 

Elimizdeki kaynaklara g�re, stepte iktidarÝ ele ge�irmek i�in s�rekli savaĢlarÝn yapÝldÝğÝnÝ 

s�ylemek m�mk�nd�r. Belki ganimetin kendisi, değerli eĢyanÝn �ekiciliği, savaĢ nedenlerinden birisi 

idi ama �yle g�z�k�yor ki, bu iddia ge�en y�zyÝlda ortaya �Ýkan olaylara romantik bakÝĢ a�ÝsÝnÝn bir 

tekrarÝndan baĢka bir Ģey değildi. Bu teori AsyalÝ halklarÝn Avrupa ile bağlantÝsÝnÝ barbar halklarÝn 

Avrupa uygarlÝğÝna karĢÝtlÝğÝ Ģeklinde g�r�r. Bu teorinin baĢlangÝ� noktasÝ Ammianus Marcellinus‟un, 

20. y�zyÝlÝn tarih �alÝĢmalarÝnda sÝk�a yansÝtÝlan, Hunlarla ilgili tanÝmlamasÝdÝr. Esasen farklÝ 

saldÝrÝlarÝn temelini anlamaya �alÝĢÝrken, ganimet i�in yağmalamayÝ savaĢ nedeni olarak g�z ardÝ 

etmek m�mk�n değil; ama aynÝ zamanda yağmanÝn savaĢlarÝn tek nedeni olduğunu savunan g�r�Ģ 

de bizi stebin �ok �nemli �zelliklerini araĢtÝrmaktan alÝkoyar. 

Orhun nehri �zerindeki II. G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn yazÝtlarÝnÝ analiz ederken, kolayca g�r�l�r ki, 

G�kt�rk Ġmparatorluğu‟nda birleĢmenin anlamÝ fethedilen ya da zaptedilen yer değil, fethedilen 

insanlardÝr. Avrupa‟nÝn bakÝĢ a�ÝsÝndan �ok farklÝ olan bu g�r�Ģ� vurgulamak �ok �nemli, ��nk� 

stebin tarihindeki bazÝ d�n�m noktalarÝnÝ anlamada bu bir anahtar olabilir. Bilge Kağan, K�l Tegin ve 

Tonyukuk‟a ait yazÝtlar konumuzla bağlantÝlÝ olarak bazÝ eğilimleri anlamamÝz a�ÝsÝndan son derece 

�nemlidir.1 

1- G�kt�rk KağanlÝğÝ‟na ait yazÝttaki baĢlÝca anahtar kelimeler el ve bodundur. Bodun birka� 

anlama gelir. B�t�n T�rk toplumu ya da T�rk halkÝ anlamÝna gelebilir. AynÝ kelime g��ebe kabileleri, 

kabile ittifaklarÝnÝ ve ayrÝca BizanslÝlarÝ ve �inlileri tanÝmlamak i�in de kullanÝlabilir. El Kağan‟Ýn g�c� 

anlamÝna gelir ki onun da �z� memleket değil orda yaĢayan insanlar -bodun- dÝr. Hepsinin anlamÝ 

Ģudur ki, eğer insanlar Elden ayrÝlÝrsa, y�netim, ayrÝlan insanlarÝn baĢka bir g�c�n topraklarÝnda 

yerleĢmesine bakmaksÝzÝn, onlar �zerindeki iddiasÝnÝ devam ettirir. Bizans heyetini kabul�nde T�rk 

tegini Turxantos heyettekileri daha �nce kendi tebasÝndan olan Varchonitleri (Avarlar) kabullerindeki 

hatadan dolayÝ azarladÝ. Kaynaklardan biri, “onlar efendilerini terkeden hizmet�i kabile idiler,” yazar. 
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Diğer bir alÝntÝ, “b�t�n topraklar benim �n�mde diz ��kerler; g�neĢin ilk ÝĢÝnlarÝ ile baĢlayan ve batÝ 

sÝnÝrlarÝnda biten b�t�n topraklar,” yazÝlÝ Orhun yazÝtlarÝnÝ hatÝrlatÝr. 

2- ĠnsanlarÝnÝ koruyan ve organize eden y�neticidir. Eğer insanlar bir y�neticiye sahip değillerse, 

o insanlar var olamazlar ve organizsayonunu kaybaderler. (Tonyukuk YazÝtlarÝ (T) 1-4). Bilge Kağan 

yazÝtlarÝna g�re, T�rklerin yok olmasÝnÝn sebebi eski kağanlarÝnÝ dinlemeyip ordan oraya dolaĢmalarÝ 

idi. OnlarÝ organize edip bir araya getiren ve onlarÝ tekrar T�rk toplumu olarak ortaya �Ýkaran Bilge 

Kağan‟dÝr (K�l Teyin YazÝtlarÝ (KT), s. 9-10)  

3- Kağan fetihler boyunca imparatorluğunu organize eder.  

KanunlarÝ yapar. Bir kağan seferleri sonucu daha �ok halka kavuĢur. OnlarÝ bir araya getirir ve 

onlar i�in kanunlar yapar. ElteriĢ (ĠlteriĢ) Kağan da aynÝ Ģeyi yaptÝ. Ġsmi insanlarÝ bir araya getiren 

anlamÝna gelir. ElteriĢ d�ĢmanlarÝna karĢÝ 47 kez savaĢtÝ. Fethettiği topraklarÝn insanlarÝnÝ kağansÝz 

bÝraktÝ (KT T3, 11-16) T�rk g�r�Ģ�ne g�re, bu kağansÝz halklarÝn bağÝmsÝzlÝğÝna son verdi ve onlarÝ 

her y�n� ile y�netiminin bir par�asÝ haline getirdi. Y�neticinin kendisi, Kara TurgiĢ ancak K�l Tegin 

onlarÝn kağanlarÝnÝ �ld�rd�kten sonra teslim olduğunu yazar. 

Kağan Yusuf‟un, Hasday Ġbn Saprut‟a mektubu bu bakÝĢ a�ÝsÝnÝn sadece T�rklere değil ayrÝca 

Hazarlara da has olduğunu g�sterir. Hasday Ġbn Saprut, bir Yahudi doktor, Kağan Yusuf‟a i�inde 

�lkesinin sÝnÝrlarÝnÝ a�Ýklayan bir mektup yazdÝ. Kağan memnuniyetle mektuba cevap verdi ve ona 

kendi imparatorluğunun merkezinde Ġdil nehrinin olduğunu yazdÝ ve kendisine t�bi insanlarÝ belirtti. 

Kağan‟Ýn mektubunda, doktorun mektubunda olduğu gibi, �ok fazla detay yoktur. Her iki yazar da 

�lkelerini �ok farklÝ tanÝttÝlar. Yusuf‟un a�ÝklamasÝnda �lkenin sÝnÝrlarÝ veya memlekete uzaklÝk değil, 

y�nettiği insanlar, muhtemelen bodun olarak �ağÝrdÝğÝ, esastÝr. ĠnsanlarÝn yukarÝda bahsedilen tavrÝ, 

bakÝĢ a�ÝsÝ, g�z �n�ne alÝnarak, 10. y�zyÝlÝn  II. yarÝsÝnda yazÝlan Constantinus‟un eseri, De 

Administrando Imperio‟yu incelemekte yarar var. Temel olarak, kitap diplomatik bir eser olup amacÝ 

10. y�zyÝl dÝĢ politikasÝ hakkÝnda Bizans a�ÝsÝndan bilgi vermektir. Bu analitik �alÝĢma o d�nemde 

Bizans i�in �nemli olan b�lgelerin durumunu a�Ýklar. Diplomatik tarzÝna rağmen, Constantinus‟un 

eseri Maurikius ve Leo IV‟un Tacticus‟leri ile aynÝ kategoriye girer. Hem Maurikius hem Leo‟nun esas 

amacÝ �lkeleri tehdit edilen insanlarÝn savaĢ taktiklerini a�Ýklamak ve onlar hakkÝnda o g�ne kadar 

bilinmeyen bilgileri sunmaktÝr. Maurikius‟un zamanÝnda, ĠranlÝlar en b�y�k tehlike idi, Leo‟nun 

zamanÝnda ise Araplar. Leo, AraplarÝn sebep olduğu s�rekli sorunlarÝn eserini yazmasÝ i�in kendisine 

ilham verdiğini yazar. Eğer Pe�eneklerle olan iliĢki dengeli ise, imparatorluk i�in baĢka ciddi bir sorun 

yok demekti. O Pe�eneklerin stepte �nemli bir g�� olduğunu ve onlarÝn yardÝmÝ ile Bizans‟Ýn 

BulgarlarÝ, RuslarÝ ve MacarlarÝ kontrol altÝnda tutabileceğini d�Ģ�nm�Ģt�r. AynÝ zamanda, Leo IV gibi, 

Maurikius farklÝ halklarÝn savaĢ taktiklerini a�Ýklar ve imparatorlukla bağlantÝsÝ olabilecek toplumlar 

hakkÝnda bilgiler verir. Eserinde, ayrÝca 10. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda �lkenin Balkan topraklarÝnÝ tehdit 

eden Macarlardan bahseder. Macarlar ve Pe�eneklere ilaveten Hazarlardan da bahseder. Ama De 

Administrando, Hazar Ġmparatorluğu‟ndaki ayaklanmalar hakkÝnda bilgi veren tek kaynaktÝr. 

Ayaklanmalar sonucu Kabarlar, Ġmparatorluğu terk etmiĢtir. 
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Hazar KağanlÝğÝ ve Pe�enekler 

Hazar KağanlÝğÝ 7-10. yy.‟da stepteki en �nemli g��t�. Bu d�rt y�zyÝl boyunca Ġmparatorluğ‟un 

sÝnÝrlarÝ Kafkaslar‟dan Karadeniz‟in kuzey b�lgelerine kadar olan b�lgeler i�inde s�rekli değiĢmekte 

idi. YukarÝda belirttiğim gibi KurtubalÝ hekim Kağan Yusuf‟tan �lkesinin sÝnÝrlarÝnÝ belirtmesini istemiĢti 

ama Kağan, Hazar �lkesinin g�c�n� ve b�y�kl�ğ�n� rakamlarla değil, y�nettikleri insanlarÝn listesini 

vererek belirtmiĢti. (Hazar kaynaklarÝ dÝĢÝndaki) diğer kaynaklar Hazar KağanlÝğÝ‟nÝ tanÝmlar ama onlar 

da KağanlÝğ‟Ýn tam ve a�Ýk bir resmini vermeyi baĢaramazlar. �rneğin, Ġbn Rusta, 10. yy.‟da bir 

M�sl�man yazar, sadece Hazar topraklarÝnÝn Pe�eneklerden on g�nl�k mesafede olup bir tarafÝ 

Tiflis‟e uzanan y�ksek bir dağ ile sÝnÝrlanan �ok b�y�k bir �lke olduğunu yazar. Sonra Etil (Ġdil) ve 

Samandar adÝnda iki �nemli Hazar Ģehrinden bahseder.2 

Constantinus‟un eseri de �lkenin sÝnÝrlarÝnÝ belirlemekte iĢimize yarayacak bilgiler i�ermez. 

Kağan, Hazar-Pe�enek sÝnÝrÝndaki bir yerleĢim b�lgesi olan Sarkel‟den bahseder ama bu bilgi 9. yy. 

iliĢkilerini inceleyen birisinin iĢine yaramaz ��nk� Constantinus bu kaleyi 10. y�zyÝlda Pe�eneklerin 

b�lgesini tanÝmlarken zikreder. 9. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda kalenin durumu hakkÝnda sadece �ok k���k bir 

bilgi vardÝr. Stepteki hÝzlÝ sÝnÝr değiĢiklikleri hakkÝnda sadece 10. y�zyÝla dair bir Ģeyler s�ylenebilir. Ne 

yazÝlÝ ne de arkeolojik kaynaklar tatmin edicidir.3 Arkeologlar KÝrÝm, Bizans, Kafkasya ve Orta Asya 

b�lgeleri ile uzaktan ilgili g�r�nen farklÝ bulgular elde ettiler. BulgularÝn bazÝlarÝ yerel mamulat 

par�alarÝdÝr, diğerleri oraya ticaret sayesinde ulaĢmÝĢtÝr. B�t�n bunlar s�rekli savaĢ halinde olan veya 

gergin durumdaki bir hayattan �ok sakin, barÝĢ i�erisinde bir hayatÝn kalÝntÝlarÝdÝr. 

Hazar KağanlÝğÝ gibi, Pe�eneklerin 9. yy.‟daki sÝnÝrlarÝnÝ belirlemek g��t�r. �stelik, Kağan 

Yusuf‟taki gibi, Pe�eneklere dahil gruplarÝn listesini verecek bir kaynak da bilinmemektedir. 

Pe�eneklerin ilk tarihi bu �alÝĢmanÝn konusu değil ama 9. yy.‟da stepteki durumu �yle veya 

b�yle anlamak i�in onunla bağlantÝlÝ olarak bazÝ yorumlar yapmamÝz gerekir. Paul Peliot 1949‟da 

yayÝmlanan eserinde (�in Shui HanedanlÝğÝ‟nÝn tarihinde zikredilen) kabile ismi Pei-ju isminin 

Pe�enekleri kastettiğini yazar. FransÝz filoloğa g�re, bu Pe�eneklerin isminin zikredildiği ilk eserdir.4 

Pe�eneklerle ilgili �alÝĢmasÝnda, Omeljan Pritsak, Pelliot‟un tanÝmlamasÝnÝn bilimsel sahada 

genel olarak kabul g�rd�ğ�n� yazar. Belirtmeliyiz ki, iki Macar tarih�inin bu tanÝmlama ile ilgili 

teredd�tleri vardÝr. Lajos  

Ligeti, Macarcadaki T�rk�e �d�n�lenmeler ile ilgili �alÝĢmasÝnda bu tanÝmlama ile ilgili linguistik 

zorluklardan bahseder. Diğer bir yazar, Senga Toru, sorunun tarihsel y�n�ne değinir. 8. yy.‟da Hor 

ajanlarÝnÝn bilgilerine dayanarak, Senga Toru UygurlarÝn Pe�enekleri en ge� 821‟de YukarÝ IrtiĢ 

b�lgesindeki �lkelerinden �ÝkardÝğÝnÝ ileri s�rer.5 

M�sl�man yazarlara g�re, 9. yy.‟da Pe�eneklerin vatanÝ stebin Kuzey Rusya kÝsmÝnda bir yer 

olabilir. Bu b�lgeyle ilgili en değerli bilgi Hud�d�‟l Alem yer alÝr. Fars�ada bilinmeyen bir yazar 

tarafÝndan yazÝlan bu eser (kazak ve Pe�enekleri de i�ine alan) birka� b�l�m�nde T�rklerin yaĢadÝğÝ 
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yerleri inceler. Belli halklarÝ incelerken, (muhtemelen bir harita kullanmÝĢ olan) yazar bir �lkenin 

sÝnÝrlarÝ ve insanlarÝn yaĢadÝğÝ bir b�lgedeki kasabalar hakkÝnda bilgi verir. Hud�d�‟l Alem‟Ýn 

kaynaklarÝ �ok �eĢitli olup, i�erdiği konular filolojiye on yÝllarca yetecek zenginliktedir.6 Pe�eneklerle 

ilgili iki a�ÝklamayÝ incelersek, Hazar-Pe�enek iliĢkileri hakkÝnda birka� Ģey daha s�ylemek m�mk�n. 

Yazar Pe�enekleri Hazar ve T�rk Pe�enekleri olmak �zere ikiye ayÝrÝr. T�rk Pe�eneklerinin sÝnÝrlarÝ 

Ģ�yledir: Doğuda Oğuzlar, g�neyde Baradhas ve Burtaslar, batÝda Rus ve Macarlar, kuzeyde Ruthas 

nehri.7 Hazar Pe�eneklerinin b�lge sÝnÝrlarÝ ise: kuzeyde Hazar DağÝ, g�neyde Alanlar, batÝda Gurz 

Denizi, kuzeyde Mirvat. Coğrafi tanÝmlamalar dÝĢÝnda, yazar Hazar Pe�eneklerinin daha �nce T�rk 

Pe�eneklerinin bir grubu olduğunu belirtir. Hazar Pe�enekleri yeni topraklar fethettiler ve o b�lgede bir 

yerden bir yere g�� ettiler.8 Minorsky‟e g�re, T�rk Pe�eneklerinin b�lgesi Pe�eneklerin (Ural ve Ġdil 

nehirleri arasÝndaki) eski yurtlarÝ idi. Hazar Pe�eneklerinin tanÝmÝ ise onlarÝn Azak denizindeki yeni 

yurtlarÝna iĢaret eder.9 

T�rk Pe�eneklerin sÝnÝrlarÝnÝ belirlemek biraz g�� ��nk� diğer topluluklarla ilgili a�Ýklamalar tam 

olarak birbirleri ile karĢÝlaĢtÝrÝlamaz. OğuzlarÝ incelediğimizde bu �zellikler doğru g�z�k�r. Oğuzlarla 

ilgili tek bildiğimiz Ġdil nehrinin onlarÝn batÝ ve g�ney sÝnÝrlarÝnÝ teĢkil ettiğidir. Hazarlar i�in de Ġdil sÝnÝr 

idi. Buradan T�rk Pe�eneklerinin sÝnÝrlarÝnÝn da Ġdil‟in doğusunda bir yerlerde olabileceği sonucunu 

�Ýkartabiliriz. Constantinus‟un s�zleri de bunu doğrular niteliktedir. Pe�eneklerin eski yurtlarÝnÝn, ilk 

yerleĢim yerlerinin, Ġdil ve YayÝk nehri (Ural-Emba) arasÝnda bir yerde olmasÝ gerektiğini yazar. 

Ġmparatorun Pe�eneklerin bir kÝsmÝnÝn Kangar olarak anÝldÝğÝna dair diğer bir ifadesi durumu 

daha da karmaĢÝk bir hale getirir (DAI 37/68 ve 39/19-23). Araplarla ilgili �alÝĢmalar yapan Macar 

Karoly Czedledy, Mar Aba ve Mar Gregor adÝna yazÝlan Ģehitlik hikayelerinde S�ryanice bir ifade 

buldu. “Hangaraye”nin KangarlarÝ ifade ettiğini yazdÝ. O. Pritsak “Hangaraye” kelimesinin Tochar 

dilinden geldiğini yazar ve bu kelimenin Y�eh-chih eyaletleri ile ilgisi olduğunu belirtir. Janos Harmat 

da azizlerin anÝsÝna yazÝlan yazÝlardaki a�ÝklamayÝ kabul etmez ve bu kelimenin Pe�eneklerle ilgisi 

olmadÝğÝnÝ iddia eder.10 B�t�n bunlarÝn sonucu kullanÝlabilir ve g�venilebilir tek kaynağÝn De 

Administrando Imperio olduğudur. AynÝ zamanda bu �alÝĢma bize bir�ok bilgi sunar. 

DAI‟ye g�re (38/19-23) Pe�enekler �nceleri Kangar olarak �ağrÝlÝrdÝ. “�nceleri veya daha �nce” 

(oi proterou) ifadesi bu kelimelerin 10. y�zyÝlÝn yarÝsÝnda yazÝldÝğÝ ger�eği ÝĢÝğÝnda ele alÝnmalÝdÝr, 

b�ylece bu kelime bize hangi zaman dilimi kastedildiğine dair bir ipucu vermez. Terimin kullanÝmÝ 

okuyucunun toplumlarÝn oluĢumuna bir g�z atmasÝnÝ sağlar. “oi proterou” terimi KangarlarÝn 

Pe�eneklerin topraklarÝna yerleĢmesi ve o b�lgede yaĢayan b�t�n halklarÝ fethedip y�netmelerine 

referansta bulunur. Kangar ismi bu yeni grubun kendilerine verdikleri bir isimdi ama o d�nemde 

yaĢayanlar bunu farkedemediler. YabancÝlar hala b�lgenin eski halkÝnÝn ismini, Pe�enekleri, 

kullanmaya devam ettiler. Hud�d�‟l Alem Pe�eneklerin o b�lgede varlÝklarÝnÝ belirtir ve Hazar ve T�rk 

Pe�eneklerini kendine �zg� bir Ģekilde ayÝrÝr. Bu iki isim dÝĢÝnda Minorsky‟nin iddia ettiği gibi b�lgesel 

farkÝlÝklar da vardÝ. Ama bu farklÝlÝğÝ KangarlarÝn o b�lgeye geliĢlerinden �nceki d�nemlerde 

belirlemek m�mk�n değildir. T�rk Pe�enekleri konusunda bu sadece bir tahmindir. 37. b�l�mdeki 

sadece Pe�eneklerin bir b�l�m�n�n Kangar olarak �ağrÝldÝğÝna dair g�r�Ģ de bu tezi destekler. Bir 
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Kangar istihbarat ajanÝ kendisini Kangar olarak �ağÝrdÝğÝnÝ ama BizanslÝlarÝn onu Pe�enek olarak 

�ağÝrdÝğÝnÝ kaydeder. HatÝrlamalÝyÝz ki, yabancÝ kaynaklarda Macarlar kendi isimleri ile anÝlmazlar. 

Kangar kendi halkÝnÝn k�kenini De Administrando‟da ifade edildiği Ģekli ile a�Ýklar. 

�zetlemek gerekirse, Kangarlar Ġdil ve Ural b�lgesinde yaĢayan Pe�enekleri yeniden organize 

ettiler. Bunun sonucunda, stepteki anlayÝĢa g�re yeni bir g�� paylaĢÝmÝ yapÝldÝ. Bu nedenledir ki 

sonraki kaynaklarda bu yeni grup Pe�enekler olarak isimlendirilmeye devam etti. Constantinus‟un 

geniĢ entellekt�el ufku sayesinde yeni insanlarÝn kendilerine verdikleri “Kangar” ismi kaldÝ. 

Hazar Pe�eneklerini a�Ýklarken, KağanlÝğÝn coğrafi ve politik durumu hakkÝnda HazarlarÝn her 

sene d�zenli olarak Pe�eneklere saldÝrdÝğÝnÝ zikreden Ġbn Rusta‟ya referansta bulunmak gerekir.11 

Ġdil ve Ural ortasÝndaki b�lgede yeni insanlar sadece Hazarlara değil Oğuzlara karĢÝ da mukavemet 

etmek zorunda idiler. Constantinus‟un kitabÝnÝn 37. b�l�m� bunu �ok a�Ýk olarak ifade eder ve 

Pe�enek tarihinin �nemli olaylarÝnÝn bir �zetini verir. Pe�eneklerin Hazar-Oğuz saldÝrÝlarÝna 

dayanamayÝp yurtlarÝnÝ terk etmek zorunda kaldÝklarÝndan bahseder. Oğuzlar baĢarÝlÝ bir zaferden 

sonra Pe�eneklerin topraklarÝnÝ iĢgal ettiler. Bundan OğuzlarÝn Oğuz-Hazar ittifakÝnÝn mimarÝ olduklarÝ 

ve Hud�d�‟l Alem belirtildiği gibi, Ġdil nehrinin Oğuz‟un batÝ kÝsmÝnÝ oluĢturduğu sonu�larÝ �ÝkartÝlabilir. 

10. y�zyÝldan ĠranlÝ yazar veya onun eseri T�rk Pe�enekleri ile ilgili b�l�mde Pe�eneklerin eski yurtlarÝ 

ile ilgili bilgiyi �nceden edinmiĢ olmalÝ. AynÝ Ģey DAI 37/24‟de zikredilir. 

AynÝ zamanda yazar, Kangar Pe�enekleri hen�z yeni yurtlarÝna bile gelmemiĢken OğuzlarÝn 

yurdu hakkÝnda a�Ýklamalarda bulunmuĢtur. “Hazar Pe�enekleri” ifadesi Ġbn Rusta tarafÝndan 

zikredilen s�rekli saldÝrÝlarÝ hatÝrlatÝr. Bu saldÝrÝlarÝn amacÝ Hazar HanlÝğÝ‟nÝn OğuzlarÝn ittifakÝ ile bir 

zamanlar fethettikleri halklar �zerindeki otoritesini geniĢletmek istemesi idi. Zamanla Pe�eneklerin 

yeni yurtlarÝnÝn sÝnÝrlarÝ değiĢti. Constantinus‟un eserlerinde ve Arap kaynaklarÝnda Pe�enekler ve 

Hazar HanlÝğÝ arasÝndaki iliĢkinin s�rekli gergin olduğu yazÝlÝr. Ġbn Rusta tarafÝndan ileri s�r�len g�r�Ģ 

HazarlarÝn her sene yaptÝklarÝ saldÝrÝlar ile Pe�enekleri zayaÝflatmayÝ ama�ladÝklarÝ ger�eğini ifade 

eder. 

De Admistrando‟nun 37. b�l�m�nde zikredilen Oğuz-Hazar ittifakÝnÝn zaferinden sonra 

Pe�eneklerin �oğu dağÝldÝ ama bir kÝsmÝ kaldÝ. Bu azÝnlÝk kendilerini, Bizans Ġmparatorunun eserinde 

a�ÝkladÝğÝ gibi, g�r�n�Ģleri ve giysileri itibarÝ ile Oğuz olarak tanÝmlar. Bunun �nemi Kangar 

Pe�eneklerinin kendilerini diğerlerinden ayÝrmaya yarayan bir kimlik bilincine sahip olduklarÝdÝr. Bu, 

yeni �yelerin birbirine bireysellikten �te hayali bir iliĢki ile bağlÝ olduğu yeni bir topluluğun oluĢtuğunu 

g�sterir. Bu iliĢki o kadar g��l� idi ki ayrÝldÝktan sonra geri kalanlar hala kendilerini ilk, esas, 

topluluğun �yeleri olarak tanÝmlamÝĢlardÝr. 

Hazar HanlÝğÝ ve Macarlar 

De Administrando Imperio‟nun 38. b�l�m� Hazar-Macar iliĢkilerine dair ayrÝntÝlÝ ve analiz 

edilebilir bilgi i�erir. Ġmparatorun eseri dÝĢÝnda Ġslam kaynaklarÝ da iliĢkinin incelenmesinde olduk�a 

�nemli bilgilere sahiptir. De Administrando Imperio‟daki Macarlarla ilgili bilgileri değerlendirirken 
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imparatorun eseri i�in hangi kaynaklarÝ kullandÝğÝnÝ bilmekte yarar var. Ama bu olduk�a g��, ��nk� 

eserde hangi kaynaklarÝn kullanÝldÝğÝna dair hi� bir bilgi yok. Macarlarla ilgili bilgilerin verildiği 40. 

b�l�mde, yazar eserinde Bizans‟a giden Termascu ve Bulcsu‟dan edindiği bilgilerin kullanÝldÝğÝnÝ 

belirtir. Ama bu kaynaklarÝn tam olarak hangi bilgiler i�in kullanÝldÝğÝnÝ saptamak yine de �ok zor. AynÝ 

Ģekilde imparatorun Arpad ailesinin hem �lm�Ģ hem de yaĢayan atalarÝnÝ listelediği b�l�mde farklÝ 

yerlerden edinilmiĢ farklÝ bilgiler kullanÝlmÝĢtÝr. Bu �zellikle Arpad, onun oğlu Tarkacsu ve torunu 

Teveli ile ilgili bilgilerde g�r�lebilir. Arpad ailesi hakkÝndaki ilk bilgiler Bizans sarayÝna ancak Arpad‟Ýn 

d�rt oğlu bahse değer hale geldiği zaman ulaĢtÝ. Ġkinci dalga bilgiler bir sonraki kuĢakla ilgili olup, 

torunlar d�nyaya isimlerini duyuracak kadar yaĢlÝ ve tecr�beli olduklarÝnda ulaĢmÝĢtÝr. Bir sonraki bilgi 

ulaĢtÝğÝ zaman Teveli �lm�Ģt� ama oğlu Termacsu Bizans sarayÝna delege olarak gitmek gibi �nemli 

g�revleri yerine getirmiĢtir. FarklÝ d�nemlere ait Ģecere ve soy ile ilgili bilgi ve yazÝtlar imparator veya 

asistanÝ tarafÝndan 40. b�l�mde kronolojik olarak toplanmÝĢ ve sÝraya konulmuĢtur. MacarlarÝn Karpat 

havzasÝna taĢÝnmasÝndan �nceki tarihi ile ilgili en �nemli bilgileri i�eren 38. b�l�mle ilgili olarak, biz bu 

kaynaklarÝn bir listesini yapamayÝz ama belli baĢlÝ Ģeyleri belirtebiliriz. 

„Ot‟ ifadesi 38. b�l�m� iki farklÝ kaynağa referansta bulunan iki farklÝ gruba ayÝrÝr. Bu aynÝ 

zamanda yayÝn y�ntemi a�ÝsÝndan iyi bir �rnektir. Birinci b�l�m MacarlarÝn s�rekli değiĢen yurtlarÝ 

hakkÝndadÝr. YerleĢim yerlerinden biri olan Levedi coğrafi olarak iki nehir (Chingilus, Chidams) 

tarafÝndan beliriyordu. B�l�m�n edit�r� Etelk�z‟�n yeri hakkÝnda tam bir malumata sahip 

olmadÝğÝndan, onun d�neminde bu b�lgede Pe�eneklerin yaĢadÝğÝ ger�eğinden yola �ÝktÝ. Bu bilgiyi 

temel alarak ve Pe�eneklerin yerini ilk belirten bir kaynaktan yola �Ýkarak yazar sÝnÝrlarÝ Ýrmaklara 

g�re yeniden belirledi. Bu b�l�m�n incelenmesinden daha fazla sonu� �Ýkarmak m�mk�n değildir. 

Kesin olarak s�yleyebileceğimiz tek Ģey b�t�n bilgilerin �ok keskin bir Ģekilde kitaptan etkilendiğidir. 

KitabÝn kendisi de ancak Macarlar Karpat havzasÝna geldikten ve onlarÝn terkettiği topraklara 

Pe�enekler yerleĢtikten sonra yazÝldÝ. 

De Adminisrando Imperio‟nun 39. b�l�m� yukarÝda zikredilen m�nakaĢalÝ konularla ilgilidir. 

B�l�m�n konusu Hazarlardan ayrÝlan AvarlarÝn tarihidir. AvarlarÝn Hazarlardan ayrÝlmasÝ ve Macarlara 

katÝlÝmÝ Macar ilk �ağ tarihinde �nemli bir noktadÝr. Bu nedenle bu konuya b�t�n bir b�l�m ayrÝlmÝĢtÝr. 

Hazar-Macar iliĢkileri a�ÝsÝndan Constantinus‟un eserinin 38. b�l�m�ndeki Levedi hikayesini 

incelemek gerekir. Her ne kadar imparator Levedi‟yi bu kÝsa ama �ok �nemli b�l�mde zikretse de, 

isminin sekiz kez zikredilmesi bile Levedi‟nin �ok �nemli bir Ģahsiyet olduğuna iĢaret eder. Levedi 

Macar tarihinde ismi kalmÝĢ ve kendisine referansta bulunulan tek kiĢidir. Bu nedenle Macar tarihinin 

baĢlangÝcÝnÝ Levediden ayÝrmak g��t�r. Onun rol�n� değerlendirmek �zellikle Magyar iĢgalinden 

�nceki d�nemi incelemek a�ÝsÝndan �nemlidir. AyrÝca onun Macar geleneğini devam ettirmesi de 

�nemlidir ��nk� De Administrando Imperio‟ya g�re Levedi‟nin Hazar‟a yakÝn olan yurdu ismini 

Levedi‟nin isminden almÝĢtÝr. YaĢamÝ boyunca o ve halkÝ Hazar saldÝrÝlarÝndan dolayÝ yurtlarÝnÝ 

terketmek zorunda kaldÝlar ve Etelk�z adÝ verilen yeni bir yere yerleĢtiler. Bir Macar hikayeci Bizans 

sarayÝnda (Constantinus D�nemi‟nde olamayabilir, hatta olmasÝ m�mk�n değildir) bir hikaye anlattÝ. 

Eğer Macar kaynaklarÝndan olmadÝğÝ kesin olan metinleri �Ýkaracak olursak, geriye kalacak Ģey 
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Levedi‟nin kim olduğu ile ilgili bilgi ve onun hikayesidir: Levedi baĢ voyvoda olarak, MacarlarÝn 

Levedia‟da politik organizasyonu, Hazar hanÝ ve Levedi‟nin (Levedi‟nin eĢi y�ksek tabakadan bir 

Hazar kadÝnÝ idi) iliĢkisi, Kağan Levedi‟ye “kağan” unvanÝnÝ teklif eder ama o bunu geri �evirir ve 

yerine AlmuĢ veya Arpad‟Ý �nerir; Arpad se�ilir ve Hazar geleneklerine g�re bir kalkan �zerinde 

kaldÝrÝlÝr. 

Hikayenin amacÝ Arpad ailesinin nasÝl baĢa geldiğini anlatmaktÝr. Levedi‟nin unvanÝ reddettiği ve 

bununla Arpad‟Ýn taht i�in hakkÝnÝ meĢrulaĢtÝrdÝğÝ ger�eğini vurgulamak gerekir. Levedi‟nin her 

kelimesi doğru olarak itirazsÝz kabul edilirdi ��nk� Hazar hanÝ Levedi‟nin “y�ksek r�tbeli, duyarlÝ ve 

cesur ve T�rkler arasÝnda ilk ve tek olduğunu” yazar. Eğer Levedi birini halefi se�erse bu o kiĢinin 

uygunluğuna garanti idi. Hikayenin meĢruiyetlik ile ilgili diğer bir iddiasÝ Levedi‟nin sadece halefini 

belirlemekle kalmayÝp, halefinin kağan tarafÝndan kabul�n� de sağlamÝĢ olduğudur. Metinde ayrÝca 

T�rklerin yeni y�neticilerini se�tikleri yazÝlÝdÝr. Bu yeni bilgi, kanÝmca, sadece yeni hanedanÝn g�c�n� 

ispatlayan bir ifade değil aynÝ zamanda -dar anlamda- Arpad y�netimini ve ailesini kutsayan bir 

ifadedir. AlmuĢ‟un hatÝrasÝ geleneklerden silinemez. Hikayenin geri kalanÝ Levedi‟nin D�nemi‟nde 

meydana gelen taht değiĢikliklerini doğrulamaktadÝr. 

AlmuĢ geleneği Levedi‟nin muhtemel halefi olarak iki isim belirlediğini ve kararÝ Macarlara 

bÝraktÝğÝnÝ s�yleyen baĢka bir hikaye tarafÝndan lekelenir. Her iki aday-AlmuĢ‟un ailesinden biri 

y�netimde kaldÝğÝ s�rece- kağan i�in aynÝ idi. KÝsaca, MacarlarÝn (Levedi‟den Arpad‟Ýn kalkan 

�zerinde y�kseliĢine kadar) hikayesinin amacÝ bir�ok y�n� olan g�c� yeni bir etken olarak 

g�stermektedir. Hi� kimse hikayenin doğruluğundan Ģ�phe etmedi. Yeni hanedanÝn kendisi hikayeyi 

doğruladÝ. Olaylar 6. Y�zyÝlda Orta Asya‟daki T�rklerin durumuna benzer Ģekilde idi. 

G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn ortaya �ÝkÝĢÝ adÝ Orhun yazÝtlarÝnda Bumin olarak ge�en T�men‟e dayanÝr. 

�in kronikleri T�rklerin Juan-juan y�netimi altÝnda olduğu ger�eğine dair bilgiler verir ama 540‟larda 

T�rkler hali hazirda �nemli bir askeri g�� idi. Kendi imparatorluklarÝnÝ kurmaya teĢebb�slerinden bir 

ka� yÝl �nce, T�rkler �in Ġmparatorluğu ile askeri ve ticari iliĢkiler i�ine girmek i�in �in sÝnÝrlarÝnda 

g�r�nd�ler. Bu arada Juan-juanlar t‟iel�lere karĢÝ ordu hazÝrlamakta idi ve T�rklerin yardÝmÝ ile isyanÝ 

bastÝrdÝlar. T�men haklÝ olarak bir Juan-juan prensesine evlenme teklif edebileceğini d�Ģ�nd� ama 

Juan-juan hanÝ basit bir demircinin bu isteğini kibirli s�zlerle geri �evirdi. Sonra T�men �in‟den bir eĢ 

edindi. Bu yeni bir ittifak anlamÝna geliyordu. 552‟de T�rk hanÝ diğer bir imparatorun desteği ile eski 

y�neticilerine saldÝrdÝ ve onlarÝ mağlup etti. �in kaynakarÝna g�re, zaferden sonra T�men kendisini Ġli 

kağan, “halkÝn kağanÝ” olarak ilan etti. Bumin ve kardeĢi Ġstemi K�l Tegin yazÝtlarÝnda T�rk 

imparatorluğunu organize eden ve kanunlarÝ yapan kiĢiler olarak zikredilirler. Yeni bir imparatorluğun 

doğuĢu sadece yeni bir hanedanÝn ve yeni insanlarÝn geliĢini -etnik yapÝyÝ değiĢtirmeden- getirdi.12 

AlmuĢ hanedanÝnÝn baĢa geliĢi de aynÝ bi�imde olmalÝ. Onlar dÝĢarÝdan bir kabile ittifakÝna dahil 

olmadÝlar ��nk� Levedi‟da bir kabile ittifakÝna aittiler ve liderlik rol�ne sahiptiler. Hazarlarla ittifak 

halinde savaĢlar yaptÝlar. Hazarlarla iliĢki imparatorluktan bir t�r bağÝmsÝzlÝk anlamÝna gelmemeli. Mu-

kan, T�men‟in oğlu, �in‟in kuzeybatÝsÝndaki Chou Devleti ile Kuzeydoğu Ci Ġmparatorluğu‟na karĢÝ bir 
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ittifak oluĢturdular ama yenildiler. Kağan, Chou ile (�in h�k�mdarÝnÝn kÝz kardeĢini imparatora vererek 

sağlamlaĢtÝrdÝğÝ) sÝkÝ bir ortaklÝk i�inde idi. BazÝ kaynaklar bu ittifaklarÝn zayÝf diğerleri ise �ok g��l� 

olduğunu yazar. “�in imparatorluğu bizi altÝn g�m�Ģ yağmuruna tuttu… bizi al�ak g�n�ll� s�zlerle ve 

zenginlikleri ile -ki bu �evredekileri �ekmenin bir yolu idi- aptallaĢtÝrdÝlar.” De Administrando 

Imperio‟da zikredilen Hazarlarla �� yÝl devam eden ittifak bir �nceki d�nemdeki yoğun iliĢkilerin bir 

anÝsÝ idi.13 Hazar KağanlÝğÝ Levedi‟nin g�c�n� de kabul etti. SaygÝlarÝnÝ g�stermek ve ittifaklarÝnÝ 

g��lendirmek i�in Hazarlar ona y�ksek tabakadan bir eĢ verdiler. B�t�n bu ger�ekler Levedi‟nin 

g�c�n� g�sterir. Bununla birlikte hi� umulmadÝk Kangar saldÝrÝsÝ g�� dengelerinde �nemli bir 

değiĢikliğe sebep oldu. Bu sadece alÝnan bir mağlubiyet değil, Levedi halkÝnÝn kaderini ciddi anlamda 

etkileyen bir olaydÝ. Yenilgi MacarlarÝ eski yurtlarÝnÝ terketmeye ve yeni bir yurt aramaya zorladÝ. Ama 

ĢanslÝ idiler ki yeni yurtlarÝ Etelk�z i�in savaĢmalarÝ gerekmedi, sadece oraya gitmeleri yeterli idi. 

Levedi‟nin durumu zayÝfladÝ ve aileler gerilerden gelip �ne �Ýkmak zorunda kaldÝlar. DAI‟da Levedi‟nin 

unvanÝ voyvoda idi ama Kangar SaldÝrÝlarÝndan sonra bu unvan ortadan kayboldu ve prens unvanÝ 

ortaya �ÝktÝ. Bu T�rklerde taht değiĢikliklerinin sonucu idi. 

�in kaynaklarÝ T�men tarafÝndan alÝnan Ġli Kağan unvanÝnÝn Hunlardaki Sany�‟ya eĢit olduğunu 

yazar.14 Yunan metinlerinde Levedi unvanÝ ve AlmuĢ farklÝ Ģeylerdi. Maalesef bu isimlerin orijinal 

hallerini bilmiyoruz. Bu farklÝlÝk Kangar saldÝrÝsÝndan sonra AlmuĢ ve Levedi‟nin iliĢkisinde bir 

değiĢiklik olduğunu g�sterir. Levedi‟nin ailesinin yerine AlmuĢ‟un ailesi ge�ti. 

YukarÝdaki tezle uyumlu olarak, MacarlarÝn Hazar y�netimi altÝnda yaĢadÝğÝnÝ ispatlamak zordur. 

38. b�l�m�n baĢlangÝcÝ aynÝ Ģeyi ileri s�rer. Metne kaynaklÝk eden bilgi MacarlarÝn Hazar 

yakÝnlarÝndaki yerlerini iĢgal ettiklerini vurgular. Her ne kadar bu a�Ýklama coğrafi değilse de, a�Ýkca 

g�steriyor ki MacarlarÝn yurdu Hazar HanlÝğÝ sÝnÝrlarÝ i�inde değildi. Daha da net s�ylemek gerekirse, 

Macar geleneğinde Hazar otoritesinin hi� bir izi yoktur. Vurgulanan Ģey tam bir bağÝmsÝzlÝktÝ. 

Ġkili y�netim hikayesi Hazar-Macar iliĢkisi hikayesi i�indedir. Bilimsel literat�r esas olarak, aynÝ 

ikili y�netim Macarlarda, Levedi ve Etelk�z‟�n Macarlarda var olduğu �zerinde hem fikirdir ve aynÝ ikili 

y�netim HazarlarÝn Macarlar �zerindeki otoritesini g�sterir. Burda bu varsayÝmÝ reddetme ĢansÝna 

sahip değiliz ama ger�ekleri de belirtmekte yarar var. �ncelikle yukarÝda belirttiğimiz gibi, Macar 

bağlÝlÝğÝnÝ esas alabilecek herhangi bir bilgi yok. Ġkinci olarak, t�bi -bağÝmlÝ- bir grubun Hazarlar 

tarfÝndan verilen bağÝmsÝz sacral bir lidere sahip olduğu iddiasÝnÝn desteklemek olduk�a g��. 

Hazar HanlÝğÝ‟nÝn ve MacarlarÝn iliĢkisi Levedi D�nemi‟nde hi� de gergin değildi. DAI‟ya ve Ġslam 

kaynaklarÝna dayanarak bu iliĢkide, Hazar ve Pe�enek iliĢkisinde olduğu gibi, s�rekli gerginliğin 

olduğunu varsaymak i�in hi� bir neden yoktur. Bununla birlikte, durum Levedi HanedanÝ‟nÝn tahtÝnÝ 

AlmuĢ ailesine teklifinden sonra değiĢti. Yeni y�netici aile -bozkÝra g�re “el”- kendisine yeni hedefler 

belirledi. Gelecekte dÝĢ politikada �nemli bir g�� olmak istedi. Bununla birlikte bu teĢebb�s Hazar 

KağanlÝğÝ‟n ile olan iliĢkide değiĢikliklere neden oldu ki son b�l�mde bu konu �zerinde duracağÝz. 

Macar-Pe�enek ĠliĢkisi 
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Ġki halkÝn en geniĢ ve tam resmi DAI‟da zikredilen “�ok defa” ifadesinden anlaĢÝlabilir. Var olan 

bilgiyi analiz ederken, dikkat etmeliyiz ki -daha �nce belirtildiği gibi- eserin d�neminde Bizans i�in 

stepte en b�y�k tehlike Pe�eneklerdi. Pe�enekler Tuna‟dan HazarlarÝn topraklarÝna kadar �ok geniĢ 

bir alana (Karadeniz‟in kuzey b�lgesi) h�kmettiler. Pe�eneklerin bu g��l� rol� imparatorun 

�alÝĢmasÝnÝn ortaya �ÝkÝĢÝnÝ etkilemiĢ olmalÝ. 

DAI‟ya g�re, Pe�enekler MacarlarÝn tarihini ilk Levedia‟da sonra Etelk�z‟de belirledi. Her iki 

durumda Macarlar Pe�eneklerin zaferinden sonra yurtlarÝnÝ ter ketmek zorunda kalmÝĢlardÝr. Ġlk 

yenilgiden sonra Hazar havzasÝna gittiler. YukarÝda bahsedildiği gibi, Oğuz ve Hazarlar Ġdil ve Ural 

arasÝndaki b�lgede Pe�enekleri mağlub ettiler. 

DAI‟ya g�re, bu yenilgiden sonra Pe�enekler yeni bir yurt bulmak zorunda kaldÝlar ve MacarlarÝn 

topraklarÝna ulaĢtÝlar ve onlarÝ yenilgiye uğrattÝ. B�t�n bu m�cadeleler Levedia‟da yer aldÝ ve onlarÝn 

sonucu olarak Levedi hanedanÝ yerini AlmuĢ hanedanÝna teklif etti. AlmuĢ HanedanÝnÝn yaptÝklarÝ yeni 

yerleri Etlek�z‟le sÝnÝrlÝ idi. Constantinus MacarlarÝn tekrar burda Pe�enekler tarafÝndan yenilgiye 

uğratÝldÝğÝnÝ yazar. Bu, MacarlarÝ yeni bir yurt aramaya sevk etti ve onlar da Hazar havzasÝnÝ buldu. 

Bu olaylarla bağlantÝlÝ olarak, bazÝ durumlarÝ tesbit etmekte yarar var. 

MacarlarÝn Hazar havzasÝna gidiĢlerinden �nce uzak diyarlara baĢarÝlÝ seferler d�zenlemeleri 

onlarÝn askeri g�c�n� yansÝtÝr. D�zenli saldÝrÝlar zinciri Macar aileleri ve b�t�n halkÝ Etyelk�z‟den 

�ÝktÝktan sonra da devam etti; hatta sonraki d�nemde Macarlar hemen hemen her sene savaĢtÝlar. 

VarlÝklarÝnÝ tehdit eden bir saldÝrÝyÝ geri p�sk�rtemeyen bir halkÝn m�teakip yÝllarda uzak topraklara 

seferler d�zenlemesini d�Ģ�nmek g��t�r. Hatta farz edebiliriz ki, ordunun kendisi �lkenin dÝĢÝnda idi 

ve saldÝrÝya maruz kalan ordu değil halktÝ. SaldÝrÝyÝ �ğrendikten sonra, ordu memleketteki insanlarÝna 

�lkeden ayrÝlmalarÝnÝ ve Karpatlara ge�melerini emretti. UluslarÝn g��lerini domino taĢlarÝnÝn hareketi 

ile karĢÝlaĢtÝrmak olduk�a yaygÝn ve �arpÝcÝ g�z�k�r ama bununla g�ndelik yaĢamÝn ger�eğini g�z 

ardÝ edebiliriz. Eğer daha �nceki d�nemlerdeki step halklarÝnÝ incelersek, yerleĢim ve otlağÝn orda 

yaĢayan insanlar i�in ne kadar �nemli olduğunu g�r�r�z. Muhtemelen onlar topraklarÝnÝ ve nerde ne 

zaman hayvanlarÝ i�in iyi yerler bulabileceklerini �ok iyi biliyorlardÝ. KÝsaca, �evrelerine alÝĢÝktÝlar ve 

onu her ne pahasÝna olursa olsun korumaya hazÝr idiler. Belki bir saldÝrÝ durumunda Macar ordusunun 

topraklarÝnÝ geri almayÝ denediğini ileri s�rmek abartÝlÝ olmayacaktÝr. Bu savaĢlarÝn kanlÝ olduğu Macar 

fethi kadar ger�ekti. AyrÝca 899‟da bile MacarlarÝn Arnulf ile ittifak halinde baĢarÝlÝ bir sefere katÝldÝklarÝ 

bilinmektedir. O d�nemlerin gelecekteki halini d�Ģ�n�rsek, ArpadlarÝn devam ettiğini ve Hazar 

havzasÝnda �nemli bir g�� haline geldiğini s�yleyebiliriz. 

Pe�enekleri ve MacarlarÝ birlikte zikreden tek Latince kaynak 908‟de Regino Pnumi Abbot (892-

899) tarafÝndan yazÝlan Chronicon‟dur. Bu �alÝĢmada, yazar 906‟a kadar olan tarihi yazdÝ. Kabul edilir 

ki yazar, s�zl� kaynaklara dayanarak, Charlemagne‟den sonraki olaylarÝ kaydetmiĢtir. �� tarihin (889, 

894 ve 901) yazarÝn MacarlarÝn ve Charlemagne‟nin �nemli iĢler yaptÝklarÝ hakkÝndaki ifadesi ile 

bağlantÝsÝ vardÝr. Yazar �ok sÝk, hatta kendi d�nemini a�Ýklarken bile, klasiklerden alÝntÝlar yapmÝĢtÝr. 

�st� �rt�l� ve ince fikirlerden de anlaĢÝlabileceği gibi, yazar �ok okuyan bir kiĢi idi. Eser bir t�r kronik 
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olsa da, bir tarihte olduğu belirtilen olaylar her zaman o tarihte olmamÝĢtÝr. Macarlarla bağlantÝlÝ 

olarak, yazar “889‟da bir hayvandan daha acÝmasÝz bu ulus Ġskitlerin topraklarÝndan geldi ��nk� ordan 

kendilerinde sayÝca ve cesaret a�ÝsÝndan daha �st�n olan Pe�enekler tararÝndan s�r�lm�Ģlerdi” der. 

Bu MacarlarÝn yurtlarÝnÝ terk etmelerinin tek sebebi değildi. O topraklar n�fus a�ÝsÝndan �ok kalabalÝktÝ 

ve herkese yetecek kadar b�y�k değildi. Regino eserini 910‟lu yÝllarda yazdÝ. O 889‟da MacarlarÝn 

kuzey Ġtalya‟ya bir sefer d�zenlediklerinden, inanÝlmaz bir yÝkÝma sebep olduklarÝndan ve kendilerine 

mukavemet eden herkesi ve bir�ok baĢ piskoposu ve d�k� �ld�rd�klerinden bahseder. Abbot 

hakkÝnda duyulan b�t�n bu bilgiler ile yazarÝn MacarlarÝ 889‟da sadece tehlikeli değil aynÝ zamanda 

hayvanlar gibi yaĢayan acÝmasÝz insanlar olarak tanÝmlamasÝ arasÝnda bir bağlantÝ vardÝr. Yazar bu 

ifadeleri boĢuna kullanmaz. OkuyucularÝnÝ doğudan gelen bu insanlarÝn HÝristiyan d�nyasÝna en 

acÝmasÝz Ģekilde saldÝrÝp sadece kasabada yaĢayanlarÝ değil ayrÝca tanrÝya hizmet edenleri de 

�ld�rd�klerine inandÝrmak ister. AyrÝca yazar daha �nce mağlub edildikleri i�in onlarÝ bir kez daha 

yenmenin m�mk�n olduğunu ileri s�rer. 

Macarlardan daha cesaretli olan pagan Pe�enekler buna bir �rnektir. Bu nedenle Regino‟nun 

kroniği, Pe�eneklerin MacarlarÝ Hazar havzasÝna g��e zorladÝklarÝnÝ iddia eden teze delil olarak kabul 

edilemez. Regino‟nun tezi Pe�eneklerin varlÝğÝnÝ bilmesi ve bu ger�eği ifade etmesi a�ÝsÝndan ilgin�tir. 

Diğer hi� bir kaynak Pe�eneklerden bahsetmez. B�t�n bu bilgileri Ģ�pheli kÝlan da bu. Avrupa ile 

Bizans arasÝnda g��l� bir aktif bağ olduğunu biliyoruz. Fulda‟nÝn kroniği Ġmparator Leo‟nun Lazarius‟u 

Regensburg‟a g�ndermesi ile ger�ekleĢen resmi bir ziyaretten bahseder. Muhtemelen Bulgar ve 

Macar savaĢlarÝ hakkÝnda bilgiler veren Lazarius‟tu. Yine muhtemeldir ki, Regino kendisine bazÝ 

insanlarÝn MacarlarÝn komĢusu olduklarÝnÝ ve belki de onlarÝn MacarlarÝ yenmek i�in yardÝmcÝ 

olabileceklerin s�yleyen bir Ģahidin anlattÝklarÝnÝ kaydetmiĢtir. Bu nedenle Regino Macar-Pe�enek 

savaĢÝnÝn varlÝğÝnÝ doğrulayamaz. Ger�ekte Bizans delegesi MacarlarÝn daha �nceki yenilgisini 

kastetmiĢtir. Mağlubiyetten sonra Macarlar yurtlarÝnÝ terketmek zorunda kaldÝlar ama yurtlarÝ Etelk�z 

değil DAI‟de 38. ve 37. b�l�mlerin baĢÝnda zikredilen Levedia idi. Geri kalan eserler MacarlarÝn 

Etelk�z‟den Pe�enekler tarafÝndan s�r�ld�ğn� yazan Constantinus‟un eserinden ibarettir. Ġmparatorun 

eserinde Macar fethinin olaylarÝnÝ anlatan iki b�l�m vardÝr. 

DAI‟nÝn 38/5560 b�l�m�ne g�re, Macarlar ka�maya zorlandÝlar ve prens Arpad ka�anlarla 

birlikte idi. Macarlar yerleĢebilecekleri yeni bir yer arÝyorlardÝ. Onu buldular ama onun i�in savaĢmak 

zorunda kaldÝlar. OlaylarÝn geniĢ bir taslağÝnÝ verecek olursak: uygun bir �lke olan B�y�k Moravya‟nÝn 

bulunmasÝ, savaĢlar zafer, orda yaĢayanlarÝn s�r�lmesi ve yerleĢim. MantÝken bu bilgilerin Macar 

kaynaklarÝndan geldiğini d�Ģ�nebiliriz ama buna dair hi� bir iĢaret yok. Eğer bir Macar kaynağÝ a�Ýkca 

Macar liderin ulusunu bir saldÝrÝdan koruyamadÝğÝnÝ s�ylese idi �ok ilgin� olurdu. Biz Macarlarla ilgili 

b�l�m�n bazÝ Macar kaynaklarÝna dayandÝğÝnÝ var saysak ve onlardan biri b�yle bir Ģeyi a�Ýkca ifade 

etse bile bu yine inanÝlmasÝ zor bir ifade. Benim subjektif tezim dÝĢÝnda, Constantinus‟un B�y�k 

Moravya‟yÝ zikrediyor olmasÝ DAI‟nin Macar kaynaklarÝna dayandÝğÝ tezini ��r�t�r. Yazar geniĢ bir 

tarih bilgisine sahip olsa gerek. Yeni �lkenin insanlarÝ ile karĢÝlaĢtÝklarÝ zaman, Macarlar muhtemelen 

o �lkenin B�y�k Moravya‟yÝ olduğunu bilmiyorlardÝ. �lkenin ismini bilen yazarÝn kendisi idi. Hikayeyi 
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Arpad‟Ýn ismi �zerine kurmak mantÝklÝ ��nk� yazar hikayeyi Arpad prens se�ilmeden hemen �nce 

anlatÝr. 

DAI‟nin 40/13-22. b�l�m� Macar fethi olaylarÝnÝ tarihi bir �er�evede temsil eden iyi toparlanmÝĢ 

bir hikayedir. Bulgar HanÝ Simeon ve Bizans imparatorunun uzlaĢmasÝ ile ilgili yorum ancak bir kronik 

yazarÝndan gelebilir. Pe�eneklere teklif edildiği �ne s�r�len ittifak ile ilgili bilgi Macar kaynaklarÝndan 

elde edilmiĢ olamaz, ��nk� (kendisine karĢÝ ittifak oluĢturulan taraf) genellikle olaydan habersizdir. 

�yle sanÝyorum ki ittifakla ilgili bilgi yazarÝn verilen par�alarÝ bir araya getirerek ortaya �ÝkardÝğÝ 

bilimsel bir sonu�. Yazar (ne bir Macar ne de bir Pe�enek kaynağÝna dayanmaksÝzÝn) d�neminde, 10. 

y�zyÝyÝlÝn ilk yarÝsÝnda, Pe�eneklerin T�rklerin eski yurtlarÝnda bulunabileceğini ve s�rekli savaĢ 

halinde olduklarÝnÝ -ve daha da �nemlisi- savaĢa davet edilebileceklerini biliyordu. AyrÝca yazar Bulgar 

Ġmparatoru Simeon‟un Macarlardan daha �nce maruz kaldÝğÝ acÝlar i�in intikam almaya teĢebb�s 

ettiğini biliyordu. 

Simeon �ok k���k bir zaferle cevap vermeyi baĢardÝ. Bununla birlikte bu zafer ciddi bir sonu� 

getirmedi ��nk� eğer getirse idi Constantinus kesinlikle savaĢÝn ayrÝntÝlÝ bir a�ÝklamasÝnÝ verecekti ve 

MacarlarÝn yenilgiden sonra yurtlarÝnÝ terketmek zorunda kaldÝklarÝndan bahsedecekti. Bahsi ge�en 

b�l�mlerle sÝnÝrlÝ kalan a�Ýklamalara g�re, onlarÝn k�keni ne Macar ne de Pe�enek kaynaklarÝndan 

gelir. B�l�mlerin stili kroniklerinkini hatÝrlatÝr. KitabÝn yazarÝ ya da edit�r� 10. y�zyÝlÝn ortasÝnda 

Pe�eneklerin daha �nce MacarlarÝn yaĢamÝĢ olduğu b�lgede yaĢadÝğÝnÝ iyi biliyordu. 

10. y�zyÝldaki g�� politikalarÝ a�Ýkca Pe�eneklerin stepteki askeri avantajÝnÝ g�sterir. DAI‟nÝn 

b�y�k bir b�l�m� Pe�eneklerin nasÝl Bizans sÝnÝrlarÝnÝ korumak i�in kullanÝlabileceği hakkÝndadÝr. 

Pe�enekler sadece Dinyeper‟i kontrol etmede değil, ayrÝca Bulgarlar, Ruslar ve Ker�liler ve doğal 

olarak Macarlara karĢÝ savaĢlarda paralÝ asker olarak kullanÝlabilirlerdi. Eserin b�t�n� esasen 

Bizans‟a faydalÝ olmak i�in yazÝldÝ: amacÝ sonraki imparatorlar i�in yol g�stermekti. 

Constantinus kronikleri �ok iyi biliyordu ve onlarla ilgili bilgisini eserinde ger�ek politik durumu 

a�Ýklarken kullandÝ. AyrÝca biliyordu ki, onun d�neminde MacarlarÝn eski yurdu (Hazar havzasÝ 

dÝĢÝnda) Pe�eneklerin yeni yurdu idi. Bu iki ulusun savaĢÝnÝn sonucunda yurtlarÝnÝ değiĢtirdiğini ileri 

s�rmek matÝklÝ bir sonu� gibi g�r�nd�. Levedia ve Etelk�z‟�n değiĢmesi Pe�enek ve Macarlar 

arasÝndaki ger�ek savaĢlarÝn sonucu idi. Ġmparator MacarlarÝn Hazar havzasÝnÝ fethinin baĢka bir 

Ģekilde olacağÝnÝ d�Ģ�nemedi, MacarlarÝ ordan tekrar Pe�eneklerin s�rd�ğ�n� d�Ģ�nd�. 

DAI‟nin 40/13-22. b�l�mleri o g�nk� durumun ve olaylarÝn ayrÝntÝlÝ bir a�ÝklamasÝnÝ verir, ama -

kanÝmca-b�t�n eser Ġmparatorun bazÝ Ģeyleri birleĢtirmesi ile ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Eserin �geleri �nceden 

verilmiĢti, sadece onlarÝn bir araya getirilmesi gerekiyordu. �ağdaĢ kronikler Bulgar-Bizans savaĢÝ 

hakkÝnda ayrÝntÝlÝ bir bilgi verdi. Ġmparatorun kesin olarak bildiği tek Ģey Macar fethinin (yurt değiĢimi) 

890‟lÝ yÝllarda olduğu idi. Pe�eneklerin Etelk�z‟de ortaya �ÝkÝĢlarÝ yine aynÝ zamanda oldu. Bulgarlar 

Macarlar tarafÝndan mağlub edildiği i�in, daha sonra Simeon onlardan intikam almak i�in bir sefer 

d�zenlemiĢ ve MacarlarÝ yenmiĢtir. BunlarÝn hepsi 40. b�l�mde yer alÝr. 
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Kabarlar ve Macarlar 

KabarlarÝn Hazar KağanlÝğÝndan ayrÝlmasÝ ve Macarlara katÝlmasÝ MacarlarÝn Hazar havzasÝna 

gelmelerinden �nceki tarihlerinde �ok �nemli olaylardÝ. Constantinus‟un bu olaya b�t�n bir b�l�m� 

ayÝrmasÝ bu olayÝn �nemini g�sterir. Salzburg yÝllÝğÝ DAI‟nin i�eriğini doğrular niteliktedir. YÝllÝğÝn bir 

versiyonu KabarlarÝ, 881‟deki Macar saldÝrÝsÝndan sonra (ki muhtemelen Morvalarla ittifaken 

d�zenlenmiĢti) ki d�nemlerden bahsederken, zikreder. Bizans kaynaklarÝndaki Ģekli ile aynÝ tellaffuz 

edilir. 

DAI‟nÝn “Kabarlar Hazar soyundan gelir” ifadesi belki KabarlarÝn etnik konumuna değil ama 

onlarÝn Hazar Ġmparatorluğu‟nun y�netimi altÝnda olduğuna fakat daha sonra onlardan ayrÝldÝğÝna 

delalet eder. “Bu T�rklere HazarlarÝn dilleri �ğretildi” ifadesi ise etnik anlamda KabarlarÝn kim olduğu 

konusunda yardÝmcÝ olmaz ��nk� Kabarlar zaten Hazar dilini konuĢabilen insanlardÝ. AyrÝlmanÝn 

sebeplerini a�Ýklamak �nemli ama elimizdeki kaynaklarÝ d�Ģ�n�rsek, sonucun ne olduğunu ve asilerin 

ayrÝlmasÝnÝn ve onlarÝn baĢkalarÝ tarafÝndan kabul�n�n sonu�larÝnÝ incelemek daha yararlÝ olabilir. 

Stepteki g�� politikasÝnÝ d�Ģ�n�rsek, KabarlarÝn Macarlara katÝlÝmÝ g�� paylaĢÝmÝnda yeni bir 

durum ortaya �ÝkardÝ. Kabarlar Hazarlara karĢÝ isyan ettiler ama isyan bastÝrÝldÝ ve ka�mak zorunda 

kaldÝlar. Bu olay y�z�nden kağanlÝk �ok ciddi n�fus kaybÝna uğradÝ ve KağanlÝğ‟Ýn g�� anlayÝĢÝ kaybÝ 

kabullenemezdi. AyrÝldÝklarÝ zaman KağanlÝğ‟Ýn askeri g�c�n� belirlemek olduk�a g�� ��nk� olaylarÝn 

kronolojisine yardÝmcÝ olabilecek tek kaynak Salzburg Kroniği‟nde 881‟e referansta bulunan bilgidir. 

Constantinus‟un eserine dayanarak, g�c� zayÝf bir imparatorluğun b�yle b�y�k bir isyanÝ 

bastÝramayacağÝ sonucunu �Ýkarabiliriz. AĢağÝdaki olay isyanÝn b�y�kl�ğ�n� g�sterir. OnlarÝn Macar 

kabilesi tarafÝnda asimilasyonuna rağmen, ka�an asiler kendilerine ayrÝ bir kabile kurdular ve kendi 

liderlerini se�tiler. 
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GiriĢ 

il a�ÝsÝndan bakÝldÝğÝnda, M.S. 4. yy.‟Ýn son �eyreğinden baĢlayarak Doğu Avrupa‟ya ulaĢan iki 

b�y�k T�rk g��ebe grubu vardÝ: Hun-Bulgar (Peter Golden: Oğur) topluluğu ve asÝl T�rkler. Hun-

Bulgar topluluğu HunlarÝ (ve AsyalÝ selefleri Hsiung-nularÝ), Onogur ve Kutrigurlarla (Toqirgur) birlikte 

�n-BulgarlarÝ, Ġdil BulgarlarÝnÝ, AvrupalÝ (sahte) AvarlarÝ ve b�y�k ihtimalle Pe�enekleri i�eriyordu. AsÝl 

T�rkler Hazar hanedanÝ, Oğuzlar, Karakalpaklar ve KÝp�aklar idi. 10. yy‟a kadar BatÝ Avrasya 

bozkÝrÝnda ge�er dil, o tarihten sonra yerini ger�ek T�rk�eye bÝrakan Hun-Bulgar dili idi. 

Hun-Bulgar topluluğunu birleĢtiren ve onu asÝl T�rk�eden ayÝran yedi �zg�n �zelliği vereceğim: 

Hun-Bulgar Doğu T�rk 

1. „R‟leĢme „Z‟leĢme 

2. „L‟leĢme „ġ‟leĢme 

3. *tia > *�a > �u ta- 

4. d- y- 

5. Ģi- si- 

6. -m n- 

7. va-> va �- 

�rnekler: 1. ve 7. i�in: Hunca (Jordanes, M.S. 500 civarÝ) „ver‟ (�zi-Dnyeper nehri) = �uvaĢ�a 

„var‟ = T�rk�e „�z‟ aynÝ. Ġdil BulgarcasÝ (13-14. yy. yazÝtlarÝ) „j�r‟ (y�z) = �uvaĢ�a „Ģur‟ = T�rk�e „y�z‟ 

aynÝ. 



 883 

2. ve 3. i�in: Hsiung-nu dilinde (Wei-shu.s.a. 437) �e-Ģe (*�a[l] �) „taĢ‟. K�fe parasÝ (H. 180 = 

M.S. 796-797) „ĢaĢ‟ (<*�al�) aynÝ = �uvaĢ�a „�ul‟ aynÝ = T�rk�e „taĢ‟ aynÝ. 

4. ve 6. i�in: Tuna BulgarcasÝ (Hanlar Listesi, 679-691 civarÝ) „dilom‟ = T�rk�e „yÝlan‟ aynÝ. 

5. Kelime: Tuna BulgarcasÝ (Liste) „Ģegor‟ = T�rk�e „sÝğÝr‟ aynÝ. 

Hunlar 

Doğudan gelen Hunlar, M.S. 375 civarÝnda Don (Tanais) nehrini ge�tiler, Doğu ĠranlÝ AlanlarÝn 

topraklarÝnÝ aldÝlar ve Doğu GotlarÝnÝ bozguna uğratarak Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlardan 

s�rd�ler. ArdÝndan Tuna‟ya y�neldiler, BatÝ GotlarÝnÝ ezdiler ve Ģimdiki Macar ovasÝnÝ aldÝlar. 

Avrupa‟daki ilk yurtlarÝ �z� nehri boylarÝnda iken (Jordanes 550, var, yani ver) artÝk s�r�leriyle birlikte 

Panonya‟ya yerleĢtiyorlardÝ. Roma Ġmparatorluğu‟nun Tuna eyaletlerine defalarca akÝn yaptÝlar 

(�rneğin 395) ve hakimiyetlerini Orta Avrupa‟daki pek�ok Alman topluluk �zerine teĢmil ettiler. 430 

yÝlÝnda 

 Main nehri vadisinde Alman Burgondlarla savaĢÝp ezdiler. En �nemli y�neticileri, on yÝldan fazla 

her iki imparatorluğun, Doğu ve BatÝ Roma‟nÝn kam�ÝsÝ olan Attila (443-453) idi. 435 yÝlÝndaki bir 

barÝĢa g�re, Hunlar Doğu Roma imparatorundan yÝllÝk 700 libre altÝn alacaktÝ; 443‟e gelindiğinde bu 

hara� yÝllÝk 2.100 libre altÝna �ÝkÝyordu. Hunlar savaĢ�Ý olarak b�t�n Avrupa‟da neredeyse g�r�lmemiĢ 

bir korku uyandÝrdÝlar. IslÝk �alan oklar atan yaylarÝyla hedefi hi� ĢaĢÝrmayan atlÝ ok�ulardÝ. 

Fakat 451 yÝlÝnda Attila, Catalaunia ovasÝ yakÝnlarÝndaki bir savaĢta Roma ve BatÝ Got ordularÝ 

tarafÝndan yenildi. 452 yÝlÝnda Attila Ġtalya‟yÝ iĢgal edip pek�ok Ģehri (Aquileia, Padua, Verona, Milan 

vd.) yağmaladÝ ancak a�lÝk ve salgÝn onlarÝ geri d�nmeye zorladÝ.Ertesi yÝl Attila Doğu Roma‟ya 

saldÝrmayÝ tasarlÝyordu ama aniden �ld�. 

�l�m�nden sonra Hun Devleti par�alandÝ. Bir s�re sonra Attila‟nÝn en k���k oğlu Ġrmek eski 

ihtiĢamÝn kalÝntÝlarÝ �zerinde ileride Bulgarlar adÝnÝ alacak olan halkÝ toparlÝyordu Bu oluĢum 491 

yÝlÝndan itibaren baĢlamÝĢtÝr. 

(Sahte) Avarlar 

AvrupalÝ (sahte) Avarlar Orta AsyalÝ ger�ek Avarlarla (�ince Wu-huan, <Avwar) doğrudan 

bağlantÝlÝ değillerdi, ama �ağdaĢ Bizans kaynaklarÝnÝn a�Ýk�a belirttiği gibi, ger�ek AvarlarÝn Avrasya 

bozkÝrÝnÝn halklarÝ arasÝndaki itibarÝndan faydalanmak i�in, �zellikle sa� �rg� Ģekillerini alarak onlarÝ 

kasten taklit etmiĢlerdir. Bilhassa Bizans verilerine g�re, bu sahte AvarlarÝn Hun k�kenli olduğu ve bu 

y�zden Var-Hunni diye adlandÝrÝldÝklarÝ da a�ÝktÝr. 

(Sahte) Avarlar Azak-Kuzey Kafkasya b�lgesine ka�aklar olarak geldiler. Bizans kaynaklarÝ 

onlarÝn sayÝsÝnÝ 20 bin (iki t�men) olarak verir ve bu gen� ve din� maceracÝlarÝn komĢu halklarÝn 

dikkatini hemen �ektiğini s�yler. 
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Avarlar beraberlerinde getirdikleri d�zen (pax) anlayÝĢÝnÝ hemen kurma �abasÝna giriĢtiler. Bir 

d�zenin kurulmasÝ i�in altÝ mutad unsura ihtiya�larÝ vardÝ: Vergi verenler, yeni ortaklar, yeni toprak, 

askeri g��, taĢÝnÝr mal ve erzak. 

Avarlar �nderlerinin (Bayan Kağan, 558-582) olağan�st� basireti sayesinde on yÝl i�inde bu altÝ 

isteklerine de kavuĢtular. Kurulacak d�zenin kendileri i�in b�y�k fÝrsatlar doğuracağÝnÝ hemen fark 

eden Alan birliğinin Ġrani t�ccarlarÝnÝn, daha Kuzey Kafkasya‟da iken Avarlara para temin ettikleri 

a�ÝktÝr. Bunun delili, AvarlarÝn Bizans ile iliĢki kurmada Alan kralÝnÝn yardÝmÝnÝ istemeleri ve 

almalarÝdÝr. Bunun ardÝndan Tuna serhattÝ, Franklarla Elbe sÝnÝrÝ ve BaltÝk sahilleri de dahil, ticaret 

stratejisi i�in b�t�n �nemli b�lgeler, kaynaklarda SÝrp, HÝrvat, Obotrit ve Vilt gibi isimlerle ge�en Ġrani 

t�ccar teĢekk�llerinin denetimine girdi. Avarlara ortak olarak ilk katÝlanlar Onoğur ve Kutirgur HunlarÝ 

idi.Askeri bir g�� kurmak i�in Avarlar yerleĢik devletlerden alÝnabilecek askeri ve idari uzmanlara 

ihtiya� duydular. O zamanlar bu t�r devletler, Bizans ve Frank devletleriydi. Yeni �nder karizmatik 

Bayan, FranklarÝ tercih etti. 562‟de Frank hududuna ilk saldÝrÝsÝnda yenildi. Ama �� yÝl sonra Frank 

KralÝ Sigibert‟e karĢÝ b�y�k bir zafer kazandÝ. Hem Bizans, hem de Frank kaynaklarÝndaki veriler 565 

yÝlÝna gelindiğinde Bayan‟Ýn hedeflediklerine ulaĢtÝğÝnÝ g�stermektedir. Sigibert ve Bayan arasÝndaki 

barÝĢa Sigibert‟in kayÝnbiraderi, LombardlarÝn yeni kralÝ ve Gepidlerin amansÝz d�ĢmanÝ olan ve o 

zamanlar Panonya‟da yaĢayan Alboin aracÝlÝk etti. Gepidleri ezmekteki yardÝmÝna karĢÝlÝk Bayan, 

Alboin‟den LombardlarÝn hayvanlarÝnÝn onda birini, Gepidlerden alÝnan ganimetin yarÝsÝnÝ ve Gepid 

�lkesinde (Panonya) Avarlar i�in yerleĢecek yer istedi ve aldÝ. 

B�t�n bunlarÝ baĢaran Bayan, g�ndemindeki son �� madde i�in �alÝĢmaya koyuldu: Uzmanlar 

edinme ve eğitme ve de yeni tip kalÝcÝ bir ordu kurma. Avarlar neden yeni bir orduya gereksinim 

duydular? Bunun cevabÝ d�nemin stratejik sisteminde yatar. 4. ve 5. yy‟lardaki �ok sayÝda temel 

değiĢmeyi irdeleyen Arcibald R. Lewis o d�nemdeki, denizcilik tarih�ileri tarafÝndan anlaĢÝlmaz Ģekilde 

g�zden ka�ÝrÝlan en �nemli değiĢikliğin “k���k bir Yunan Ģehrinin, Byzantium‟un (Ġstanbul), Ġmparator 

Constantine (330-337) tarafÝndan baĢkent se�ilmesinin ardÝndan hÝzla b�y�k bir Ģehir konumuna 

y�kselmesi” olduğunu vurgulamÝĢtÝr. Roma esasÝnda kara eğilimli iken, yeni ismi Constantinople olan 

Ġstanbul‟un �zel konumu, onun „denizlerin sahibesi‟ olmasÝnÝ gerektirmiĢtir. Bizans Devleti‟nin siyasi 

ve iktisadi g�c� denizlerde hakimiyete bağlÝ ve bağÝmlÝ idi. Faaliyetlerini Bizans‟a y�nelten g��ebe 

bozkÝr g��leri, taktiklerini bu k�kl� değiĢikliğe uyarlamalÝydÝlar. Attila ve seleflerinin taarruzlarÝnda 

etkili olan atlÝ ok�ularÝn ani saldÝrÝlarÝ artÝk yeterli değildi. Gereken Ģey hem suda, �zellikle Ýrmakta, 

hem de karada gerilla savaĢÝ i�in eğitilmiĢ amfibi birlikler idi. 

Bayan‟Ýn �retimi Orta ve Doğu Avrupa denizcileri oluĢturuldu. Frank hududundan Alman Winidi 

sÝnÝfÝ askeri te�hizatÝnÝ zaten edinmiĢti. H�l� bir ordu i�in kullanÝlacak askerlere ihtiyacÝ vardÝ; bunu da 

gelecekteki Sloven, �ek, Leh ve SorplarÝn atalarÝ olan yerel k�yl�n�n sistemli Ģekilde ele 

ge�irilmesiyle ��zd�. Onun, torunlarÝ bug�n bile „dev‟ manasÝndaki „Avar‟ (obr, olbrz, vb.) ismini 

kullanan insanlarla iĢbirliği yaptÝğÝnÝ tahmin edebiliriz. Askeri eğitmenleri tarafÝndan kullanÝlan daha 

geliĢmiĢ Alman ge�er dilinin etkisi altÝndaki, Slav (Sklav) denen bu yeni g��, Slavca konuĢan kitlelerin 

belirleyici etkisine sahipti. Bu s�zme k�lt�r�n taĢÝyÝcÝlarÝ, Avar k�kenli olmayan yeni askeri ve idari 



 885 

se�kinler kendilerini aĢağÝ sÝnÝflardan tecrit ettiler ve AvarlarÝn felaketinden sonra da yaĢayan Alman 

veya Doğu k�kenli unvan ve r�tbeleri (edlinger, casenz, jupan, szlachta, vb.) benimsediler. 

Avar d�zeninin ��k�Ģ�nden (796 civarÝ) sonra pek�ok takip�i devlet ve ÝrmaklarÝ anayol olarak 

kullanan b�y�k Slav yerleĢimleri ortaya �ÝktÝ. Bu, Avrupa tarihindeki en b�y�k Avar mirasÝdÝr. 

Bir diğer Avar icadÝ �zenginin Avrupa‟ya tanÝtÝlmasÝdÝr. ArtÝk Ģ�valye adÝnÝ alan bir savaĢ�ÝnÝn 

attan d�Ģmeden mÝzrağÝnÝ tutup saplamasÝnÝ sağlayan �zengi, Orta�ağ ordularÝnÝn belkemiği olan atlÝ 

birliklerin kullanÝlmasÝnÝ doğurmuĢtur. Lynn White‟Ýn (1964) g�sterdiği gibi, atlarÝn temel yemi olan 

yulafa ihtiya�, BatÝ Avrupa derebeyliğinin ve bazÝ araĢtÝrmacÝlar tarafÝndan da eklenen, Ģ�valye 

k�lt�r�n�n doğuĢuna sebep olmuĢtur. 

Avrupa‟daki AvarlarÝn tarihi iki kÝsma b�l�nebilir. SÝnÝr hattÝ 626-630 d�nemidir. Ġlk d�nemde 

Avarlar Avrupa‟daki hakim g�� idi. Bizans Ġmparatoru Tiberius, yÝllÝk 80 bin som altÝn hara� �deme 

ĢartÝ ile Kağan‟a barÝĢÝ yeniletebilmiĢtir. BarÝĢ parasÝ s�rekli artmÝĢ, 580 yÝlÝnda 100 bin som, 604‟te 

140 ila 150 bin som, 617‟de 180 bin som ve 623‟te 200 bin som olmuĢtur. 

Avar m�lk� Avrupa‟nÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝ oluĢturuyordu: BaltÝk denizinden Tuna‟ya, Enns nehri 

(limes certus) boylarÝndan doğuda Don nehrine kadar. 581‟de �nemli bir kent olan Sirmium‟un (Srem) 

Avarlarca fethini, 584‟te Singidunum‟un (Belgrat) fethi izledi. Bizans‟Ýn ikinci kenti Selanik bile �� defa 

Avar fÝrtÝnasÝna yakalandÝ (603, 612/613 ve 614/615). 

Bayan‟Ýn ikinci halefi olan en k���k oğlu, askeri bir �nder olarak babasÝnÝn yeteneklerini tevar�s 

etmemiĢti. Ġstanbul‟u almaya karar verdi. Bu ama�la Avarlar ve monoxyla denilen k���k kayÝklÝ 

donanmalarÝ olan Slav denizcilerden b�y�k bir ordu topladÝ. ġahrbaraz‟Ýn y�nettiği Ġran ordusu da 

Avarlara yardÝm i�in Boğaz‟Ýn Anadolu yakasÝnda idi. Fakat kağan iyi bir ayarlama yapacak yetenekte 

değildi ve fetih teĢebb�s� tam bir baĢarÝsÝzlÝkla sona erdi. ġimdi BulgarlarÝn kopmasÝyla baĢlayan bir 

i� savaĢ, y�netici s�lalenin değiĢtirilmesi ve Avar g�c�n�n d�Ģ�Ģ� yaĢanÝyordu. Avar tarihinin bu 

ikinci d�nemi, Charlemagne‟Ýn seferiyle son buldu. OrdularÝ Panonya‟daki Avarn savunma hatlarÝnÝ 

(hring) aĢarak Avar bağÝmsÝzlÝğÝna son verdi. 

Avarlardan g�n�m�ze hi�bir metin ulaĢmamÝĢtÝr ama �ağcÝllarÝ olan bir Bizans yazarÝ 

(Theophilact Simocattes, 7. yy) onlarÝn Oğur (Hun-Bulgar) topluluğuna ait olduklarÝnÝ a�Ýk Ģekilde 

s�ylemektedir. 

Tuna �n-BulgarlarÝ 

15-16. yy‟a ait �� Doğu Slav yazmasÝnda, �n-Bulgar hanlarÝnÝn iki listesi g�n�m�ze ulaĢmÝĢtÝr. 

Birinci liste Tuna BulgarlarÝnÝn �nderi Asparukh (679-691) ile sona erer, ikincisi ise 737 yÝlÝna kadar 

s�rer. Birinci listede iki �nemli bilgi vardÝr: Birincisi, BulgarlarÝn atasÝ, Kubrat/Kurt‟un takip ettiği Ġrnik 

olarak verilir; ikincisi ise Bulgar y�netici ailesinin ismi Dulo‟dur. Bu isim �in kaynaklarÝnda Asya 

Hsiung-nularÝnÝn hanedanÝnÝn ismi olarak belirir: T‟u-ko (eski telaffuzu: do-kl�k > *duo-klo). 
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Ġrnik, K���k Sakaeli‟nde (Scythia Minor, Dobruca) yerleĢmiĢti. AynÝ zamanda „B�y�k‟ veya „Eski 

Bulgaristan‟ (Magna Bulgaria) da denen bilinen ilk �n-Bulgar devleti Kobrat (Kurt) tarafÝndan Azak 

denizi ve Kuban nehri arasÝndaki b�lgede tahminen 635 civarÝnda kurulmuĢtur. Kubrat Ġstanbul‟da 

yetiĢmiĢ, AvarlarÝn ��k�Ģ�n�n kendisine sunduğu fÝrsatÝ iyi kullanarak bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanmÝĢtÝr. 

Onun �l�m�nden sonra (660 civarÝ) devleti Hazar etkisi sebebiyle par�alandÝ. Kobrat‟Ýn en b�y�k oğlu 

Bat-Bayan eski yurtta kaldÝ ve Hazar egemenliğini kabul etti. Onun kardeĢi Asparukh Hazarlara tabi 

olmak niyetinde değildi ve batÝya giderek Bucak‟ta yerleĢti. Pliska baĢkent yapÝldÝ. Bulgarlar bir s�re 

sonra Bizans‟tan hara� istediler. �zellikle Bizans ordusunu ortadan kaldÝran Bulgar HanÝ Krum, 

Ġmparator Nicephorus‟u �ld�rd� ve kafatasÝnÝ i�ki kabÝ yaptÝ (811). Ertesi yÝl Trakya‟yÝ yerle bir etti ve 

Ġstanbul‟u kuĢattÝ, fakat aniden �l�m� y�z�nden Ģehri alamadÝ. Krum‟un oğlu Omurtag (814-831) 

zayÝflamÝĢ Avarlardan bug�nk� Doğu Macaristan ve Erdel‟in (Transilvania) �oğunu koparmayÝ 

baĢardÝ. Pressian (836-852) ve 1. Boris (852-883) Bulgar topraklarÝnÝ Ohrid‟i ve batÝda Morava 

vadisini i�erecek Ģekilde g�neybatÝya doğru geniĢlettiler. Tuna BulgarlarÝ hem Yunanca, hem de �n-

Bulgarca belgelerde Yunan alfabesi kullanmÝĢlardÝr. 

Papa ile bazÝ temaslardan sonra, 1. Boris 865 yÝlÝnda Bizans Ortodoks HÝristiyanlÝğÝnÝ 

benimsedi. 893‟te s�zde Kilise Slav dilini (Aziz Cyril ve Methodius tarafÝndan Moravya SlavlarÝ i�in 

oluĢturulan bir misyoner ağzÝ) Bulgar misyoner ve kutsal dili yapma kararÝ alÝndÝ. Bunun sonucu, 10. 

yy. boyunca Tuna BulgarlarÝnÝn dil olarak SlavlaĢmasÝ olmuĢtur. 

KubanlÝ (Kara) Bulgarlar 

Nedim diye de bilinen Arap alim Ebu‟l-Farağ Muhammed b. Ġshak e-Warrak, H. 377 = M.S. 

988‟de bitirdiği �nl� eseri Kitab‟�l-Fihrist‟te, Abbasi Halifesi Me‟mun‟un edebi faaliyetlerine hasredilen 

bir b�l�m sunar. Burada Ģunlar yazar: “Onun (Me‟mun‟un) kitaplarÝ arasÝnda „Burghar kralÝnÝn ona 

(Me‟mun) Ġslam ve Tevhid hakkÝndaki sorularÝna cevaplar‟ da vardÝ.” Buradaki soru bilge halifenin 

neden bir Bulgar (t�m halkÝn) kralÝ ile karmaĢÝk felsefi konularda haberleĢme ihtiyacÝ duyduğudur. Bu 

�zellikle ilgin�tir, ��nk� Mu‟tezileler M�sl�man bilginler arasÝnda Yunan felsefesinin ayrÝm ve usullerini 

kendi dinbilim sistemlerine geniĢletecek Ģekilde ilk kullananlar arasÝndadÝr. 

Nedim‟in Burghar/BulgarlarÝ kimlerdi? Bunlar kesinlikle M�sl�man olmayan Tuna BulgarlarÝ veya 

900 civarÝnda Ġslam‟Ý benimseyen Ġdil BulgarlarÝ değildi. Y�neticileri 8. yy‟da Ġslam‟Ý kabul etmiĢ 

olabilecek olan Bulgarlar, aynÝ zamanda Kara Bulgaristan da („kara‟ b�y�k manasÝnda) denilen B�y�k 

Bulgaristan‟daki s�zde „Kara Bulgarlar‟ idi. B�lgeleri bir zamanlar bir Hellen �ğrenim merkezi olan 

Bosporus KrallÝğÝ‟na aitti. Constantine Porphyrogenitus Kara BulgarlarÝ tanÝnÝyordu. Bunlar 944‟teki 

Rus-Bizans anlaĢmasÝnda da zikredilir. Maalesef, Kuban BulgarlarÝndan g�n�m�ze hi�bir metin 

kalmamÝĢtÝr. 

Ġdil BulgarlarÝ 

�n-BulgarlarÝn Ġdil-�ulman (Kama) b�lgesine ne zaman ve hangi Ģartlarda g��t�klerini 

bilmiyoruz. Son zamanlarda Istvan Zimonyi, bunun 8. yy. ortalarÝndan �nce olamayacağÝ sonucuna 
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vardÝ. 900 yÝlÝ civarÝnda Ġdil Bulgar HanÝ ġÝlkoğlu AlmuĢ Ġslam‟Ý kabul etti ve Gaffar bin Abdullah adÝnÝ 

aldÝ. Halife Muktedir Billah, heyetin �nderlerinden biri olan Ġbni Fazlan‟Ýn bahsettiği bir el�ilik heyeti 

g�nderdi. O zamanlar Bulgarlar HazarlarÝn kağanÝna bağlÝ idiler. HazarlarÝn ��k�Ģ�nden sonra, Moğol 

istilasÝna kadar bağÝmsÝz kaldÝlar. Orta AsyalÝ Samaniler ve daha sonra HarzemĢahlar devletleri ile 

iliĢkilerini korudular. Ġdil BulgarlarÝ uluslararasÝ t�ccarlar olarak bilinirdi. ġehirleri vardÝ; Ġslami para ve 

ağÝrlÝk nizamÝnÝ benimsemiĢlerdi ve k�rk ticareti ile uğraĢÝyorlardÝ. �� dildeki yazmalar i�in Arap 

abecesi kullanÝyorlardÝ: Arap�a, �n-Bulgarca ve T�rk�e. Ġdil BulgarlarÝnÝn kendi eserleri g�n�m�ze 

ulaĢmamÝĢtÝr. 

B�t�n BulgarlarÝn „Saklap‟ (Slav) denilen kalÝcÝ ordularÝ vardÝ. Bu t�r askeri birliklerin BulgarlarÝn 

icadÝ olduğu anlaĢÝlÝyor. 

Pe�enekler 

Bizans‟Ýn bilge imparatoru Constantine Porphyrogenitus‟a (948-952 civarÝ) g�re, �� �nder kabile 

birliğini i�eren Pe�eneklerin y�netici tabakasÝnÝn ger�ek adÝ Kangar idi. AraĢtÝrmacÝlar bu ismi 

Toharca *kank-(taĢ) kelimesine bağlÝyorlar. Kangarlar aslÝnda „taĢ Ģehri‟ TaĢkent ve �evresinin 

y�neticileri idiler. Bunlar Ģehir sakinleri ve t�ccardÝ ve T�rk�t-T�rklerle ittifaka girerek siyasi isim 

olarak „Pe�enek‟i (*Bacanak) aldÝlar. Bunlar M.S. 732 yÝlÝndaki K�ltigin (K�l-tigin) yazÝtÝnda da 

„Kangaras‟ olarak karĢÝmÝza �Ýkan yerel isimleri ile biliniyorlardÝ. 

Yukarda ge�tiği gibi, Pe�enek/Kangarlar eski merkezleri TaĢkent‟in bulunduğu Aral denizi ile Sir 

Derya‟nÝn orta boylarÝ arasÝndaki alanda ortaya �ÝktÝlar. Bunlar baĢlangÝ�ta, bozkÝrÝn efendileri Doğu 

T�rkleri ile yakÝn iliĢkilerini koruyan, kÝtasal ticaret ağÝndaki aracÝlardÝ. 744‟te Moğolistan‟daki (G�k) 

T�rk Devleti ��kt� ve bozkÝrda hakimiyet Uygurlara ge�ti. BunlarÝn iĢbirlik�ileri Karluklar Oğuz boy 

birliğini (sonradan Kiev yazmalarÝnda Torki olarak bilinenler), itaatsizliklerine ceza olarak, KuzeybatÝ 

Moğolistan‟daki yurtlarÝndan zorla s�rd�ler. Oğuzlar Aral g�l� ve Sir Derya‟nÝn aĢağÝ boylarÝna 

yerleĢerek Pe�eneklerle komĢu oldular. Bu durum, Pe�enek tarihinin gelecekteki akÝĢÝnÝ belirledi. 

Yeni gelen Oğuzlar bir s�re sonra, o zamanlar Pe�eneklerin elinde olan, Orta Asya‟yÝ Ġdil 

BulgaristanÝ, Hazarlar ve Orta Avrupa‟ya bağlayan ticaret yolunun denetimini almaya can atmaya 

baĢladÝlar. Yol y�z�nden iki halk arasÝnda �atÝĢma �ÝktÝ. 9. yy‟Ýn ilk yarÝsÝnda OğuzlarÝn Karluk ve 

Kimekleri de i�eren bir ittifakÝ, Aral g�l� yakÝnlarÝndaki bir savaĢta Pe�enekleri ve m�ttefiklerini (Cepni, 

BaĢkurt ve Navkarda) yendi. Yenilgiyle Pe�enekler �zyurtlarÝndan s�r�ld�ler ve yeni bir yurt aramak 

zorunda kaldÝlar. Constantine Porphyrogenitus‟a g�re, Ural-Emba ile Ġdil arasÝndaki b�lgeye 

yerleĢtiler. 

BozkÝrdaki uygulamada sÝk�a rastlanan bir Ģekilde, Pe�eneklerin bir kÝsmÝ kendi topraklarÝnda 

kaldÝ ve muzaffer OğuzlarÝn birliğine katÝldÝ. 1060‟larda, Oğuz birliğini KÝnÝk (Sel�uk) boyu y�netirken, 

Oğuz Pe�enekleri 22 Oğuz boyundan oluĢan d�zende 19. sÝrada idiler. 
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BozkÝra yeniden yerleĢmeleri Pe�enekleri, temelleri ticarete ek olarak hayvancÝlÝk ve savaĢ 

sanatlarÝ olan g��ebe yaĢama alÝĢmaya zorladÝ. YerleĢik Toharca dilini de bir Altay dili ile değiĢtirdiler. 

Yeni yurtlarÝnda Pe�enekler HazarlarÝn komĢusu oldular. 8. yy. Ġslam belgelerinde doğrulandÝğÝ 

�zere, yÝldan yÝla Hazarlar ve onlarÝn bağlÝsÝ Burtaslarla savaĢtÝlar. 890 civarÝnda Hazarlar ve Oğuzlar 

Pe�enekleri tamamen bitirmeye karar verdiler. Ġki taraftan saldÝrÝya uğrayan Pe�enekler dağÝldÝ ve 

topraklarÝnÝ terk ettiler. Ġkinci yurtlarÝ da b�ylece Oğuzlarca iĢgal edildi. 

Ancak Pe�enekler Hazar topraklarÝna y�neldi ve bir T�rk boyu olan KabarlarÝn y�netiminde, 

Lebedya‟da HazarlarÝn hizmetinde bulunan geleceğin MacarlarÝnÝ yendiler. MacarlarÝ iki kÝsÝmdan, 

Sivers‟kÝy Donets havzasÝ („Hudud‟�l-A‟lam‟Ýn „T�rk Pe�enekleri, 982) ve Ģimdiki Kuban b�lgesinden 

(aynÝ kaynaktaki Hazar Pe�enekleri) oluĢan Lebedya‟dan kovdular. Pe�eneklerin bundan sonra 

Donets nehrini Frank Devleti‟ne bağlayan ticaret yolunun y�netimini aldÝklarÝnÝ kestirebiliriz, ��nk� 

onlar hakkÝndaki bilgiler 889 civarÝnda hemen Karolenj tarih�iliğine (LotharingialÝ Papaz Regino, 915) 

girmeyi baĢarmÝĢtÝr. 

ArtÝk Onoğur boyunca y�netilen yenilmiĢ Macarlar, �nce „Etelk�z�‟ne (Ġki Ýrmak arasÝ, yani 

i�inden beĢ b�y�k ÝrmağÝn, �z� (Dnyeper), Aksu (Boh, Bug), Turla (Dniester), Prut ve Seret‟in aktÝğÝ, 

Ukrayna‟nÝn g�neybatÝ kanadÝna ka�tÝlar. �� yÝl sonra Pe�enekler tekrar ilerledi ve Tuna Bulgar �arÝ 

Simeon‟un m�ttefikleri olarak MacarlarÝ daha batÝya gitmeye zorladÝlar. Pe�enekler b�ylece 150 

yÝldan fazla hakim olacaklarÝ, Ģimdiki Ukrayna‟nÝn g�ney kÝsmÝna sahip oldular. OnlarÝn topraklarÝnÝn 

yaklaĢÝk sÝnÝrlarÝ doğuda Don ve batÝda Tuna nehri idi. 

Pe�eneklerin Ukrayna b�lgesindeki devleti iki kanattan oluĢuyordu: Y�ksek derecedeki sağ ve 

d�Ģ�k derecedeki sol kanat. Sağ veya batÝ kanadÝn y�ksek dereceli olduğu ger�eğini Pe�enek 

mezarlarÝnÝn batÝya y�neliĢi ve Constantine Porphyrogenitus‟un devletin eyaletlerinin (boylarÝnÝn değil) 

isimlerini listelediği sÝra ispat eder. Her iki kanat d�rder eyaletten oluĢuyordu. BunlarÝn her biri beĢ 

b�lgeye ayrÝlÝyordu. Yani b�t�n devlet toplam 40 b�lgeden oluĢuyordu. Eyaletler arasÝnda erkdizim 

(hierarchy) vardÝ. Y�netici tabaka olan Kangarlar en y�ksek dereceli eyalette, ilk sağ ile ilk ve ikinci sol 

kanatta yaĢÝyorlardÝ. B�lgelerin oluĢmasÝ muhtemelen belli bir b�lgenin 10 bin atlÝ askerden oluĢan bir 

birlik sağlama imkanÝna g�re idi (Bkz: Bizans yazarÝ Joannes Scylitzes‟in -�l�m� 1092- verileri). 

Doğu Avrupa‟daki Pe�eneklerin y�netimi bir askeri demokrasi olarak nitelenebilir. B�y�k 

�nemdeki t�m konular bir genel kurulda (kurultay) kararlaĢtÝrÝlÝyordu. Bizans kaynaklarÝ (Joannes 

Scylitzes), olduğu yerde se�ilen temsilcilerden oluĢan bu kurulu tß kßmenton (Latince conventus) 

tabiriyle tanÝmlar. Misyoner Querfurtlu Bruno‟nun bir mektubuna g�re (1007 civarÝ) bir kurultay 

toplamak yalnÝzca bir hafta alÝyordu. Bu, Pe�eneklerin �ok fazla hareketliliğinin delilidir. 

Gesta Hungarorum‟un (1200 civarÝ) adÝ bilinmeyen yazarÝ, kaynaklarÝ arasÝnda, 10. yy‟da 

Pe�eneklerin y�netici boyunun isminin Thonuzoba olduğunu buldu. Bu tabir, �nl� karizmatik Sasani 

kabilesi „Domuz Ailesi‟nin isminin T�rk�eye terc�mesiyle a�Ýklanabilir: Tonghuz (domuz) ve oba. 
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Pe�eneklerde g�revler, iyi bilinen g��ebe sistemi yanal tevar�se dayalÝ olarak kalÝtsal idi. 

Maalesef elimizdeki kaynaklar Pe�eneklerde ne kadar merkezi g�rev olduğunu ve de isim ve 

iĢlevlerinin ne olduğunu a�Ýklamazlar. Constantine Porphyrogenitus yabancÝ bir aileden kimsenin 

onlarÝn arasÝna girip y�netici olamayacağÝnÝ vurgular. 

Arkeolojik veriler, Ros‟ nehri civarÝnda b�y�k bir Pe�enek yoğunlaĢmasÝ olduğunu g�steriyor. 

Herhalde Querfurtlu Bruno‟nun (1007) Kiev Rus Devleti‟nin sÝnÝrlarÝndan itibaren yaya d�rt g�nl�k 

yoldan sonra ulaĢtÝğÝ „�adÝrlar Kenti‟ burada idi. KurultayÝn toplanma yeri de muhtemelen burada 

bulunuyordu. 

Pe�enekler baĢta Bizans Ġmparatorluğu ve Kiev RusyasÝ olmak �zere, komĢularÝyla diplomatik 

ve ticari iliĢkileri korudular. BağlantÝlar ya KÝrÝm Ģehri Chersones (Korsun), ya da Turla ve �z� 

nehirlerinin hali�leri arasÝndaki sahil �zerinden kuruluyordu. Pe�enekler ve Kiev RuslarÝ arasÝnda, 

rehine değiĢimi yoluyla bir �eĢit anlaĢmalarÝ temin sistemi vardÝ. 

Pe�eneklerin muhtemelen herbiri 10 bin kiĢilik 40 t�menlik, toplamda 400 bin kiĢiye ulaĢan 

b�y�k bir atlÝ savaĢ�Ýlar ordusu vardÝ. Bunlar �zellikle arabalardan kurulmuĢ istihkamlardan 

savaĢmalarÝ ile �nlenmiĢti. D�n�Ģ�m ge�irmeden �nce, en iyi „Merkantilist iktisadÝn ilk safhasÝ‟ olarak 

nitelendirilebilecek bir �eĢit Orta Asya ve T�rkistan Ģehirleri birliği kuran Pe�enekler, yeni Doğu 

Avrupa yaĢam alanÝna yerleĢtikten sonra Ģehirli k�klerini terkettiler. Constantine Porphyrogenitus, 

onlarÝn y�netimindeki, bir zamanlar Doğu ĠranlÝlarÝn olan boĢalmÝĢ Ģehirlerin varlÝğÝnÝ vurgular. 

G��ebe devletin askeri karakterinden dolayÝ, Pe�enek d�zeni hemen hemen ka�ÝnÝlmaz olarak 

„komuta ekonomisinin‟ �zg�nl�klerini benimsemiĢti. Fakat olduk�a liberal bir iktisat siyaseti izlediler. 

Doğu Avrupa‟daki Pe�eneklerin iktisadÝ hayvancÝlÝk (davar, sÝğÝr, at) ve ticarete dayalÝydÝ. 10. yy‟da 

baĢlÝca ticari ortaklarÝ, onlarÝn sÝğÝr, davar ve atlarÝnÝ satÝn alan Ruslar ve deri ve balmumu alan 

Bizans‟Ýn Chersones (KÝrÝm) eyaleti idi. Pe�enekler aynÝ zamanda Asya ile ticaretin aracÝlarÝ ve ticaret 

yollarÝnda g�venliğin bek�ileri olarak da bilinirlerdi. Hizmetleri karĢÝlÝğÝnda komĢularÝndan değerli 

eĢyalar, mesela Korsunlulardan erguvani kumaĢ par�alarÝ, kurdele, ipek, altÝn, diba, biber, kÝzÝl veya 

Fars k�selesi alÝrlardÝ (Constantine Porphyrogenitus). 

Pe�enekler “�zg�r, yani bağÝmsÝzdÝ ve parasÝz hi�bir hizmet yapmÝyorlardÝ.” M�sl�man 

yazarlarÝn da (�rneğin Bekri, 1094) doğruladÝğÝ �zere, k�lelik Pe�eneklerde uygulanmÝyordu. SavaĢ 

esirlerine ya eve d�nme, ya da Pe�enek kÝzlarÝ ile evlenerek hukuken Pe�enek topluluğunun �yesi 

olma se�enekleri veriliyordu. 

Orta Asya‟nÝn diğer bir�ok halkÝ gibi, Pe�enekler de b�t�n evrensel dinlere, HÝristiyanlÝk, 

BudacÝlÝk, Manicilik ve Ġslam‟a ilgi duydular. AralarÝnda bir �eĢit Maniciliğin �zellikle yaygÝn olduğuna 

dair deliller vardÝr. Kiev hakimi B�y�k Volodimer‟in yardÝm ettiği Querfurtlu Bruno‟nun (1007) misyonu 

�ok az baĢarÝ kazanmÝĢtÝ. Ancak Bekri‟ye g�re, M�sl�man tebliğciler H. 400 (M. 1009-1010) civarÝnda 

Pe�eneklerin �nemli bir kÝsmÝnÝ Ġslam‟a �evirmeyi baĢarmÝĢlardÝr. 
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KomĢu devletler arasÝnda hakim rol�n� koruyabilmek i�in, Pe�enekler zaman zaman Bizans 

(914, 968, 972), Rusya (944) ve diğer devletlerle ittifaka girmiĢtir. Bu t�r ittifaklar genellikle ad hoc 

temelde yapÝlÝr ve �oğunlukla �nceki bir m�ttefike karĢÝ olurdu. Rusya‟da ilk kez, Svyatoslav‟Ýn 

Bulgaristan seferi sÝrasÝnda g�r�nd�ler. 972 yÝlÝnda �z�‟n�n ivintilerinde yapÝlan savaĢta Pe�enek 

�nder Kuria (K�re) Svyatoslav‟Ýn ordusunu bozguna uğrattÝ. Svyatoslav �ld�r�ld� ve Pe�enek �nder, 

eski bozkÝr geleneğine g�re, “Svyatoslav‟Ýn kafasÝnÝ aldÝ ve kafatasÝndan kase yaptÝ, bir metalle 

kapladÝ ve ondan i�ti” (Kiev Ana Vakayinamesi). 

Pe�eneklerin Ruslara saldÝrÝlarÝ Volodimer‟in y�netimi sÝrasÝnda baĢladÝ. 988 ve 992‟de 

Pereyaslav‟a, 996‟de Vasyl‟kiv‟e ve 997‟de Bilhorod‟a saldÝrdÝlar. Pe�eneklerle savaĢmak i�in 

Volodimer onlarÝn daimi d�ĢmanÝ OğuzlarÝ (Torki) ayarladÝ. 988‟de Volodimer Stuhna boyunca ve sol 

kanatta Desna, Oster, Trubej ve Sula nehirleri boyunca istihkamlar kurmaya baĢladÝ. TorklarÝn (daha 

sonra, aĢağÝda g�r�leceği gibi Karakalpak olarak bilindiler) bu istihkamlar boyunca askeri 

garnizonlarÝn sakinleri olarak celbedilmesi o zamanlarda baĢladÝ. 

Ruslara Pe�enek tehdidi, Pe�eneklerin Kiev‟in hemen dÝĢÝndaki savaĢta Yaroslav tarafÝndan 

periĢan edildikleri yÝl olan 1036‟dan sonra ortadan kalktÝ. Zaferine kÝsmen dini bir Ģ�kran olarak, 

Yaroslav savaĢ alanÝnda St. Sophia katedralini yaptÝrdÝ. 

1040‟larÝn baĢlarÝnda Pe�enekler, KÝp�aklar tarafÝndan batÝya g��e zorlanan OğuzlarÝn (Torki) 

baskÝsÝnÝ hissetmeye baĢladÝlar. 1050-1060‟larda Pe�enekler �z�‟n�n sol tarafÝndan, ve sonra da sağ 

tarafÝndan tamamen s�r�ld�ler. BaĢta m�ttefik olarak yerleĢtirildikleri Bulgaristan olmak �zere, 

Tuna‟yÝ ge�ip Bizans Ġmparatorluğu topraklarÝna doğru toptan g��e baĢladÝlar. 1050‟de Edirne‟ye 

varmÝĢlardÝ. Fakat bir s�re sonra aralarÝnda bir Bizans karĢÝtÝ eğilim hakim oldu ve Sel�uklularla 

ittifaka girdiler. BizanslÝlar, 1091 yÝlÝnda (29 Nisan) Alexius Comnenus‟a Pe�enekleri tamamen 

ezmede yardÝm eden KumanlarÝn beklenmedik geliĢi sayesinde kurtuldular. 1122‟deki ikinci bir 

yenilgiden sonra, Bulgar ve Kumanlar arasÝna dağÝlan Pe�eneklerin bağÝmsÝz bir topluluk olmasÝ son 

buldu. YaklaĢÝk aynÝ zamanlarda, Macaristan‟da �nemli Pe�enek yerleĢimleri kuruluyordu. 

10-11. yy‟lardaki Pe�enek Devleti milliyet ve din bakÝmÝndan tek t�r değildi. ĠĢin baĢÝnda bir �eĢit 

Toharca konuĢtuklarÝ anlaĢÝlÝyor. Ġlk binyÝlÝn sonlarÝna doğru, Biruni‟ye (1025 civarÝ) g�re i�lerinden 

bazÝlarÝ Doğu Ġran (As) dili konuĢuyordu. Constantine Porphyrogenitus‟un verdiği eyaletlerinin isimleri, 

�rneğin „YavdÝertim‟ (Parlak-atlÝ-Erdem), „K�er�i �ur‟ (Mavimsi-atlÝ-�ur), „Boru Tolma�‟ (Boz-atlÝ-

�evirmen) a�Ýk�a T�rk�edir. KaĢgarlÝ (1070) ve 10. yy. Arap coğrafyacÝlarÝ Pe�enek dilini �n-

Bulgarcaya bağlarlar. Hi�bir Pe�enek dilinde hi�bir metin g�n�m�ze ulaĢmamÝĢtÝr. 

Oğuzlar (Torki), Berendeler ve Karakalpaklar 

985‟te Kiev hakimi B�y�k Volodimer, Ġdil BulgarlarÝna karĢÝ bir sefer yapmak i�in TorklarÝ 

kiraladÝ. Torklar veya bizans kaynaklarÝndaki Uz-oi (Oğuz) o zamanlar hala Sir Derya‟daki yurtlarÝnda 

idiler ve hen�z Ġdil nehrini ge�memiĢlerdi. 
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Kiev vakayinameleri onlarÝn ismini iki Ģekilde kaydeder. Eski bi�imde ilk hecede s�zde geri jer 

(+) vardÝr: T+rk-. Bu, t�rk�e hece seslisi „�‟n�n asÝl eski Ukrayince g�sterimi idi. Doğu Slavca (ve Eski 

Ukrayince) /+/ zamanla „o‟ya d�n�Ģt� ve Tork bi�iminin doğuĢuna yol a�tÝ.  

Torklar Oğuz (T�rkmen) dil topluluğuna aittiler ama RuslarÝn �nceki m�ttefiki olan bu halk i� 

kargaĢanÝn (Sel�uklularÝn y�kseliĢi) ve KÝp�aklarÝn (Kuman, PolovtsÝ) Avrasya bozkÝrlarÝnda 

hakimiyetine yol a�acak kavimler g���n�n zincirleme tepkimesinin baskÝsÝyla yurtlarÝnÝ bÝrakmak 

zorunda kaldÝlar. 1054 kÝĢÝnda TorklarÝn ilk birlikleri Pereyaslav yakÝnlarÝnda g�r�nd� ama Knez 

Vsevolod onlarÝ yendi. 1060‟ta RuslarÝn d�rt b�y�k knezi b�y�k bir ordu topladÝ, at ve gemilerle 

TorklarÝn �zerine gitti ve onlarÝ yendiler. Bu zafer Ruslara y�nelik Tork tehdidinin sona erdiğini haber 

veriyordu. �nceki Pe�enekler gibi, �nemli sayÝda Tork Tuna‟yÝ ge�ti ve Bizans yetkililerince 

Makedonya‟ya yerleĢtirildi. Bizans kaynaklarÝ saylarÝnÝ 600 bine �ÝkarÝyor ama TorklarÝn tamamÝ bu 

g��te yer almadÝ. BazÝlarÝ bozkÝrÝn yeni efendileri KÝp�aklarla birlikte yaĢamaya devam ederken, 

bazÝlarÝ da Rus knezlerinin hizmetine girdi. 

O d�nemde g��ebelerin paralÝ asker olarak alÝnmasÝ a�Ýk bir ihtiya�tan kaynaklanÝyordu ve 

Bizans, Macaristan, Ġdil ve Tuna BulgarlarÝ ve Ruslar tarafÝndan bu y�nteme sÝk�a baĢvuruluyordu. Bu 

paralÝ askerler belirlenen b�lgelere, genellikle y�neticilerin meskenlerinin ve iktisadi merkezlerin (Eski 

Rus kaynaklarÝnda �izn) civarÝna ve/ya sÝnÝrlara yerleĢtiriliyorlardÝ. Usta s�variler olarak Rus 

knezlerine ihtiya� duyduklarÝ Ģeyi, hafif ve kolay hareket eden bir kalÝcÝ orduyu sağlamÝĢlardÝr. 

Knezlerin g��ebe bağlÝlarÝ ile iliĢkileri yarÝ feodal tabiatta idi. Kiev vakayinamesinden aĢağÝdaki metin, 

Berendelerin (TorklarÝn bir kolu: q.v.i.) d�rt �ndegelen y�neticisinin kendi rollerini nasÝl g�rd�klerini ve 

1159‟da Knez M.S. tislav Izyaslavi�‟e, Kiev‟i almak i�in Izyaslav Davidovi�‟e karĢÝ yardÝm etmeden 

�nce hangi ĢartlarÝ ileri s�rd�klerini g�stermektedir: “Onlar dediler ki, ey knez, bizler sana karĢÝ hem 

iyi, hem k�t�y�z. Eğer sen bize Baban (Izyaslav M.S. tislavi�, 1146-1154) gibi tutkun olursan ve 

herbirimize daha iyi (yani daha karlÝ) birer Ģehir verirsen, biz de Izyaslav‟Ý (Davidovi�) terk ederiz. Bu 

s�zlerden hoĢlanan M.S. tislav, hemen o gece onlara Olbyr ġeroĢevi�‟i g�nderdi ve onlara t�m 

istediklerini bağÝĢladÝ; Olbyr da onlara knez adÝna yemin etti.” 

11. yy. sonunda b�t�n �nemli Rus knezliklerinin hizmetinde Torklar vardÝ. Onlar da karĢÝlÝğÝnda 

efendilerine sadakatle hizmet ederlerdi. 

Rusya‟daki ana Tork yerleĢim alanÝ Kiev‟in g�neyindeki Ros nehri boyunca uzanan sÝnÝr, yani 

Porossiya idi. OnlarÝn merkezi olan Tor�esk kenti burada bulunuyordu. Rusya‟da TorklarÝn son 

anÝlmasÝ 1235 yÝlÝndadÝr. 

TorklarÝn, ger�ek Torklardan sayÝsal olarak daha iyi temsil edilen kolu Berendelerdir. Rus 

vakayinameleri Tork birliklerinin sayÝsÝnÝ 600 (1160 yÝlÝnda) ve 6.000 (1185) olarak belirtirken, 

Berendelerin sayÝsÝ 1.500 (1172), 2.100 (1183) ve 30 bin (1138) olarak kaydedilir. Berendeler Rus 

vakayinamelerinde 1097-1185 yÝllarÝ arasÝnda g�r�l�r. 
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Sadece Rusya değil, Macaristan ve Romanya‟da da ge�en Berende isminin k�k�n� bulmak i�in 

�ok gayret g�sterilmiĢtir. Peter B. Golden, L. Rasonyi‟nin teklifini, yani -ber‟den (vermek) ber-in-di 

(verilen) fiil t�revini kabul eder. Ancak bu a�Ýklamaya ciddi itirazlar yapÝlabilir. a) Ber-in Ģekli �ok 

nadirdir ve �zel isimlerde kullanÝlmaz; b) Ġsmin ikinci seslisi „i‟ değil, „e‟dir, yani isim berin -değil beren- 

olarak anÝlÝr; c) „Beren‟ bi�imi, isim yapma ekleri ile ve yalÝn olarak Macarca belgelerde ge�en pek�ok 

Ģekilde g�r�ld�ğ� gibi, fiil değil isim k�kl�d�r: Bereny, Beren-d, Beren-�, vb. 

Kiev Vakayinamesi‟ndeki Igor Olgovi�‟in �l�m� bahsi, 1146‟da Kiev‟in hizmetindeki g��ebelerin 

Knez Igor‟dan memnun kalmadÝklarÝnÝ ve bağlÝlÝklarÝnÝ Izyaslav M.S. tislavi�‟e naklettiklerini s�yler. 

Hypatia yazmasÝ bu g��ebeleri Karakalpaklar (�ernÝe Klobuki) olarak g�sterir, ama Laurent metninde 

bunlara „bazÝ Peren‟leev‟ denir. Her ikisinin de Laurent metnine yakÝn olduğu Radziwill ve Akademi 

n�shalarÝnda „bazÝ Berendeev‟ s�z� vardÝr. Yani daha genel Berende-yerine Laurent vakayinamesi 

„Peren‟le- bi�imini ortaya atar. 

BaĢtaki „b‟nin b-r (>p-r) sÝralamasÝnda ara sÝra değiĢimi hemen b�t�n T�rk dillerinde iyi bilinen 

bir olgudur (�rn. „barmak‟tan OsmanlÝca „parmak‟). „Peren‟, �ağdaĢ Kazak�a gibi, damak iliĢkisi olan 

bir dil topluluğunda T�rk�e „beren‟ kelimesini doğru olarak nakleder, yani beren = (b‟er‟en‟). „Peren-li‟ 

Ģekli de „Beren-di‟deki „di‟nin, iyelik bildiren/li/<*lig? isimden isim yapma ekinin bir allofonu olduğunu 

g�sterir. Sonu�ta bu, ekin anlautundaki „l‟nin/l, d, I/allofonlarÝ ile „L‟ haline geldiği bir T�rk dili olmalÝ. 

YaĢayan T�rk dilleri arasÝnda bu değiĢim Kazak�a, KÝrgÝzca ve Altaycada sÝk g�r�l�r. Bu 

dillerde/d/allofonu nazallardan/m, n, ∫/sonra sÝk duyulur (ve sadece Kazak�ada/w/<*/g/sesinden sonra 

da). 

Birisi boy ismi (KÝrg. BeĢ-Beren) diğeri de ĢahÝs ismi (Bereney: Beren+hitap eki-ay) olmak 

�zere, b�t�n T�rk dilleri i�inde sadece Kazak�a ve KÝrgÝzca, apellatif olarak bu kelimeyi korumuĢtur. 

Kelimenin anlamÝ en iyi Ģekilde KÝrgÝzcada korunmuĢtur: a) AltÝn kartalÝn en iyi t�rlerinden biri, b) 

g��l�, kuvvetli, savaĢ�Ý, kahraman, (destek hizmeti g�ren) delikanlÝ. Kazak�ada bunun anlamÝ daha 

farklÝlaĢmÝĢtÝr: a) en sert �elik, b) en iyi kadife, c) (mecz.) bilge, �nl�. 

Beren kelimesinin �zg�n anlamÝnÝn „altÝn kartal‟ olduğuna Ģ�phe yoktur. T�rk kiĢi adlarÝnda 

vahĢi kuĢ ve hayvanlarÝn isimleri, eski totem inancÝ k�kenli olarak �nemli yer tutar. �nerilen k�ken �ok 

cesurca olabilir, ��nk� „l‟nin „L‟ye d�n�Ģ�m� sadece �ağdaĢ dillerde kaydedilmiĢtir. Ama Berendi < 

berenli tabiri m�cerret bir olay değildir. Rus vakayinamelerindeki veriler en azÝndan iki benzer bi�imi 

i�erirler: a) Byanduk = ban-d�-k (+lig+k���lt�c� -k) „benli‟, Volodimer Monomach‟Ýn bir sayfasÝnÝn ismi 

(1085 civarÝ); b) Ġt-ogdi, bir KÝp�ak oymağÝ olan It-oğlu isminin diğer bir bi�imi. Her iki bi�im de Hypatia 

vakayinamesinde g�r�l�r. It-ogdi bi�iminde Kazak�adaki „g‟den sonra „l‟nin „L‟ye değiĢimi g�r�l�r. Bu 

y�zden, Berendi kelimesinin a�ÝlÝmÝ „beren‟+„li‟ (bir ongun olarak) „altÝn kartallÝ‟ Ģeklinde yapÝlmalÝdÝr. 

Rusya‟daki b�t�n T�rk paralÝ askerler i�in genel tabir „�ernye Klobouci‟ (Karakalpaklar) idi. 

Buradaki „klobouk‟ T�rk�e asÝllÝ g�r�nmektedir. P. Golden‟Ýn “Ġsimleri, Kara Kalpaklar, ger�ek veya 
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mecazi olsun, Kiev knezlerine bağlanmalarÝnÝn simgesi idi” a�ÝklamasÝ kabul edilebilir. Bunlar Rus 

vakayinamelerinde 1146-1202 yÝllarÝ arasÝnda g�r�l�rler. 

1974 yÝlÝna kadar Kiev‟deki St. Sophia katedralinde bulunmuĢ 292 adet Orta�ağ ve Erken 

Yeni�ağ grafiti i�inde, bu yazmalarÝ yayÝnlayan Serhiy Vysoc‟kÝy‟Ýn „g�zel bir muamma‟ diye 

tanÝmladÝğÝ olağandÝĢÝ bir metin vardÝr (153 numarada). Bu grafit, birinci kattaki dÝĢ galerinin 

g�neyinde bulunmuĢtu ve St. Onuphrius fresklerine kazÝnmÝĢ �ok sayÝda grafitten biri idi. 1073‟teki 

Izbornik Svyatoslava ve 1092‟deki BaĢmelek Gospel yazmalarÝ gibi, 11. yy‟a ait belli metinlerin 

kalÝntÝsÝ olan bir �ift satÝrlÝ tarzda yazÝlmÝĢtÝ. Birincisi hi� okunamayan d�rt satÝrdan oluĢuyordu. 

�eviriyazÝ ile Ģ�yle okunmaktadÝr: 

1. M[C] …f… 

2. T�T+KJUy+ POPIN B=LOV=�+S+ 

3. KYJ • B�K�CUASIIVAN+ 1JURABYBO 

4. �UE �L+TI �L+TI �L+B�BU • 

Bu kÝsa metin sekiz T�rk�e kelime ve/ya c�mleyi i�erir. Birisi (HÝristiyan) dini anlam taĢÝrken, 

diğeri iletinin ana fikrini oluĢturduğu i�in, Slavca ve T�rk�e unsurlarÝn dağÝlÝmÝ kaydadeğer. Dil Oğuz 

T�rk�esidir. BazÝ �zel ifadeler sÝrayladÝr. Bu y�zden, �eviriyazÝda „A‟ olarak alÝnan Slav harfinin iki ses 

iĢlevi vardÝr, /a/ve/�/, „f‟ ise „�‟d�r. Ġki kiĢi �ld�ğ� i�in „�ld�‟ kelimesi tekrarlanÝyor. „Kk‟ veya „rr‟ deki gibi 

tekrarlamalardan ka�Ýnmak i�in, �ns�zler hem bir kelimenin son �ns�z�n�n, hem de ardÝndan 

baĢlayan kelimenin baĢlangÝcÝnÝn yerini almaktadÝr.  

Metin ve �ift dilli yazmanÝn �evirisi Ģ�yledir (T�rk�e kelimeler italik): 

Tat�k (k) �� popin belovejskÝy Tat�k K��, Bela Veja‟nÝn baĢrahibi (popin) 

B�k� �o‟asi Ivan �or (ra) bÝ ve B�ka‟nin oğlu Ivan, m�tevazi adam 

Bojiye (Mecz.) TanrÝ‟nÝn hizmet�ileri 

�lti, �lti �ld� (ve) �ld� (yani ikisi de �ld�) 

Alba bu Bu (onlarÝn) saygÝdeğer hatÝrasÝna 

Tat�k K�� ve B�ka‟nÝn oğlu Ivan �or, a�Ýk�a Kiev knezlerine hizmet eden ve hatta HÝristiyan 

olan KarakalpaklarÝn �st tabakasÝndan idi. Benim varsayÝmÝma g�re, h�k�mdarlarÝ tek baĢÝna b�t�n 

Rus �lkesini y�neten Vsevolod Yaroslavi� (1078-1093) idi. Bu, �ernihiv Knezliği‟ne bağlÝ Bela 

Veja‟dan �st d�zey rahiplerin Kiev‟in yenilenmiĢ St. Sophia katedralinin duvarlarÝndaki grafitlere dahil 

olmasÝnÝ a�Ýklayabilir. 
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�st d�zey rahip Tat�k K�� ve y�ksek askeri komutan (�or) Ivan‟Ýn kardeĢ olmalarÝ m�mk�nd�r. 

Bunlar aynÝ zamanda (belki 1085) �ld�r�lm�Ģ g�r�n�yor ve Ivan‟Ýn oğlu (�st d�zey rahipler 

evlenemezlerdi) onlarÝn anÝsÝna yazÝyÝ kazÝmÝĢ olmalÝdÝr. Onun da bir rahip olmasÝ m�mk�nd�r: St. 

Sophia‟ya bağlÝ birisi olarak, bu yazmayÝ kendisi bir ustaya yaptÝrmÝĢ olabilir. 

Kiev‟deki St. Sophia katedralinde bulunan 153 no‟lu grafit, Kiev RusyasÝ‟ndaki KarakalpaklarÝ 

onurlandÝrmak i�in bilinen tek yazma olmasÝ hasebiyle, Doğu Avrupa tarihi bakÝmÝndan �neme 

sahiptir. Bunun T�rk dilbilimi ve k�lt�r tarihi i�in �nemi ise �zg�n �ift-dilliliğinde, T�rk-Slav 

karakterinde yatar. 

1146‟dan sonra, Kiev Rus Devleti‟nin sona eriĢine kadar (1240) Karakalpaklar RomalÝ 

prateryanlarÝn rol�n� oynadÝlar. Kiev knezlerinin atanmasÝnda belirleyici rolleri vardÝ. Son kez 

zikredildiği, ReĢid�ddin‟in Kiev‟in Moğollarca fethini anlatÝmÝnda (1240) Kiev RusyasÝ „OruslarÝn �lkesi‟ 

diye ge�erken, Karakalpak halkÝ „kavm-i k�lah-Ý siyahan‟ olarak ge�er. 

Hazarlar 

Kuzey Kafkasya‟da bulunan ge�itlerden en �nemli ikisi Daryal (Alan veya Hazar) kapÝsÝ ile 

Derbent (�or, Bab‟�l-Ebvab) kapÝsÝdÝr. BurasÝ AvrasyalÝ „barbarlara‟ karĢÝ B�y�k �in Seddi veya bir 

„hudut‟ rol� oynamÝĢtÝr. Kafkaslar‟daki yerleĢik g�� Ġran (Arsak ve Sasani) idi; 7. yy‟Ýn ikinci yarÝsÝnda 

yerini Araplara bÝraktÝ. Sasani (ondan sonra da Ġslam halifeliği) hududu boyunca Kuzey Kafkasya‟da 

aynÝ „barbar‟ kabilelerin, yani HunlarÝn (Hsiung-nu), Sabirler (Hsien-pi), Kay-lan (Hsi) ve baĢkalarÝnÝn 

aynÝ �rg�tlenmelerinin olduğunu keĢfetmek olduk�a heyecan vericidir. BunlarÝn arasÝnda �nc� role 

Ger�ek Avarlar (Ahwarlar, yani Wu-huan) sahipti. 

Kafkaslar aynÝ zamanda, zamanla Bizans‟Ýn da dahil olacağÝ Roma ile Ġran arasÝnda hakimiyet 

m�cadelesi arenasÝydÝ. Ġstanbul Ġmparatoru Heraklius (610-641), imparator olmasÝndan itibaren 

s�rekli Fars tehlikesi ile y�zy�ze geldi. Sasani 2. H�srev Perviz‟in (589-628) ordularÝ Filistin, Suriye, 

MÝsÝr ve Anadolu‟yu istila etmiĢti. 615‟te Boğaz kÝyÝlarÝna ulaĢtÝlar; Heraklius Afrika‟daki Kartaca‟ya 

ka�mayÝ bile d�Ģ�n�yordu. Bu acÝklÝ durumda umutsuzca Sasanilere karĢÝ bir m�ttefik arÝyordu. Bu 

�nder Ģ�phesiz, 615 yÝlÝnda �in Ġmparatoru Yang-ti‟yi ezen G�kt�rklerin b�y�k kağanÝ Shih-pi (609-

619) idi. Kud�s‟�n 614‟teki d�Ģ�Ģ� haberinin �ağdaĢ G�rc� n�shasÝ (Pandektes), Heraklius‟un bu 

�ng�r�ler i�inde yardÝm istemek i�in G�kt�rk kağanÝna el�i g�nderdiğini a�Ýk�a ifade eder. Shih-pi 

Bizans el�isini iyi karĢÝladÝ ve iĢbirliği yaptÝ. Heraklius bundan sonra T�rk topraklarÝna (yani Kuzey 

Kafkaslar) y�neldi. 

Farslara karĢÝ G�kt�rk-Bizans ittifakÝ, 626 yÝlÝnda Shih-pi‟nin halefi, BatÝ KağanÝ Tung 

Yabgu‟nun en k���k oğlu olan Ģad �nvanlÝ yeğenini batÝya g�nderen b�y�k kağan Hsieh-li ile de 

yenilendi. Tung Yabgu 628‟de Kuzey Kafkasya‟ya geldi ve ĠranlÝlarÝ yendikten sonra geri de Ģad olan 

oğlunu bÝrakÝp Orta Asya‟ya d�nd�. Orta Asya‟daki i� kargaĢadan dolayÝ Ģad burada rahat etti. 630 

yÝlÝnda �in tang s�lalesi Doğu G�kt�rklerini yendi, 659‟da ise batÝdakilerin sonu geldi. ġad, 

kaynaklarda Hazar kağanlarÝ olarak ge�en kağanlar s�lalesinin kurucusu oldu. 
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Temelinde Hazar budunadÝ olduğu farzedilerek, Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn k�keni sorununu ��zmek 

i�in �ok gayret g�sterildi. Ġsmin pek�ok a�ÝmlamasÝ �nerildi ama hi�biri ikna edici değildir. 650 yÝlÝ 

civarÝnda Hazarlar bir milli topluluk olarak artÝk bulunmuyorlardÝ. Hazar sadece, Hohenzollernlerin 

eline ge�tikten sonraki Prusya ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilecek bir coğrafi terim idi. Bug�n Kuzey Kafkasya‟da 

�ok sayÝda milli topluluk yaĢar: Hun, Bulgar, T�rk, �n-Moğol, Kafkas vb. Bu alan ilk �nce G�kt�rk 

hanedanÝnÝn �nderince birleĢtirildi: O, 1701‟de Prusya kralÝ olan Brandunburg elektoru 3. Frederick 

Hohenzollernin yaptÝğÝ gibi, Hazar isimli b�lgenin kağanÝ oldu. 

Hazar tarihinin Doğu Avrupa tarih�isi i�in �zel bir �nemi vardÝr. Hazarlar, oradaki hemen hemen 

ilk yerleĢik medeniyet idi. Bir�ok �zellikleri, d�Ģ�Ģ�nden sonra halefleri, Kiev RuslarÝ tarafÝndan 

alÝnmÝĢtÝr. 

Hazar tarihi �� d�neme b�l�nebilir: 1) 650-737, 2) 737-840 ve 3) 840-965. Tarihinin ilk y�z yÝlÝ 

esasÝnda, Ġran‟a giden ticaret yollarÝnÝn denetimi ve Azerbaycan i�in Araplarla kÝyasÝya bir 

m�cadeleden ibarettir. KÝrÝm‟daki Bizans m�lk� Cherson‟a sÝk sÝk g�z dikmelerine rağmen, genellikle 

Bizans ile m�ttefik idiler. Ġlk d�nemde HazarlarÝn baĢkenti DağÝstan‟da bulunan „Belencer‟ (aslÝnda 

Baran-gar), „-ordunun-sağ kanadÝ‟ idi. Hazar-Arap savaĢlarÝ HazarlarÝn yenilgisi ve Araplarla barÝĢÝ ile 

son buldu. 

Bu s�re i�inde Hazar BarÝĢÝ‟nÝn (Pax Hazar) dikkati kuzeye, sonradan Ukrayna ve G�ney Rusya 

olan yerlerdeki kabilelerin y�netim altÝna alÝnmasÝna ve Frank, Arap ve Hazar-Aral b�lgesiyle Hazar 

ticari bağlantÝlarÝnÝn geniĢletilmesine kaydÝ. Hazar Devleti i�in Frank Yahudi t�ccarlarla ticaretin �zel 

bir �nemi vardÝ. 8. yy‟Ýn ikinci ve 9. yy‟Ýn ilk yarÝsÝnda bunlar hakim kÝtalararasÝ ticaret g�c� idi. Rhone 

(Latince Rhodanus, buradan onlarÝn Arap�a adÝ Radhaniye) nehrinin ağzÝnda bulunan Frank 

limanlarÝndan Kuzey Afrika, Bizans ve Hazar‟a, aynÝ zamanda Arap topraklarÝna, Ġran, Hindistan, Orta 

Asya ve �in‟e seyahat ediyorlardÝ.  

Yeni d�nyanÝn iktisadi baĢkenti olan Bağdat kurulduktan sonra, iĢletmelerini Ģehrin dÝĢ mahallesi 

Rahdan‟da (OnlarÝn Arap�a‟daki diğer adÝ Rahdaniye‟nin kaynağÝ) kurmuĢlardÝ. 

Radhaniye/Rahdaniye‟nin Hazarlar �zerindeki etkisi nihai idi. HerĢeyden �nce, buranÝn etkisiyle 

HazarÝn siyasi d�zeni Frank �rneğine g�re Ģekillendi. KağanÝn rol� devletin karizmatik temsili ile 

sÝnÝrlandÝ ve b�t�n iktidar ĠranlÝ Varaz ailesinin (T�rk�e, bwl�‟n yazÝlan Bar�, Bar�a‟�n) vekilhar�lÝk 

(beg, ikhĢidh) ofisine nakledildi. Bunlar Rahdaniye‟den Yahudiliğini kabul etmeye celp oldular (aĢ. 

bak). KağanÝnkinden baĢka bir s�lalenin vekilhar�lÝk makamÝ, T�rklere ait �ifte krallÝk olarak yanlÝĢ 

yorumlanmÝĢtÝr. 

Hazar iktisadÝ bir para d�zeni, ge�iĢ �cretleri ve k�le, bal ve balmumunun (Rus ve Sakalibe, 

yani Slavlardan), kunduz, samur ve �teki p�stekiler (�oğunlukla Ġdil BulgarlarÝndan) ve kumaĢlarÝn 

(�oğunlukla C�rcan ve Bizans‟tan) tekrar ihracÝna dayanÝyordu. Kendi topraklarÝnda ve deniz 

yollarÝnda, �zellikle baĢkentlerinde iyi �alÝĢan bir g�mr�k (baĢÝn�) d�zenleri vardÝ. G�mr�k memurlarÝ 

hem g�mr�k vergilerini, hem de ticarete konan ondabir vergisini toplardÝ. 
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7. yy‟da uluslararasÝ Roma altÝn „trimissis‟inin (bir solidin ��te biri) ortalama ağÝrlÝğÝ 1,5‟tan 1,3 

grama indirildi. Bu ağÝrlÝk 3,9 gramlÝk MÝsÝr altÝn miskaline benzediği i�in, miskal, BatÝ Avrupa‟nÝn 

g�m�Ģ siliqua‟sÝ ile aynÝ olan Afrika‟nÝn 2.73 gramlÝk g�m�Ģ dirhemi i�in temel alÝndÝ. Afrika dirhemleri 

Doğu Avrupa‟daki Hazar D�nemi istiflerinde, �zellikle 787-833 yÝllarÝ arasÝ i�in bulunmuĢtur. BunlarÝn 

Radhaniye tarafÝndan getirildiği sanÝlÝyor. Ġlk Orta�ağ paralarÝ olarak bunlar, 1917‟ye kadar y�r�rl�kte 

kalan Doğu Avrupa �l��bilim sistemi i�in temel oldular. Hazarlar madeni para ile k�rk��lerin cenneti 

olan Ġdil b�lgesindeki derilerin birlikte bulunmasÝna dayanan ustaca bir bi�im geliĢtirdiler. Bir sincap 

derisi (t�n) orada 2,73 gramlÝk 2,5 dirhem, yani 6,825 gram g�m�Ģ ediyordu. Hazar para hesabÝnÝn bir 

birimi olan „altÝn‟, 6 t�ne, yani 40,95 grama veya 409,5 gram gelen bir Bağdat ratlinin, yani libresinin 

(1917‟ye kadar Rus libresi olarak y�r�rl�kte kalmÝĢtÝr) onda birine eĢitti. Hazarlar �lkelerinde Arap 

us�l� kendi dirhemlerini basÝyorlardÝ. 

ġimdi Ģehirlerine d�nelim. BunlarÝn ortalama �rneği Ġslami (Ġrani) Orta Asya‟da bulunur. Orta 

Asya‟nÝn Hellen Ģehirleri 4-5. yy‟larda g��ebelerce b�y�k �l��de tahrip edilmiĢti. Yeniden 

kentleĢmenin baĢlamasÝ gerekiyordu. Bunun ilk basamağÝ peykleriyle birlikte Ģarampoll� „rustak‟ ve 

daha sonra yuvarlak Ģehir idi. 

Hazar Devleti‟nin ilk baĢkenti DağÝstan‟daki Sulak nehrinin y�kseltilmiĢ boylarÝ �zerinde 

bulunuyordu. ġehir a�Ýk ve kapalÝ 15 uydu yerleĢim sistemini i�eriyordu. Bunlardan birisi, olduk�a iyi 

istihkamlÝ Verhne�iyurt yerleĢimi (Kiev gibi) hakim bir Ģehir olarak ortaya �ÝkmÝĢtÝ. Hazar‟Ýn yeni 

baĢkentine gelince, 9-10. yy. Arap coğrafya yazÝcÝlÝğÝnÝn pek�ok �ağdaĢ tarifi ve bunlarÝn yazarlarÝnÝn 

baĢkentin Atil (Ġdil) nehri deltasÝna yakÝn bir yerde bulunduğu konlarÝnda hemfikir olmalarÝna rağmen, 

bug�ne kadar arkeologlar Ģehirden bir iz bulamamÝĢlardÝr. YazÝlÝ kaynaklara g�re Ģehrin iki �zelliği 

vardÝ: Hem bir ikiz kent, hem de Ġran misali yuvarlak kent idi. Surlarla �evrili ikizlerin ayrÝ iĢlevleri vardÝ 

(B�y�k Novgorod gibi). Hazarcada SarÝk�in ve Arap�ada el-Beyza (ikisi de beyaz) denilen batÝdaki 

Ģehir dini ve siyasi merkez idi. Doğudaki ticari mahalle devletin ismiyle, Fars�ada Hazaran (Hazarlar) 

veya HazarlarÝn ĠranlÝ ortaklarÝ Kwalislerin ismiyle biliniyordu (Eski Rus�ada Khvalisy, Eski Vikink�ede 

Calthen, Hazarcada Khwalin balÝk‟tan Khamlik). Arap yazar Mukaddesi (985-987 civarÝ), yeni Hazar 

baĢkentinin Hazar ikiz kenti C�rcan‟dan sonra inĢa edildiğini a�Ýk�a ifade eder. 

Filistin, Irak ve Ġstanbul‟daki �ağdaĢ Yahudilik merkezleri HazarlarÝn d�nmesini kayda almayÝ 

baĢaramadÝlar. Bunun iki sebebi vardÝ. �ncelikle bunu din adamlarÝ (rabbiler) değil, uluslararasÝ 

t�ccarlar baĢarmÝĢtÝ. Ġkinci olarak bu, safha safha etkisini g�sterdi. Vekilhar�, Yahudiliği �nce �zel 

(730-731 civarÝ), sonra da resmi olarak (799-809) kucakladÝ. Ancak 830-840 civarÝnda kağanÝ 

Yahudiliğe d�nd�rebildi. Bu hareket kağanÝ Tengri dininin temsilcisi olarak sahip olduğu karizmadan 

mahrum bÝraktÝ. ġimdi vekilhar�, devletteki b�t�n iktidarÝ kullanma konumuna geldi. Sonu�ta, kağanlÝk 

erkinin iktidarÝnÝ ihya etmek isteyen Kabarlar isyan etti. Fakat vekilhar� bu hareketi bastÝrmayÝ 

baĢardÝ. Benim araĢtÝrmalarÝma g�re, kağan Orta Ġdil‟deki Rus t�ccarlarÝna sÝğÝndÝ ve orada Rus 

KağanlÝğÝ‟nÝ baĢlattÝ (839 civarÝ). Bundan sonra, Rus hakimi Svyatoslav 965‟te Ģehirlerini tahrip 

edinceye ve bu ilgin� devlete son verinceye kadarki s�re i�in Hazarlar hakkÝnda bir Ģey bilmiyoruz. 
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Din s�zkonusu olduğunda Hazarlar m�samahalÝ idi. 10. yy‟Ýn ilk yarÝsÝndan Arap yazarlar 

Mesudi ve Ġstahri, baĢkent n�fusunun aĢağÝdaki oranlara g�re, her biri kendi hakimine sahip d�rt 

değiĢik dini topluluktan oluĢtuğunu yazarlar: Yedide ikisi Yahudi, yedide ikisi HÝristiyan, yedide ikisi 

M�sl�man ve yedide biri pagan. 787‟deki Ġznik 7. Ek�menik Kons�l�, Hazar Devleti‟nde yeri Ortodoks 

piskoposluğu i�ine alacak bir baĢpiskoposluk olarak Got mitropolitliğinin kurulmasÝnÝ �nermiĢtir. 

Hazar h�k�metinin 12 bin kiĢilik bir kalÝcÝ ordusu vardÝ. Askere alÝnanlar Ġslam k�kenli Doğu 

ĠranlÝlar (Arsiye) idi. BunlarÝn komutanÝ vezir seviyesinde idi. 

G�n�m�ze hi�bir Hazar metni ulaĢmamÝĢtÝr. Sadece 930 civarÝnda (h�l� Hazar y�netiminde 

iken) Kiev‟de yazÝlan bir belge korunmuĢtur. Bu, Ģimdi Ġlgiltere‟de Cambridge‟te tutulan Kahire Geniza 

belgeleri arasÝnda bulunmuĢtur. Ġbranice yazÝlan bu belgede G�kt�rk alfabesinde Hun-Bulgar dilinde 

bir m�h�r bulunmaktadÝr. 

KÝp�aklar 

KÝp�ak isminin en erken bahsi Uygur KağanÝ Ġl-itmiĢ‟in (747-759) oyma (runik) yazÝtlarÝnda 

bulunurken, KÝp�ak kabile birliğinin oluĢumu 12. yy. baĢlarÝna kadar s�ren uzun bir s�re�tir. 

KÝp�aklarÝn k�keni ve milliyeti konularÝnda son zamanlarda pek�ok bilgin �alÝĢtÝ ama bir�ok soru halen 

cevapsÝz beklemektedir. Bunlardan birisi a�ÝktÝr: KÝp�aklar, baĢta �in‟de olmak �zere, iktidarlara yeni 

ve g��l� hanedanlarÝn geliĢi ile tetiklenen kavimler g��� gibi, �ok sayÝda zincirleme tepkinin etkisiyle 

batÝya g��e baĢlamÝĢlardÝr. 11-13 yy‟Ýn KÝp�ak birliği “T�rk, Moğol ve muhtemelen Ġrani unsurlar 

i�eren �ok tabakalÝ bir budun-dil (ethno-linguistic) yapÝ g�stermekteydi” (P. B. Golden). 

Birliğin topraklarÝ u�suz bucaksÝzdÝ: BatÝda Tuna‟dan doğuda �in sÝnÝrlarÝna ve g�neyde 

M�sl�man orta Asya‟ya uzanmaktaydÝ. KÝp�aklarÝn iki bağÝmsÝz kanadÝ vardÝ. BunlarÝn arasÝndaki 

sÝnÝr Ġdil boyunca uzanÝyordu. Doğu kanadÝ ilk olarak Kimek adÝyla ortaya �ÝkmÝĢtÝr; Moğol istilasÝndan 

(1222) sonra ise KanglÝ diye yeniden adlandÝrÝlmÝĢtÝr. Ġslami kaynaklar batÝ kanadÝna „DeĢt-i KÝp�ak‟ 

(KÝp�aklarÝn BozkÝrÝ) derlerdi. Rus kaynaklarÝ onlara PolovcÝ, Bizans yazarlarÝ Kuman ve Macarlar ise 

Kun derlerdi. 

KÝp�aklar Rusya‟da ilk kez 1055‟te, �nderleri BoluĢ (T�rk�e „yardÝm edici‟), Kiev Knezi Vsevolod 

Jaroslavi� ile bir anlaĢma yaptÝğÝ zaman g�r�nd�ler. Bir diğer KÝp�ak �nder Sokal (Sakal) Kiev‟in aynÝ 

knezine karĢÝ ilk seferi y�netti ve onu yendikten sonra bozkÝra geri d�nd� (1061). 

Ancak kÝsa bir s�re i�inde bozkÝrda b�y�k bir değiĢiklik oldu. �n-Moğol Kaylar eski Pe�enek 

b�lgesine girdiler, KÝp�aklarÝn merkezlerini aldÝlar ve bozkÝra kendileri h�kmetmeye baĢladÝlar. Bunlar 

Rus ��l�s� (Ġzyaslav, Svyatoslav ve Vsevolod Yaroslavi�ler) ile hemen �atÝĢmaya girdiler. �Ýkan 

�atÝĢma Rus ordusunun Alta nehri kÝyÝsÝnda mahvolmasÝ ve Kiev‟de bir devrim ile sonu�landÝ (1068). 

1107‟de Rus hanedanÝnÝn iki kolu Monomakhlar ve Olgovi�ler, KÝp�ak y�netici oymağÝ Ayepalardan (-

Q-ay-opa: oba) kÝz aldÝlar. 



 898 

Orta Asya‟daki olaylar KÝp�ak bozkÝrÝnÝ etkilemeye devam etti. 1090‟larda �n-Moğol �lberli 

oymağÝ Man�urya‟nÝn Jehol eyaletinden ayrÝldÝ. KÝsa bir s�re i�inde bu oymak Aral g�l�n�n 

kuzeyindeki bozkÝr yerleĢimlerini ele ge�irdi; 1100‟de Donets havzasÝnda belirdiler. 1116-1117 

civarÝnda istikrar sağlandÝ. �lberli ve Kay oymaklarÝ ikili y�netim temelinde iktidarÝ aralarÝnda 

paylaĢtÝlar. Burada �lberli oymağÝnÝn baĢkanÝ �st y�netici olurken, KaylarÝn �nderi onun naibi 

oluyordu. 

Rus vakayinameleri iki ana KÝp�ak topluluğuna iĢaret eder: VahĢiler (dikye) ve diğerleri. Bunlar 

i�in ben irticalen „vahĢi olmayan KÝp�aklar‟ terimini uydurdum. Bunlar Rurik‟in RuslarÝ ile nispeten iyi 

iliĢkiler i�inde idi. Yani Kiev tahtÝndaki bir knez değiĢikliğinden veya KÝp�aklarla d�ĢmanlÝğa son 

verilmesinden sonra, bunlar Rus (yani Kiev) ve Pereyaslav topraklarÝnÝn knezleri, ilke olarak 

Monomakh ve Olgovi� kollarÝnÝn temsilcileri ile bir konferans d�zenlerlerdi. KÝp�aklar iki kanada 

ayrÝlÝyordu: G�ney ve sol (doğu). KÝp�aklar doğu eğilimli olduğu i�in ikincisi daha itibarlÝ idi. G�ney 

kolu daha �st dereceli oymak topluluğu olan Ġtoğlu ve Urusoba‟yÝ (Urusovi�i) da i�ine alÝyordu. 

Birincisi Bug nehrinin g�neyinde gezinirdi. KÝĢlaklarÝ bu nehrin orta, yaylalarÝ ise aĢağÝ boylarÝ idi. 

Urus Oba kÝĢlarÝnÝ �z� �ayÝrlarÝnda, yazlarÝnÝ ise Molo�na nehri boylarÝnda ge�irirdi. 

Sol kanat boylarÝ i�inde daha y�ksek derecede olanÝ Burcoğlu (Burcevi�i) idi. Bunlar aynÝ 

zamanda „vahĢi olmayan KÝp�aklar‟ arasÝnda en �st derecede idiler. YazlarÝ Orel nehri kÝyÝsÝndaki 

Kara Orman‟da yaĢarlardÝ; kÝĢlaklarÝ ise YukarÝ Donets‟te bulunuyordu. D�Ģ�k derecedeki topluluk 

UlaĢoğlu (UlaĢevi�i) karargahÝnÝ Samara nehri boyundaki Kara Orman‟da kurmuĢtu. 

Kiev vakayinameleri g�ney kanat KÝp�aklarÝna „Rus KÝp�aklarÝ‟ (1169), „Korsun KÝp�aklarÝ‟ 

(1109; anlaĢmanÝn imzalandÝğÝ Ģehre izafeten) veya „Lukomorskie KÝp�aklarÝ‟ (1193; Karadeniz 

d�zl�klerinin sakinleri manasÝnda) derler. Sol kola, topraklarÝ Pereyaslav Rus Knezliği ile sÝnÝrda 

olduğu i�in Pereyaslav KÝp�aklarÝ denir (1169). 

„VahĢi KÝp�ak‟ ismi Kiev vakayinamelerinde ilk kez 1146‟da belirir ve ondan sonra 11 defa 

ge�er: 1149, 1159, 1172, 1195 ve 1196. „VahĢi KÝp�aklar‟ her kanatta ikiĢerden d�rt boy 

topluluğundan oluĢuyordu. G��erlik yurtlarÝnÝ ancak dolaylÝ iĢaretlerden anlayabiliyoruz. Terter Oba ve 

Jete Oba (Jetebi�i) Donets nehri, KÝrÝm ve Kafkasya ile ilgiliydi. Toks Oba (Toksebi�i) ve Ko (t) l Oba 

(Kolobi�i) muhtemelen AĢağÝ Ġdil d�zl�klerinde yerleĢmiĢti. HalÝ�lÝ M.S. tislav UdalÝy‟Ýn kayÝnbabasÝ 

Kotyan‟Ýn (K�ten) ait olduğu Terter Oba ile Toks Oba arasÝnda rekabet olduğuna dair deliller vardÝr. 

Rekabeti Arap tarih�i N�veyri (�l�m� 1333) anlatÝr. Kiev Knezi 2. Svyatopolk‟un kayÝnbabasÝ Tugota 

(r) kan, 1095 yÝlÝnda onun tarafÝndan Kiev yakÝnÝndaki Berestovo‟da bulunan knezlik ikametgahÝnda 

g�m�lm�Ģt�r. 16. yy‟da SvÝralÝ (Bila Tserkva y�resi) knez ailesi Polovci-Rojnovskiler kendilerinin 

Tugota (r) kan soyundan olduklarÝnÝ s�yl�yorlardÝ. Buna, Rurik‟in Kiev Devleti‟nin ��k�Ģ�nden sonra 

kalan tek asil s�lalenin bunlar olduğu eklenebilir. 

„VahĢi olmayan KÝp�aklar‟la Rus s�laleleri arasÝndaki iliĢkiler dostane idi. Ruriklerin sol kanat 

s�laleleri de KÝp�ak askeri yardÝmÝndan faydalanÝyordu. Bu, Kiev Knez‟liğinin orada yerleĢen 
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Karakalpaklardan kurduğu kalÝcÝ ordusunu dengeliyordu. Bu y�zden ilk KÝp�ak saldÝrÝsÝna uğrayan da 

Kiev Knezliği idi. KÝp�aklar, Karakalpaklarla, evlilik iliĢkilerine girmeye baĢladÝklarÝ 12. yy. ortalarÝna 

kadar onlara karĢÝ da acÝmasÝz idiler. KÝp�aklar ve Rus knezleri arasÝnda s�rekli �zel savaĢlar ve 

karĢÝlaĢmalar olabilirdi ama bunlar birbirlerini bir diğerine bağlÝ g�r�yordu. KÝp�aklar hi�bir zaman, 

�rneğin Pereyaslav toprağÝ gibi, Rus knezliklerinin sÝnÝr arazilerinin bir kÝsmÝnÝ bile iĢgal etmeyi 

d�Ģ�nmediler. Rus b�lgelerinin i�lerine daldÝlar ise de bunu Ruriklerden birine karĢÝ diğerinin m�ttefiki 

olduklarÝ i�in yapmÝĢlardÝr. 1222‟de gelen Moğollar onlarÝ (tÝpkÝ Alan ve KÝp�aklar i�in �abaladÝklarÝ 

gibi) ayÝrmaya �alÝĢtÝklarÝnda baĢarÝlÝ olamadÝlar. Bağlar, savaĢÝ paralÝ askerlere ve �l�me tercih 

edecek kadar g��l� idi. 12. yy‟da KÝp�aklarla Ruslar arasÝnda evlilikler olduk�a yaygÝn idi. Bir�ok Rus 

knezi KÝp�ak annelerin �ocuğu ve KÝp�ak �nder de Rus annelerin �ocuğu idi. KÝp�ak folkloru Ruslarca 

da paylaĢÝldÝ ve sonu�ta belli g�zel KÝp�ak halk hikayeleri 12-13. yy. Kiev ve Gali�ya 

vakayinamelerinde yaĢadÝ. KÝp�ak �nder Otrok, onun g�revlisi Or ve bozkÝr otu yevĢan hakkÝndaki 

ilgin� hikayeden bahsetmek yeterlidir. En b�y�k Rus edebi �alÝĢmasÝ Igor DestanÝ‟nÝn konusu da 

KÝp�aklardÝr. 

KÝp�ak birliği olduk�a gevĢek idi ve hi� merkezileĢemedi. �� ana siyasi ve iktisadi merkezleri, 

bug�nk� Harkov‟un yakÝnÝndaki Sivers‟kÝy Donets havzasÝnda idi. BaĢkentleri ġarukan (aynÝ zamanda 

�eĢuev denir) ve ikinci sÝnÝf merkezleri doğudaki Balin ve batÝdaki Sugrov orada idi. 11-12. yy‟larda 

Orta Avrupa ve Balkan �lkelerini Kiev �zerinden KÝp�aklara bağlayan ZaloznÝy yolunun terminal 

noktasÝ da burasÝ idi. 12. yy‟Ýn 50 ve 60‟lÝ yÝllarÝnda KÝp�aklar Tuna b�lgesi ve daha sonra Bizans 

hakimiyetindeki Bulgaristan ile daha fazla ilgilenmeye baĢladÝklarÝnda, Ruriklerin mali dayanaklarÝ 

tehdit altÝna girmiĢti. Bu durum, �oğunlukla �� ana Rus ticaret yolu ZaloznÝy, SolyanÝy ve Rum‟u 

(1168, 1170) koruma amacÝyla 1160, 1167, 1168, 1170, 1180, 1184 ve 1185‟te bir dizi KÝp�ak karĢÝtÝ 

sefere sebep oldu. AyrÝca, KÝp�ak iktisadÝnda KÝrÝm, �zellikle Suroj (Sudak, Sugdaia), Azov (Azak) ve 

Saksin (Ġdil‟in ağzÝnda) gibi yarÝmadanÝn �ok �nemli noktalarÝ �nemli rol oynamÝĢtÝr. 

KÝp�ak dili ticarette ge�er dil haline geldi. Ermeni t�ccarlar ve KÝp�aklar arasÝndaki bağlantÝnÝn 

bir kalÝntÝsÝ, 16-17 yy‟da Ermeni alfabesiyle yazdÝklarÝ KÝp�ak dilini kilise ve belediye iĢlerinde bile 

kullanmaya devam eden Ukrayna Ermenilerinin T�rkleĢmesi olmuĢtur. Kamyanets-Podil‟skÝy‟dan 

�ağdaĢ mahkeme belgeleri bunun g�sterir. 12. yy. ortalarÝnda bir yerde bir kÝsÝm KÝp�ak, Yahudi 

t�ccarlardan Museviliğin Karay bi�imini kabul etti. Bunlar son zamanlara kadar Ġbrani harflerle yazÝlan 

KÝp�ak dilini kullanan KaraylardÝr (Karaim). 13. yy‟Ýn 40 ve 50‟lerinde bunlarÝn bir kÝsmÝ Gali�ya krallarÝ 

DanÝlo ve Lev tarafÝndan HalÝ� ve Kukuziv‟de (L‟viv) yerleĢtirildiler, bir diğer topluluk Litvanya prensi 

Vitovt‟a katÝldÝ ve 14. yy. sonu ile 15. yy. baĢlarÝ civarÝnda Luck ve Troki‟deki ikametlerde 

yerleĢtirildiler. 

T�rk-Moğol kurt inancÝyla tek-TanrÝlÝ G�k-TanrÝ dini, y�netici g��ebe KÝp�ak tabakasÝnÝn dini idi. 

Maniciliğin (KÝp�ak �nder Bonyak‟Ýn isminde g�r�l�r: Mani-ax, „mani‟nin izeyicisi), HÝristiyanlÝğÝn 

Nesturi kolunun ve de daha sonra aralarÝnda baskÝn hale gelen Ġslam‟Ýn Orta Asya bi�iminin takip�ileri 

vardÝ. 
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KÝp�aklarda g�m� geleneklerinde g�r�ld�ğ� �zere bir doğu eğilimi vardÝ. �l�n�n, haoma adlÝ 

i�ki i�in bir kap tutan (bir Ġran-Saka geleneği) taĢ heykelleri Ukrayna‟da olduk�a fazla miktarda 

bulunmuĢtur ve en tipik mezar taĢÝdÝr. Yerel halk bunlarÝ �oğunlukla „kamyani babÝ‟ (taĢ bebek) diye 

adlandÝrÝr. 

KÝp�aklar da bozkÝra �zg� dini m�samahayÝ sergilemiĢlerdir. Bu y�zden, �rneğin Fransiskan 

misyonerler daha Moğollar zamanÝnda (13. yy‟Ýn ikinci yarÝsÝ, 14 yy. baĢlangÝcÝ) KÝrÝm-Azak denizi 

sÝnÝrÝnda etkin idiler. BunlarÝn eseri iki b�l�mden oluĢan „Codex Cumanicus‟tur: Ġtalyan t�ccarlarÝn 

kullanÝmÝ i�in derlenmiĢ bir KÝp�ak T�rk�esi-Latince-Fars�a konuĢma s�zl�ğ� ve KÝp�aklarÝn kullanÝmÝ 

i�in Alman misyonerlerce yazÝlmÝĢ HÝristiyan ayin malzemeleri. Maalesef, Moğol �ncesi d�nemden 

KÝp�ak metinler bilinmemektedir. 

1222-1240 arasÝnda Moğollar Doğu Avrupa‟yÝ iĢgal etti ve Rus ve KÝp�ak devletlerinin ikisine de 

son verdiler. 

13. yy‟Ýn 40‟lÝ yÝllarÝndaKÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ Moğollardan ka�arak, Terter ObalÝ Kotyan (K�ten) 

�nderliğinde Macaristan‟a gelip yerleĢti. BaĢlangÝ�taki zorluklardan sonra bunlara �zerklik verildi ve 

sonradan Macarlar arasÝnda eridiler. 12. yy‟Ýn 50‟li yÝllarÝnda KÝp�aklar Bulgaristan‟a tekrar 

yerleĢmeye baĢlamÝĢlardÝ. Burada, �� KÝp�ak hanedanÝ olan Asenler (1185-1280), Terter ObalÝlar 

(1280-1323) ve ġiĢmanlar (1323-1396) ikinci Bulgar KrallÝğÝ‟nÝn kurulmasÝyla sonu�lanan Bizans‟a 

karĢÝ Ulah-Bulgar ayaklanmasÝnÝ y�nettiler. 

KÝp�ak Devleti‟nin b�t�nleyici bir par�asÝ olarak eski Bosporus ve sonraki Kuban B�y�k Bulgar 

KrallÝğÝ‟nÝn topraklarÝ, profesyonel manada k�le ihra� etmek i�in esas alanlardÝ. SatÝn alÝnmÝĢ k�le i�in 

M�sl�man terimi „Meml�k‟ idi. MÝsÝr ve Suriye‟nin y�neticileri Eyyubiler, 12. yy‟da KÝp�ak b�lgesinden 

k�le ithal etmeye baĢladÝlar. 1250‟ye gelindiğinde MÝsÝr ve Suriye‟nin Meml�kleri iktidarÝ kendi ellerine 

aldÝlar ve 1517‟deki OsmanlÝ fethine kadar burayÝ bağÝmsÝz olarak y�nettiler. 
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A. Türk-Slav ĠliĢkileri ve Kafkas Halkları  

 

Türkistan'dan (Orta Asya) Doğu Avrupa'ya Yapılan Türk Göçleri / Yrd. 

Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu [s.522-529]   

 Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

G�n�m�zde Adriyatik‟ten �in Seddi‟ne kadar �ok geniĢ bir coğrafyada yaĢayan T�rkler, Altay 

DağlarÝnÝn kuzeyi ile Sayan DağlarÝnÝn g�ney-batÝsÝ arasÝndaki tespit edilebilen en eski yurtlarÝndan 

itibaren bir�ok b�lgeyi vatan edinmiĢlerdir.1 ZamanÝmÝzdaki adlarÝ ile bu sahalar doğudan batÝya Ģu 

Ģekildedir: Yakutistan, G�ney Sibirya-Altaylar, Moğolistan-Kansu-Ordos, Doğu T�rkistan, BatÝ 

T�rkistan, Kuzey Afganistan, Horasan, Kafkaslar ve Azerbaycan, Musul-Kerk�k, Halep civarÝ, 

Anadolu, Balkanlar, KÝrÝm, Kazan.2 

Altay-Sayan DağlarÝnÝn g�neybatÝ kÝsmÝnda yaĢayan Proto-T�rkler, M.�. 1700‟den itibaren 

etrafa hakim olmaya ve yayÝlmaya baĢlamÝĢlardÝr. Bu Proto-T�rklerden bir kÝsmÝ bug�nk� Kazakistan 

�zerinden Mavera�nnehr‟e (Mavera�nnehir) kadar gelerek oradaki Akdeniz ÝrklarÝ ile temas kurarken, 

batÝya doğru a�Ýlan gruplar da Ural (Fin-Ugor) kavimleriyle irtibat sağlamÝĢlardÝr.3 Bu ilk 

hareketlenmeden itibaren �eĢitli T�rk boylarÝ; kuraklÝk, n�fusun kalabalÝklaĢmasÝ, otlaklarÝn 

yetersizliği, mevsimlerin değiĢikliğe uğramalarÝ sonucunda hayat tarzlarÝnÝn etkilenmeleri ve daha �ok 

hayvancÝlÝğa dayalÝ ekonomik yapÝlarÝnÝn bozulmalarÝ, baĢka bir T�rk boyu tarafÝndan yaĢadÝklarÝ 

yerlerin istilaya uğramasÝ gibi sebeplerle değiĢik zamanlarda, değiĢik yerlere g�� etmiĢlerdir.4 

Doğu Avrupa sahasÝ da, bazÝ T�rk boylarÝnÝn T�rkistan‟dan (Orta Asya)5 g�� ederek devlet 

kurduklarÝ coğrafyalardan birisi olmuĢtur. T�rk olduklarÝ hen�z kesin olarak ispatlanamayan Sakalar 

(Ġskit) ile, menĢeleri tartÝĢÝlan Kimmerlerin6 milattan y�zyÝllar �nceki g��leri g�z �n�ne alÝnmazsa, 

Doğu Avrupa‟ya ilk T�rk g��� Hunlarla baĢlamÝĢtÝr. Anavatan Altaylar civarÝndan baĢlayan bu g��ler 

Avrupa ile Asya arasÝndaki tabii sÝnÝr olan Ural dağlÝk b�lgesi ile, Ural IrmağÝ‟nÝ Altay DağlarÝna 

bağlayacak bir coğrafi yolla yapÝlmÝĢtÝr.7 

AltaylarÝn eteklerinden baĢlayan bozkÝrlar, g�ney-doğu ve kuzeybatÝya gittik�e d�zleĢmekte ve 

“step” haline gelmektedir. AĢağÝ Sir Derya (Seyhun) ve Aral G�l� istikametindeki bozkÝrlar G�ney Sibir 

ovalarÝnÝ teĢkil etmekte ve Hazar Denizi‟nin kuzeyinden Karadeniz‟in kuzeyine uzanmaktadÝr. 

BozkÝrlar, ĠrtiĢ Nehri‟ne doğru �ÝktÝk�a zenginleĢmekte, bol su ve bol otlarÝ ile hayvan beslemek i�in 

�ok elveriĢli bir hal almaktadÝr. Bununla birlikte Sibirya‟nÝn soğuk dalgalarÝna a�Ýk bulunmasÝ 

hasebiyle, yazlarÝ kÝsa ve kÝĢlarÝ da o nispette uzun idi. Nehir mansÝplarÝ, sazlÝklarÝ ve kamÝĢlÝklarÝ ile 

“kÝĢlak” yeri olarak kullanÝlmaktadÝr.8 
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KÝĢlaklar fazla kar almayan yerlerde yapÝlÝrdÝ. ��nk� hayvanlarÝn kurumuĢ otlarÝ kar altÝndan 

tÝrnaklarÝ ile �ÝkarÝp yemeleri gerekiyordu. ĠrtiĢ boylarÝ ile BatÝ Sibirya‟nÝn bir hususiyeti de, ancak 

tepeler mahiyetinde olan Orta ve G�ney Ural DağlarÝndan, Kama ve Ġtil nehirleri boyuna gitmek i�in 

tabii bir engel teĢkil etmeyiĢi idi. BalkaĢ G�l� ve Talas Nehri‟nden Seyhun, YayÝk, Ukrayna‟nÝn g�ney 

b�l�m� Don ve Ġtil nehirlerine doğru uzanan bozkÝrlar ise, Hazar Denizi‟nin kuzeyinden, UrallarÝn 

g�neyinden, tarihte “kavimler kapÝsÝ” adÝyla bilinen kum, ��l sahalarÝndan sonra, Ġtil‟in batÝsÝnda 

yeniden bol otlu meralar ve yer yer dağlÝk-tepelik yaylalar halini almakta ve hakiki bir bozkÝr olarak 

Karadeniz‟in kuzeyinden ta Karpatlara, Tuna boyuna kadar uzanmakta idi. Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bu bozkÝrlar, Orta Asya ve BatÝ Sibirya‟daki yayla ve bozkÝrlarÝn devamÝ mahiyetinde idi, orada, 

ge�ilmesini g��leĢtiren y�ksek dağlar veya b�y�k ��ller olmadÝğÝ cihetle, T�rkistan‟daki kavimler, 

doğudan batÝya kolayca ge�ebilirlerdi. Nitekim daha milattan bir�ok y�zyÝllar �nceleri “kavimler kapÝsÝ” 

yolu ile bir�ok kavim Orta Asya‟dan Doğu Avrupa‟ya gelmiĢlerdir.9 

Avrupa‟ya ilk g�� eden T�rk grubu HunlarÝn batÝya doğru ilerlemeleri Asya HunlarÝnÝn 

T�rkistan‟daki hakimiyetlerini kaybetmelerinden sonra vuku bulmuĢtur. Hunlar, Tanhu Mo-Tun 

zamanÝnda (M.�. 209-174) sÝnÝrlarÝ doğuda Kore‟ye, kuzeyde Kerulan, Tola, Selanga, Yenisey, Ob, 

ĠrtiĢ, ĠĢim nehirlerine, batÝda BalkaĢ G�l�‟n�n �tesinde Aral g�l�ne, g�neyde ise �in sÝnÝrÝnda Wei 

IrmağÝ-Tibet yaylasÝ-Karakurum‟a kadar uzanan b�y�k bir imparatorluk tesis etmiĢlerdi.10 Aradan 

ge�en uzun zaman i�erisinde gerek i� huzursuzluklar, gerekse kesif �in propagandasÝnÝn tesiri ile 

kuvvet ve otoriteleri zayÝflamaya baĢlamÝĢtÝ. AyrÝca baĢa ge�en tanhularÝn dirayetsizliği, akÝnlarÝn 

duraklayarak devletin iktisadi bakÝmdan olduk�a sÝkÝntÝ i�erisine d�Ģmesi ve askeri baĢarÝsÝzlÝklar da 

eklenince toprak kaybetmeye baĢlayan devlet iyice g��ten d�Ģm�Ģt�r. Bu olumsuz Ģartlar altÝnda 

baĢa ge�en Tanhu Hohan-Yeh‟in (M.�. 58-31), mal� bakÝmdan rahatlamak gayesiyle �in himayesine 

girme teklifi, durumu daha �ok karÝĢtÝrmÝĢtÝr. Sol Bilge Eligi olan �i-�i‟nin, kardeĢinin tanhuluğunu 

tanÝmamasÝ ve �in tahakk�m�n� reddetmesi �zerine devlet ikiye ayrÝldÝ.11 �i-�i‟nin kardeĢini mağlup 

ederek Orhon Nehri civarÝnda bulunan baĢkenti de ele ge�irdi. Ho-han-yeh ise kendine bağlÝ kitlelerle 

�in imparatorunun hakimiyetini kabul ederek �in‟in kuzeybatÝ sÝnÝr b�lgesine �ekildi.12 

Aral G�l�‟ne kadar b�t�n batÝ b�lgesini hakimiyet altÝna alan Tan-hu �i-�i, atasÝ Mo-tun 

zamanÝndaki imparatorluğu yeniden ihya etti. Devletin ağÝrlÝk merkezini �u-Talas nehirleri arasÝna 

kaydÝrarak, elde ettiği topraklar dolayÝsÝyla Ġran, Afganistan, Hindistan, Doğu ve Orta Avrupa b�lgeleri 

bakÝmÝndan Asya tarihinin sonraki geliĢiminde devamlÝ tesiri olacak olan T�rkistan sahasÝna T�rk 

kavminin iyice n�fusunu sağlamÝĢ oldu. Fakat �i-�i‟nin hakimiyeti uzun s�rmedi. �in; Vusunlar ve 

Kang-k� Devleti‟nin yardÝmÝyla b�y�k bir ordu oluĢturarak, Talas civarÝndaki Hun baĢkentini kuĢattÝ. 

Tamamen tahrip olan baĢkenti m�dafaa eden Hunlar, baĢta tanhularÝ �i-�i olmak �zere ağÝr kayÝplar 

verdiler ve m�stakil devletlerini de kaybettiler (M.�. 36).13 

�in t�biliğini kabul eden Ho-han-yeh‟e (�lm. M.�. 31) bağlÝ Hunlar, onun evlatlarÝ tarafÝndan 

toparlanmağa baĢlanmÝĢlardÝr. Kuvvetli bir devlet adamÝ olan Yu Tanhu zamanÝnda (M. 18-46) ise, 

�in‟e karĢÝ bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ elde ederek, doğuda Man�urya‟ya, batÝda KaĢgar‟a kadar olan geniĢ 

b�lgede hakimiyet tesis etmiĢlerdir. Fakat Tanhu Yu‟nun �l�m�nden sonra i� huzursuzluklar ve 
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iktisadi darlÝk HunlarÝ olduk�a m�Ģk�l duruma sokmuĢtur. Bunun neticesinde, Yu‟nun oğlu olan Tanhu 

P‟u-nu‟ya karĢÝ m�cadele ederek kuzeydeki HunlarÝn arasÝna �ekilen P‟u-nu‟nun yeğeni Pi‟nin, M. 48 

yÝlÝnda kendini tanhu ilan etmesi HunlarÝ bir daha birleĢmemek �zere ikiye ayÝrmÝĢtÝr. AyrÝ ayrÝ siyasi 

nitelik taĢÝyan iki Hun devletinden G�ney HunlarÝ (G�ney Moğolistan‟da) �in t�biiyetini devam 

ettirirken, Kuzey HunlarÝ (Kuzey Moğolistan) bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ muhafaza etmiĢlerdir.14 

G�ney Sibirya, �ungarya �tesine kadar batÝ ve Ġ� Asya‟da iktisadi �nemi b�y�k Ģehirlerin Kuzey 

Hun Devleti‟nin idaresi altÝnda olmasÝ, onlarÝ �in saldÝrÝlarÝnÝn odak noktasÝ haline getirmiĢtir. Hunlar, 

bir yandan �inliler ile uğraĢÝrken, doğudan da Sien-pi h�cumlarÝna maruz kalmÝĢlardÝr. Hakimiyetlerini 

G�ney Sibirya ve �ungarya‟ya kadar geniĢleten Sien-piler, Kuzey HunlarÝnÝn topraklarÝnÝ iĢgal 

etmiĢlerdir. Bunun �zerine kalabalÝk kitleler halinde batÝya �ekilen Hunlar, G�ney Kazakistan 

bozkÝrlarÝndaki �i-�i HunlarÝnÝn bakiyeleri olan soydaĢlarÝna katÝlmÝĢlardÝr (2. asrÝn ortalarÝ).15 

BatÝya g�� eden ve hakkÝnda 200 yÝl hi�bir Ģey bilinmeyen Hunlara dair IV. asrÝn ikinci 

yarÝsÝndan itibaren �in ve �zellikle Roma kaynaklarÝ bilgi vermeye baĢladÝlar.16 355-365 yÝllarÝ 

arasÝnda AlanlarÝ mağlup ederek kuzey-batÝ T�rkistan‟daki Alan �lkesini ele ge�irdiler. Ġtil Nehri‟ni 

ge�erek Ġtil, Don ve Kafkasya arasÝndaki sahaya hakim olarak Avrupa �nlerinde g�r�nmeye 

baĢladÝlar.17 Balamir idaresindeki Hunlar, 374-5 yÝlÝndan itibaren Don-Dinyeper arasÝnda yaĢayan 

Doğu GotlarÝnÝ (Ostrogot) kendilerine t�bi kÝldÝktan sonra ilerleyiĢlerini s�rd�rerek, onlarÝn batÝsÝnda 

yaĢayan BatÝ GotlarÝnÝ (Vizigotlar) Dinyester kÝyÝlarÝnda mağlup ettiler ve 378 yÝlÝnda Tuna‟yÝ ge�erek 

Trakya‟ya kadar ilerlediler. Doğu Macaristan ve Transilvanya‟da da kendilerini hissettirmeye 

baĢladÝlar.18 Esas k�tlenin G�ney Rusya ve Don Nehri civarÝnda bulunduğu 395 yÝllarÝnda, iki koldan 

harekete ge�tiler. 

Merkezi Don nehri civarÝnda bulunan Doğu KanadÝ tarafÝndan tertip ve BasÝk ile Kursik adlÝ iki 

bey tarafÝndan idare edilen bir kÝsÝm Hunlar ise Kafkasya �zerinden Anadolu (K���k Asya) ve 

Suriye‟ye saldÝrdÝlar. Bu Anadolu akÝnÝ sÝrasÝnda Hunlar; bug�nk� Erzurum, Karasu ile FÝrat‟Ý ge�erek 

Malatya ve �ukurova b�lgesine kadar ilerlemiĢler, Urfa ve Antalya‟yÝ kuĢatÝp, Suriye‟ye gelerek Kud�s 

taraflarÝna varmÝĢlardÝr. Orta Anadolu‟ya Kayseri-Ankara civarÝna kadar gittikten sonra, Azebaycan-

Bak� yolu ile merkezlerine geri d�nm�Ģlerdir. Ger�ekleĢtirilen bu akÝnlar planlÝ olmuĢ ve yerleĢilerek 

vatan haline getirilecek en m�sait topraklarÝ bulma gayesi taĢÝmÝĢtÝr. Bu durum, Doğu Roma 

Ġmparatorluğu kadar S�sanileri de telaĢlandÝrmÝĢ ve korkuya sevk etmiĢtir.19 

M.S. 375-400 yÝllarÝ arasÝnda Avrupa‟da faal bir harekette bulunmayan Hunlardan k���k bir 

grup, Tuna‟nÝn g�neyindeki topraklarÝ ele ge�irdiler ve Pannonia b�lgesinde g�r�ld�ler. Bu zaman 

i�erisinde Doğu Roma hudutlarÝndaki HunlarÝn sayÝsÝ fazla değildi. Bunlar da Doğu Macaristan ve 

Transilvanya‟da bulunmaktaydÝlar. HunlarÝn esas k�tlesi G�ney Rusya‟da Don nehri civarÝndaki 

merkezlerinde bulunuyordu.20 Doğu ve BatÝda yapÝlan seferler merkezin kontrol� altÝnda kanatlar 

tarafÝndan idare edilmekteydi. Anadolu seferinden bahsettiğimiz HunlarÝn, d�n�Ģte 396 yÝlÝnda 

S�saniler ile m�cadeleler yaptÝğÝ g�r�lmektedir. S�sanilerin merkezine yakÝn bir yerde g�r�lmeleri 

ahaliye bir korku yaĢattÝ ve S�sani KralÝ IV. Behram Hunlarla Ģiddetli bir m�cadeleye giriĢti.21 Prikos 
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bu olaylar hakkÝnda Ģu bilgileri vermektedir: Priskos, BatÝ RomalÝ el�i Romulus ile konuĢurken onun 

anlattÝklarÝna istinaden ĢunlarÝ nakletmektedir: “…Ġskit �lkesinden ĠranlÝlarÝn �lkesine nasÝl gidilir diye 

sorulmasÝ �zerine Romulus, ĠranlÝlarÝn �lkesinin Ġskit �lkesinden �ok uzak ve Ġskitlerin bu yolda acemi 

olmadÝğÝnÝ, bir zamanlar memleketlerinde kuraklÝk olduğundan ve RomalÝlar o zaman devam eden 

harplerinden dolayÝ onlarla savaĢamadÝklarÝndan, Ġskitlerin Medlerin �lkesine girdiklerini s�yledi.  

Ġskit kral soyundan Basich ve Cursich idaresindeki Ġskitler, Ġran‟a kadar giderek buralarda b�y�k 

bir kalabalÝğa hakim olmuĢlar. Roma‟ya gelmiĢler ve ittifak etmiĢlerdir. Onlarla birlikte gidenler 

anlatÝyorlar ki, ��lden ge�tikten sonra bir g�l� de ge�erek -Romulus Maeotis‟i (Azak Denizi) 

d�Ģ�n�yor- on beĢ g�n dağlÝk b�lgelerden gidip Ġran‟a bu suretle gelebilmiĢlerdi. EtrafÝ yağma ettikleri 

bir sÝrada Ġran ordusu gelerek g�ky�z�n� oklarla kaplamÝĢ olduklarÝndan, baĢlarÝnÝn �zerinde bulunan 

tehlikeden korkarak pek az ganimet ile geri �ekildiler. Bu felaket �n�nden geri �ekilirken, dağlar 

aĢmak mecburiyetinde kalmÝĢlar ve ganimetin pek �oğunu da ĠranlÝlar geri almÝĢlar. D�ĢmanlarÝn 

h�cumundan kurtulmak i�in baĢka yola saparak bir deniz kenarÝndaki kayalÝklardan ateĢ �ÝktÝğÝ 

yerden ilerlemiĢler, g�nlerce yolculuk yaptÝktan sonra �lkelerine geri d�nm�Ģlerdir…”.22 

Bundan sonra ağÝrlÝk merkezlerini Pannonia ve Karpatlara kaydÝrarak, Ġstanbul �nlerinden 

Roma‟ya kadar Avrupa coğrafyasÝnÝn b�y�k bir b�l�m�ne hakim olan Hunlar, sÝnÝrlarÝnÝ Alpler, Ren ve 

Vilt�l nehirlerine kadar geniĢleterek Atlas Okyanusu �zerindeki adalara, diğer taraftan S�sani �lkesine 

ve Altaylar‟a kadar uzanan b�y�k bir imparatorluk v�cuda getirdiler.23 

Hunlardan sonra T�rkistan‟dan gelen T�rk boylarÝ hakkÝnda Priskos Ģu enteresan bilgileri 

vermektedir: “…Saragur (SarÝ-Ogur), Urog (Ogur) ve On Ogurlar Doğu RomalÝlara el�iler g�nderdiler. 

Bu kavimler Sabirlerle yapÝlan harp neticesinde meskun olduklarÝ yerlerden �ÝkartÝlmÝĢlardÝ ve komĢu 

�lkelerin topraklarÝnÝ iĢgal etmiĢlerdi. Sabirleri Abarlar (Avar) p�sk�rtm�Ģlerdi. AbarlarÝ ise okyanus 

kÝyÝsÝnda oturan ve bir yandan denizden y�kselen b�y�k buharlarla sislerin, diğer taraftan Ģimdiye 

kadar duyulmamÝĢ pek �ok yÝrtÝcÝ kuĢ‟un (griffon) yaklaĢmasÝndan ka�an kavimler vatanlarÝndan 

�ÝkartmÝĢlardÝ ki, bu yÝrtÝcÝ kuĢlarÝn insan soyunu yiyip bitirmeden yok olmayacaklarÝ s�ylentisi vardÝ ve 

insanlarÝ paralÝyorlardÝ.  

Bu felaketler neticesi hareketlenerek komĢu �lkelere h�cum ettiler. B�t�n bu kavimler h�cumun 

Ģiddetinden dolayÝ mukavemet edemeden bulunduklarÝ yerleri terk edip ka�ÝyorlardÝ. �yle ki yeni bir 

yurt arayan Saragurlar ilerlediler ve Acatir HunlarÝna rastladÝlar. OnlarÝ harple yenerek t�bi kÝldÝlar ve 

�zellikle RomalÝlarÝn dostluğunu kazanmak maksadÝyla el�iler yolladÝlar. Ġmparator el�ileri iyi kabuk 

etti ve hediyelerle memnun ederek geri g�nderdi”.24 

T�rkistan‟dan (Orta Asya) Doğu Avrupa‟ya gelen bir diğer T�rk boyu da Priskos‟un bahsettiği 

Sabarlar (Sabir)‟dÝr. Ġlk devir tarihleri pek iyi bilinmeyen SabarlarÝn, TanrÝ DağlarÝnÝn batÝsÝ-Ġli Nehri 

sahasÝnda yaĢarlarken, Asya Hun Ġmparatorluğu‟nu oluĢturan topluluklardan biri olduğu tahmin 

edilmektedir.25 Sabarlara ait ilk kesin bilgiler, 461-465 yÝllarÝnda BatÝ Sibirya kavimleri arasÝndaki g�� 

hadiseleri ile ilgili Priskos‟un yukarÝda naklettiğimiz notlarÝdÝr. Daha sonralarÝ bu bilgiler Bizans 
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tarih�ileri Prokopios (VI. yy.) ve K. Porphyrogenretos (X. yy.) tarafÝndan da tekrarlanmÝĢtÝr. Priskos‟un 

anlattÝklarÝna g�re Sabarlar, Avar baskÝsÝ karĢÝsÝnda ĠrtiĢ sahasÝndan �ekilerek batÝya y�nelmiĢler, 

Altaylar-Ural DağlarÝ (bug�nk� Kazakistan bozkÝrlarÝnÝn g�neyi) arasÝndaki d�zl�klerde yaĢayan Ogur 

T�rk boylarÝnÝ yerlerinden etmiĢ, Tobol ve ĠĢim �evresine yerleĢmiĢlerdir. Bu arada batÝda en eski 

Sabar yerleĢim yerinin BatÝ Sibirya‟da olduğu tahmin edilmektedir.26 

AyrÝca k�lt�r ve medeniyet seviyesi �ok y�ksek olan Turfan b�lgesinde oturmalarÝnÝn Sabarlar 

�zerinde b�y�k tesirler yaptÝğÝ d�Ģ�n�lmektedir. Tobol ve ĠĢim �evresindeki Sabarlar, daha sonra 

YayÝk ve Ġtil‟i ge�miĢler ve ĠrtiĢ sahasÝnda samur k�rk� avcÝlÝğÝ ile iĢtigal etmiĢlerdir. 465 yÝllarÝnda 

Sabarlar ilerleyiĢlerine devam ederek, Volga (Ġtil) ile Dinyeper arasÝndaki geniĢ bir sahaya 

yayÝlmÝĢlardÝr. BazÝ Sabar gruplarÝ da 515 yÝlÝ sonlarÝnda Kafkaslar‟a gelmiĢler, Kafkaslar‟Ýn 

kuzeyindeki Kuban IrmağÝ boyunda yerleĢmiĢler ve Hazar Denizi civarÝnda Ermeni Ģehirlerini yağma 

etmiĢlerdir.27 Akabinde Anadolu‟ya girerek Kayseri, Ankara, Konya dolaylarÝna kadar gelmiĢlerdir. 

Ellerine ge�irdikleri Roma Ģehirlerinde bir�ok katliam yapmÝĢlar ve �ok zengin ganimetler elde ederek 

geri d�nm�Ģlerdir. IV. asrÝn ortalarÝna kadar Ġtil, Hazar Denizi, Kafkas havalisinde m�him roller 

oynamÝĢlar ve Bizans ile Ġran arasÝndaki harplerde neticeyi tayin eden kuvvet olmuĢlardÝr. 

Hakimiyetleri sona erdikten sonra kabileler halinde Kur, Rion, Kuban ve Terek ÝrmaklarÝ civarÝnda 

yaĢamÝĢlardÝr.28 

BatÝya g��leri Doğu ve Orta Avrupa tarihinde m�him neticeler doğuran, BatÝ T�rkistan, Kuzey 

Kafkasya arasÝnda, Don-Ġtil boylarÝndaki Ogur T�rklerine komĢu olarak yaĢayan diğer bir T�rk boyu 

Avarlar ise, Var ve Hun adlÝ iki kabileden meydana gelmiĢlerdir.29 350 yÝllarÝnda bağlÝ olduklarÝ Juan-

juan idaresinden ayrÝlÝp batÝ istikametine ilerleyerek, Kazakistan bozkÝrÝndan g�neye d�nerek Seyhun 

ve Ceyhun boyunca Sogdiana‟ya ve Toharistan‟a girerek, BatÝ T�rkistan, Afganistan ve Kuzey 

Hindistan‟da kurulan Akhun (Eftalit) Devleti‟ne katÝldÝlar. 350 yÝllarÝna kadar bu b�lgede kaldÝklarÝ 

tahmin edilmektedir. Daha sonra Hazar ile Aral sahasÝna geldiler. Priskos‟un verdiği bilgilere 

dayanÝlarak AvarlarÝn, 465 yÝllarÝnda Bark�l havalisinde olduğu ileri s�r�lmektedir.30 

552 tarihinde doğuda G�kt�rk Devleti‟nin kurulmasÝyla batÝya doğru ka�an Juan-JuanlarÝn 

baskÝsÝ neticesinde T�rk kavimlerinde g�� dalgasÝ baĢladÝ. Bu sÝrada Avarlar, uzak batÝya doğru 

harekete baĢladÝlar. SabarlarÝ mağlup ederek Kafkaslar‟a doğru ilerlediler. Bizans ile diplomatik 

m�nasebet kurup 558 yÝlÝnda Ġstanbul‟a el�i g�nderdiler. O sÝrada Balkanlar ve Dalma�ya‟daki Ogur 

tehlikesinden dolayÝ Bizans ile anlaĢtÝlar. Bu sayede Avrupa yolu Avarlar‟a a�ÝlmÝĢ oldu. 562‟de Tuna 

b�lgesine gelerek burada yerleĢtiler. Buradan Avrupa i�lerine, Ġstanbul �nlerine, Galya‟ya uzanan 

akÝnlar yaptÝlar. Karpat b�lgesini ele ge�irerek Macaristan‟a yerleĢtiler. Pannonia b�lgesine hakim 

oldular. Avrupa‟da Don Nehri‟nden Galya‟ya, kuzey Slav b�lgelerinden Ġtalya‟ya kadar uzanan b�y�k 

ve kuvvetli bir devlet teĢkil ettiler.31 

Hazarlara, T�rkistan‟dan �Ýkarak Hazar Denizi ile Karadeniz arasÝndaki b�lgeye g�� ederek 

buralara yerleĢen bir T�rk boyudur.32 Bu g���n ne zaman olduğu bilinmemektedir. Milattan �nceki 

devirlerden baĢlayarak M.S. VI. y�zyÝla kadar Hazarlar hakkÝnda bilgi veren kaynaklardaki bilgilerin 
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karÝĢÝk ve muğlak olmasÝndan dolayÝ, bu s�renin aydÝnlatÝlmasÝ tarih�iler i�in b�y�k bir problem 

oluĢturmuĢtur. G�rc� kaynaklarÝna g�re Hazarlar, Hazar �lkesine milattan �nceki devirlerde 

gelmiĢlerdi. G�rc� H�k�mdarÝ Mirvan (M.�. 167-123) Hazarlara karĢÝ savaĢmÝĢtÝr. Hazarlar 

hakkÝndaki daha net bilgiler M.S. II. y�zyÝl sonlarÝna doğru olmuĢtur. M.S. 198 yÝlÝnda Ermenistan‟a 

saldÝrmÝĢlar ve M.S. 363 yÝlÝnda Bizans Ġmparatoru Julian‟Ýn, Ermenistan‟da bulunan Perslerle yaptÝğÝ 

savaĢta Hazarlar Bizans‟a yardÝm etmiĢlerdir.33 Kafkas b�lgesinde Attila‟ya t�bi olarak yaĢayan 

Hazarlar, HunlarÝn dağÝlmasÝndan sonra 457 yÝlÝnda Kafkasya‟daki Pers savunmasÝnÝ kÝrarak Kur ve 

Aras b�lgesini ele ge�irmiĢ, Ġberya, G�rcistan ve Ermenistan i�lerine doğru ilerlemiĢlerdir.34 

VI. y�zyÝl baĢlarÝnda T�rkistan‟dan gelen yeni T�rk g�� dalgalarÝ AvarlarÝ sÝkÝĢtÝrmaya baĢlamÝĢ, 

bunun neticesinde Avarlar batÝya g�� etmeye baĢlamÝĢlar ve bundan Hazarlar da etkilenmiĢlerdir. Bu 

sÝrada G�kt�rk hakimiyetini tanÝyan Hazarlar, VI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Kuzey Kafkasya kavimleri 

arasÝnda hakimiyet tesis ederek, Sabar, SarÝogur, Semender, Belencer gibi kabileleri b�nyelerine 

kattÝktan sonra, 558 yÝlÝnda Hazar Devleti‟ni kurmuĢlardÝr. 641‟de Bulgarlara saldÝrarak onlarÝ Tuna‟ya 

g��e zorlamÝĢ, Dinyeper ve Oka civarÝndaki SlavlarÝ kuzeye s�rm�Ģlerdir. 679 tarihinde Don ve 

Dinyeper arasÝndaki b�lgeyi ele ge�irerek, batÝya doğru ilerlemeye baĢlamÝĢlardÝr.35 

VII. y�zyÝlÝn sonlarÝnda KÝrÝm‟Ý topraklarÝna katarak Azak Denizi‟ne kadar ilerlemiĢler ve Hazar 

Denizi‟nden Dinyester nehrine, Kafkas DağlarÝ‟ndan Oka‟ya kadar b�t�n b�lgeye hakim olmuĢlardÝr. 

Ġtil, YayÝk, Kuban, Don gibi nehirlerin arasÝnda; �in-T�rkistan-Karadeniz-Bizans, Anadolu-Ġran-Harzem 

(Harezm), Suriye-Mezopotamya-Kafkasya-Doğu Avrupa, Hazar �lkesi-Ġskandinavya yollarÝnÝn 

birleĢtiği coğrafyayÝ ellerinde tuttuklarÝndan iktisadi, siyasi, stratejik ve k�lt�rel a�Ýdan Doğu Avrupa‟da 

�ok m�him roller oynamÝĢlardÝr.36 

400 yÝla yakÝn varlÝklarÝnÝ s�rd�ren Hazarlar, ana topraklarÝ olan Kafkasya‟nÝn kuzeyi ile Hazar 

sahilleri yanÝnda; Hazar Denizi, Karadeniz, Kafkas DağlarÝnÝnkuzeyi, Don ve Ġtil nehirlerinin 

�evrelediği saha ve Kiyev‟i de i�ine alan geniĢ bir coğrafyada b�y�k bir imparatorluk tesis 

etmiĢlerdir.37 

T�rkistan‟dan batÝya 9. ve 11. asÝrlarda b�y�k k�tleler halinde g�� eden T�rk boylarÝndan birisi 

de Pe�eneklerdir. Pe�eneklerin batÝya Emba-YayÝk (�im-Ural) ve Ġtil boylarÝna gelmeden �nceki 

yaĢadÝklarÝ yerler, tarihi kaynaklarÝn kifayetsizliğinden tam olarak bilinememektedir. IssÝk G�l-BalkaĢ, 

Ġli Havza‟sÝ dolaylarÝnda T�rgiĢlerin bir kolunu oluĢturduklarÝ tahmin edilmektedir.38 

Konstantin Porphyrogennetos, De Administando Imperio adlÝ eserinde Pe�eneklerin yurdu ile 

alakalÝ Ģu malumatÝ vermektedir: “…Sarkel Kalesi ile Tuna Nehri arasÝ altmÝĢ g�nl�k yol tutar; bu saha 

�zerinde bir�ok nehirler vardÝr; bunlarÝn ikisi, Dinyester ve Dinyeper en b�y�kleridir; baĢka nehirler de 

vardÝr ki, bunlarÝn adlarÝ Sungul, Uvul, Almatay, Kufis, Bogu ve baĢkalarÝ. Dinyeper IrmağÝ‟nÝn yukarÝ 

kÝsÝmlarÝnda Roslar yaĢarlar: Bu nehri takiben onlar Bizans‟a gelirler. Pe�enek yurdu b�t�n Rosya ve 

Bosforla hemhudutdur. Chersones, Sarat, Butat ve otuz kÝsma (?) gelir… Maeotides‟nin (Azak Denizi) 

Ģark kÝsmÝna bir�ok nehirler akar. Tanais Nehri Sarkel Kalesi yanÝndan akarak gelir ve balÝğÝ bulunan 
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Karakul (Horakul yazÝlÝ) ve baĢka nehirler de vardÝr, ezc�mle Bal (Val?) ve Burlik, Kader (Hader?) ve 

bir�ok Ýrmaklar. Maeotides‟ten Pontusa, Bosfor (Ģehrinin) bulunduğu yerden Burlik denilen ağÝz 

(mansÝb) akar”.39 

Akdes Nimet Kuratda, yukarda zikredilen nehir isimlerinin T�rk�e olup, Hazarlar ve Pe�enekler 

ile alakalÝ olduğunu tespit ettikten sonra, bu nehirler hakkÝnda yaptÝğÝ �alÝĢmalar sonunda 

T�rkistan‟daki izlerini bularak, Pe�eneklerin Talas havalisine hareket etmeden �nce Ġli havzasÝnda 

yaĢadÝklarÝ sonucuna varmÝĢtÝr.40 

V-VIII. asÝrlarda BatÝ G�kt�rk Devleti‟ne t�bi olan Pe�enekler, G�kt�rklerin dağÝlmasÝ, 751 

yÝlÝnda Araplarla �inliler arasÝndaki Talas savaĢÝnda �inlilerin yenilmesi ve AraplarÝn m�ttefiki olan 

KarluklarÝn g��lenmesi �zerine, onlarÝn baskÝsÝyla yurtlarÝnÝ terk eden UzlarÝn tazyiki ile �u ve Talas 

havalisinden ayrÝlarak Emba-yayÝk kÝyÝlarÝna gelmiĢ, Hazar Denizi civarÝ, Emba-YayÝk-Ġtil boylarÝnda 

yaĢamaya baĢlamÝĢlardÝr.41 Akdes Nimet, Pe�eneklerin IX. asrÝn ikinci yarÝsÝna kadar yaĢadÝklarÝ Ġtil 

ve YayÝk boylarÝndaki yurtlarÝ hakkÝnda Ģu bilgiyi vermiĢtir: “…Ġtil ve YayÝk boylarÝ Pe�eneklerin 

hayatÝna uygun olan, s�r�lerini beslemek i�in k�fi derecede ot yetiĢtiren bir sahadÝr. BurasÝ Ġtil‟in, 

vaktiyle Saray Ģehrinin bulunduğu mevkiden baĢlayarak, Samar Nehri‟ne kadar gider; Samar 

Nehri‟nden de YayÝk Nehri‟nin ortalarÝna kadar varan, bug�nk� Orenburg‟a yakÝn, bol otlu nehir 

ovalarÝnÝ -mesela Sakmar, Ġlek gibi- ihtiva eder. YalnÝz sÝcak mevsimde Ural DağlarÝ eteklerinin yaylak 

vazifesi g�rd�ğ�n� kabul edebiliriz”.42 

Pe�enekler, �eĢitli siyasi sebeplerden dolayÝ 860-889 yÝllarÝ arasÝnda Don nehrini ge�erek, 

Dinyeper‟in batÝsÝna kadar DeĢt-i KÝp�ak sahasÝnÝ iĢgal ettiler. Don boylarÝnda Sarat ve Burat‟dan 

aĢağÝ Tuna ve Seret‟e kadar olan geniĢ bir sahaya h�kmettiler. XI. asrÝn ortalarÝna kadar DeĢt-i 

KÝp�ak‟Ýn hakimi olarak yaĢadÝlar ve g�ney Rusya bozkÝrlarÝnda Rus knezleri ile 1036 yÝlÝna kadar 

m�cadele ettiler. 1026 ve 1035-36 senelerinde Tuna‟yÝ ge�erek Balkanlar‟a doğru akÝnlara baĢladÝlar. 

Bunu sonucunda Bulgaristan, Makedonya ve Trakya‟yÝ tahrip ettiler.43 Bu arada BizanslÝ tarih�i 

Kedrenos (XI. asÝr), Pe�eneklerin, Dinyeper Nehri‟nden Pannonia (BatÝ Macaristan)‟ya kadar Tuna‟nÝn 

kuzey sahasÝnÝ iĢgal ettiğini kaydetmiĢtir.44 

29 Nisan 1091 yÝlÝnda Bizans‟la Meri� Nehri kenarÝnda Lebunium (Omurbey mevkii)‟da 

yaptÝklarÝ ve hezimetle neticelenen savaĢla siyasi varlÝklarÝnÝ kaybeden Pe�enekler, Rus, Bizans ve 

Macarlarla yaptÝklarÝ m�cadeleler neticesinde Doğu Avrupa tarih ve coğrafyasÝnda, her ne kadar tam 

bir devlet kuramamÝĢlarsa da m�him izler bÝrakarak tarih sahnesinden silinmiĢlerdir.45 

Bizans, Latin, Rus, Ġsl�m, Ermeni kaynaklarÝnda ve BatÝlÝ milletlerin dillerinde değiĢik Ģekillerde 

adlandÝrÝlan, Doğu Avrupa‟da yaĢadÝğÝ coğrafyaya adÝnÝ veren (DeĢt-i KÝp�ak) Kuman-KÝp�aklarÝn 

menĢei ve ilk devirleri olduk�a m�nakaĢalÝdÝr. BatÝ G�kt�rklerini oluĢturan topluluklardan biri olan 

KÝp�aklar, ĠrtiĢ boylarÝnda oturan ve �iklerin devamÝ olan Kimeklerden, X. asÝrda ĠĢim-Tobol 

vadilerinde yerleĢen bir kol idi. XI. asrÝn sonlarÝnda ikili federasyon Ģeklinde g�r�len Kimeklerde idare 
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KÝp�aklarda bulunmaktaydÝ. KÝp�aklar BalkaĢ‟tan ĠrtiĢ‟e kadar hakim olduklarÝ zamanlarda, g�neyden 

Kumanlar‟Ýn (Kun) gelmesiyle g��lenmiĢler ve Ġtil (Volga) �zerinden batÝya y�nelmiĢlerdir.46 

1048 yÝlÝnda UzlarÝn Balkanlar‟dan �ekilmesi �zerine G�ney Rusya sahasÝna gelmiĢlerdir. 

Hakimiyetlerini Dinyeper‟e kadar geniĢletmiĢler ve Kuman-KÝp�ak olarak adlandÝrÝlmaya 

baĢlanmÝĢlardÝr.47 Moğol istilasÝna kadar Karadeniz bozkÝrlarÝna yani DeĢt-i KÝp�ak b�lgesine hakim 

olan Kuman-KÝp�aklar, ilk defa 1030-1050 yÝllarÝ arasÝnda Doğu Avrupa‟da g�r�lm�Ģlerdir. 1060- 

1064 yÝllarÝ arasÝnda Tuna ve Transilvanya (Erdel)-Macaristan istikametine ilerlemiĢlerdir. 

1080‟lerde hakimiyetlerini, ağÝrlÝk merkezi Don-Dinyester olmak �zere, BalkaĢ G�l�-Talas 

havalisinden Tuna ağzÝna kadar yaymÝĢlar ve G�ney Rusya, Moldova, Eflak b�lgelerini tamimiyle ele 

ge�irmiĢlerdir. SÝnÝrlarÝ Oka-Sura nehirleri boyuna yani Ġtil BulgarlarÝ hududuna kadar uzanmÝĢtÝr. 

Doğu Avrupa-batÝ Sibirya b�lgelerinin tamamÝnÝ kapsayan Kuman-KÝp�ak topraklarÝ, DeĢt-i KÝp�ak 

olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr. Bu geniĢ coğrafyada bir bu�uk asÝrdan fazla h�k�m s�ren Kuman-KÝp�aklar, 

Rus, Bizans devletleri ile �eĢitli Balkan ve Avrupa topluluklarÝnÝn, Pe�enek ve Uz gibi �eĢitli T�rk 

boylarÝnÝn tarihinde derin izler bÝrakmÝĢlardÝr.48 

Doğu Avrupa‟ya gelen T�rk k�tlelerinin bir diğerini de Oğuzlar oluĢturmuĢtur. Rus kaynaklarÝnda 

Tork, Turkmen; Bizans kaynaklarÝnda Uz olarak adlandÝrÝlmÝĢlardÝr. T�rk d�nyasÝnÝ temsil eden beĢ 

b�y�k elden (kavimden) biri olan Oğuzlar, tarihte kurulan bir�ok T�rk devletinin temel unsurunu teĢkil 

ettiği gibi, Asya HunlarÝndan beri Asya coğrafyasÝnÝn değiĢik sahalarÝnda da yaĢamÝĢlardÝr.49 B�y�k 

Oğuz boylarÝnÝn batÝ kanadÝnÝ teĢkil eden ve Uz olarak adlandÝrÝlan bu T�rk boyu, Pe�enekleri 860-

870 senelerinde Ġtil �tesi yurtlarÝndan atÝp oraya yerleĢmeden �nce, YayÝk-Ġtil sahasÝnda 

bulunmuĢlardÝr. AyrÝca Kama BulgarlarÝ b�lgesine kadar gittikleri ve Samar Nehri boyuna ve daha 

kuzeye �ÝkmÝĢ olabilecekleri de tahmin edilmektedir.50 

Uzlar, Volga b�lgesini ele ge�irdikten sonra batÝya doğru ilerlemeye baĢlamÝĢlardÝr. 985 yÝlÝnda 

Kiyev Knezi Vladimir‟in Ġtil BulgarlarÝna yaptÝğÝ sefere katÝlmÝĢlar, XI. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda Kiyev 

Knezliği‟nin sÝnÝrlarÝna g��m�Ģlerdir. 1068 yÝlÝnda Dinyeper b�lgesine, Kiev RusyasÝ‟nÝn g�neyine 

kadar yayÝlmÝĢlardÝr. 1060 yÝlÝnda Rus Knezlerinin baskÝsÝ neticesinde batÝya �ekilen ve sayÝlarÝnÝn altÝ 

y�z bin olduğu s�ylenen Uzlar, 1065‟de Tuna‟yÝ ge�erek Trakya ve Makedonya‟yÝ yağmalamÝĢlar, 

Selanik‟e hatta Peloponezos‟a kadar ilerlemiĢlerdir. Doğu Avrupa‟da siyasi g��lerini kaybettikten 

sonra Bizans ordusunda �cretli asker olarak yer almÝĢlar ve Malazgirt SavaĢÝ‟nda Sel�uklu ordusu ile 

karĢÝ karĢÝya gelmiĢlerdir.51 

T�rkistan k�kenli olup, Doğu Avrupa‟ya gelen ve orada uzun �m�rl� devlet kuran T�rk 

gruplarÝndan birisi de BulgarlardÝr. Bulgarlar, Attila‟nÝn bakiyesi Hun T�rkleri ile, Ogur T�rkleri‟nin 

(Saragur=Ak-Ogur, On-Ogur=10 Ogur, Urog=Ogur) karÝĢmasÝndan meydana gelmiĢ bir topluluktur.52 

OgurlarÝn tarihi milattan �nceki y�zyÝllara kadar gitmektedir. Asya Hun Ġmparatorluğu‟nun batÝ 

kanadÝnÝ teĢkil eden bir T�rk kavmi olup, Tarbagatay b�lgesinin kuzeyi ve Koptu havalisinde 

oturuyorlardÝ. Ogurlar yani BatÝ T�rkleri, M.�. III. asÝrlarda Orta Asya‟dan batÝya, Hazar-Ural DağlarÝ 
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y�n�ne g�� etmeye baĢladÝlar. BatÝ T�rkleri (Ogurlar) ile, anavatanda kalan Doğu T�rkleri leh�eleri 

arasÝndaki fonetik farklÝlÝklar da bu zamanlarda oluĢmaya baĢlamÝĢtÝr. OgurlarÝn milat sÝralarÝndaki 

yurtlarÝnÝn tespit edilmesinde Grek coğrafyacÝsÝ Ptolemaios‟un (II. asÝr) verdiği bilgiler �nem taĢÝmÝĢtÝr. 

Ptolemaios eserinde, Hazar Denizi‟ne kuzeyden d�k�len Ýrmaklardan birinin adÝnÝ “Daikh” olarak 

kaydetmiĢtir. Bu isim T�rk�ede “YayÝk” olarak bilinen Ural Nehri‟dir. Bu bilgiler milat sÝralarÝnda Ogur 

T�rklerinin; Hazar-Ural DağlarÝ arasÝ, Orta Volga ve Kama b�lgesinde oturduklarÝnÝ g�stermektedir. 

M.S. II. y�zyÝlda Ogurlar, Volga (Ġtil) ve Ural Nehirleri arasÝnda, III.-IV. y�zyÝldan itibaren ise Kafkasya 

ve Karadeniz kuzeyi b�lgelerinde bulunmuĢlardÝr.53 

Hun T�rkleri ile Ogur T�rklerinin oluĢturduğu Bulgarlar, daha sonraki yÝllarda değiĢik Ogur 

gruplarÝnÝn (5 Ogur, 6 Ogur, 9 Ogur, 30 Ogur) katÝlmasÝyla kalabalÝklaĢmaya ve g��lenmeye 

baĢlamÝĢlar, Kafkaslar kuzeyi-Azak doğusu, Don-Volga dirsekleri b�lgesi ile Dinyeper‟e kadar geniĢ 

bir alanda BatÝ G�kt�rk hakimiyetinde yaĢamÝĢlardÝr. G�kt�rk hakimiyetinin ��kmesinden sonra 

Avarlara t�bi olan Bulgarlar, onlarÝn zayÝflamasÝndan istifade ederek Kafkaslar‟Ýn kuzeyi ve Azak 

Denizi havalisinde B�y�k Bulgar Devleti‟ni kurmuĢlardÝr (635).54 B�y�k Bulgar Devleti‟nin 

��kmesinden sonra bazÝ Bulgar gruplarÝ kuzeye �ekilerek Kazan etrafÝnda Ġtil Bulgar Devleti‟ni, 

Esper�k liderliğindeki Bulgarlar da batÝya y�nelerek Tuna Bulgar Devleti‟ni kurmuĢlardÝr. Bulgarlar; 

Orta Ġtil (Volga) b�lgesi yanÝnda, Dinyeper‟den Kafkas DağlarÝna kadar uzanan sahada, Dinyester ile 

Karpatlar arasÝnda, Transilvanya-G�ney Macaristan ve Sardika (Sofya), NiĢ (Naissus), Belgrat 

Ģehirleri baĢta olmak �zere Ġstanbul surlarÝna kadar Trakya ve Balkanlar‟Ýn b�y�k kÝsmÝnda siyasi ve 

askeri faaliyetlerde bulunarak Doğu Avrupa tarihinde m�him roller �stlenmiĢlerdir.55 
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Batı Avrasya Steplerinde Türk ve Alan Halkları Arasındaki Tarihi 

Bağlantılar / Dr. Agusti Alemany [s.530-535]   

Barselona �niversitesi / Ġspanya 

 

Andreas etimolojisi, bize Alan kelimesinin *ary#na‟dan geldiğini s�ylemektedir. “Aryan” kelimesi 

bug�n h�l� en g�venilir ad olarak kabul ediliyor.1 Bu durumda biz b�y�k bir ihtimalle, kadim Ġndo-

ĠranlÝlarÝn, HÝristiyanlÝk �ağÝnÝn baĢlangÝcÝnda SarmatyalÝ Ýrklara mensup halklarÝn yaĢadÝğÝ b�lgelerde 

ortaya �Ýkan b�y�k ve heterojen bir kabileler konfederasyonunu adlandÝrmak i�in kullanÝlan bu adÝ, 

prestij kaygÝlarÝyla kendi kendilerine verdikleri ve bu adÝ yeniden canlandÝrdÝklarÝ ger�eğiyle karĢÝ 

karĢÝyayÝz. Maalesef, bu konfederasyonun ne kadar s�rd�ğ� bilinmiyor, fakat kesinlikle M.S. 2. 

y�zyÝldan daha uzun s�rmemiĢtir. Daha sonra, BatÝlÝ akademisyenler tarafÝndan sÝklÝkla tek bir etnik 

ad olarak algÝlanan bu ad, b�t�n ge� SarmatyalÝ kabileler i�in kolektif bir ad olarak yaygÝnlaĢtÝ ve 

Moğol istilalarÝna kadar Rusya‟nÝn g�ney steplerinde yaĢayan Kuzey ĠranlÝ g��ebeleri adlandÝrmak 

i�in kapsamlÝ bir Ģekilde kullanÝldÝ. �te yandan, 7. y�zyÝldan itibaren, kaynaklarda ikinci bir isme daha, 

k�keni bilinmeyen #s- As, adÝna rastlÝyoruz, baĢlangÝ�ta bu ad yalnÝzca bazÝ Alan kabilelerini 

tanÝmlÝyor, zamanla bu ad, onun atasÝ olan bir baĢka adla, *al[l] #n-. Alan, yer değiĢtiriyor. 

G�n�m�zde Kafkasya‟nÝn orta b�lgelerinde yaĢayan OsetyalÝlarÝn, Alan kabilelerinin torunlarÝ olduğu 

farzediliyor.2 

1. AvrupalÝ Hunlar 

(4. ve 5. Y�zyÝl) 

BazÝ eski kaynaklarda, AlanlarÝn Hunlar karĢÝsÝnda uğradÝğÝ mağlubiyetten ve AlanlarÝn Hunlara 

tabiiyetinden (yaklaĢÝk 375 tarihlerinde), �te yandan Karadeniz kÝyÝlarÝndaki Ostrogot KrallÝğÝ‟nÝn 

Hunlar ve Alanlar tarafÝndan yÝkÝldÝğÝndan bahsediliyor.3 Bu konuda en d�rt baĢÝ mamur g�r�Ģ, 

Ammianus Marcellinus tarafÝndan �ne s�r�lm�Ģt�r. Marcellinus, etnografik tezine yazdÝğÝ �nl� 

aras�z�nde, AlanlarÝ daha az barbar olarak d�Ģ�nmesine karĢÝn iki halkÝn (Hunlarla AlanlarÝn) benzer 

hayat tarzÝ olduğunu anlatÝyor.4 

�ok sayÝda savaĢ ve yağmadan sonra Hunlar, hayatta kalmayÝ baĢaran AlanlarÝn bir kÝsmÝyla 

bir ittifak kurdu; Bu sebeple, kaynaklarÝn da yardÝmÝyla Doğu Avrupa �zerinden Alan-Hun melez 

topluluklarÝn izini s�rmek m�mk�nd�r: Bu topluluklar ilkin Balkanlar‟da (yaklaĢÝk 377-78) GotlarÝn 

m�ttefikleri olarak5 ve Theodosius (379)6 tarafÝndan fethedildikten sonra Pannoniae‟de (BatÝ 

Macaristan) (yaklaĢÝk 380)7 ve Raetiae‟de (yaklaĢÝk 383-4)8 Roma‟nÝn yardÝmcÝ kuvvetleri olarak 

karĢÝmÝza �Ýkarlar. Bu gruplardan bazÝlarÝ Kuzey Ġtalya‟ya da yerleĢtiler ve BatÝ magister utriusque 

militiae olan Flavius Stilicho‟nun ordularÝnÝn bir kÝsmÝnÝ oluĢturdular; en azÝndan Alanlar ve HunlarÝn, 

Frigidus nehrindeki (394)9 ve Fiesole‟deki (405)10 savaĢlarda birlikte olduğu kaydediliyor. 
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4. y�zyÝlÝn son on yÝlÝnda yazan bilginlerin her iki halktan da sÝk sÝk bahsettiklerini s�ylemek 

gerekir. Belki de bu, her iki halkÝn ortak bir kaderi paylaĢmasÝnÝn bir kanÝtÝdÝr.11 Genelde, Alanlarla 

Hunlar arasÝndaki savaĢa (yaklaĢÝk 402)12 ve muhtemelen Stilicho‟nun �l�m�ne (405) atÝfta bulunan 

tek bir kÝsa ve manalÝ pasaj, iki halkÝn Avrupa‟da birlikte varoluĢlarÝnÝn bir sÝnÝrÝ olduğuna kanÝt olarak 

g�sterilebilir. 

Her iki halka da ortak olarak atÝfta bulunan baĢka pasajlar bundan elli yÝl sonra bulunacaktÝr. 

�te yandan Jordanes‟in Alan kralÝ Sangibanus‟un, Attila‟nÝn HunlarÝnÝ mağlup etmek i�in 

ger�ekleĢtirdiği baĢarÝsÝz giriĢimine dair yazdÝklarÝ kuĢkuludur, ��nk� bu Alanlar, Katolonya‟nÝn 

tarlalarÝnda verilen savaĢta (451)13 Aetius tarafÝndan HunlarÝn elit birliklerini karĢÝlamak �zere Roma 

savunma hattÝnÝn merkezine getirilmiĢti. �stelik, aynÝ tarih�i tarafÝndan Nedao nehrindeki savaĢÝn 

anlatÝldÝğÝ satÝrlar, yalnÝzca Barbar halklarÝnÝn bir listesini kapsÝyor, bu da bizim, AlanlarÝn savaĢÝn bir 

tarafÝnda veya �teki tarafÝnda veya her iki tarafÝnda birden ger�ekten savaĢÝp savaĢmadÝğÝnÝ 

bilmemize imkan vermiyor.14 

2. Erken D�nemin T�rk HalklarÝ 

(6. Y�zyÝl) 

Hun Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝndan ve V�lkerwanderung‟un (Kavimler G���) sona 

ermesinden sonra Alanlara dair haber kÝrÝntÝlarÝna daha ender rastlanÝyor, fakat mevcut kaynaklar 

bizi, Kuzey Kafkasya‟da farklÝ T�rk halklarÝnÝn yanÝ sÝra AlanlarÝn yaĢadÝğÝ yer hakkÝnda da 

bilgilendiriyor. 

�ağdaĢ Ermeni tarih�ileri, KafkasyalÝ HunlarÝn (Honk‟), Alanlarla (Alank‟)15 ittifak kurarak ve 

Alan KapÝlarÝ (drownk‟ Alanac‟) denilen, yani pek de tarihi olmayan, fakat en azÝndan genel bir 

uygulama olarak yeniden hatÝrlanacak gibi g�r�nen Darial ge�idi,16 �zerinden �ÝktÝklarÝ seferleri 

anlatÝyorlar. E[i{@ (5. y�zyÝl) �� kez Xaylandowrk‟dan17 bahsediyor. Golden, Xaylandowrk‟un “Kuzey 

Kafkasya‟nÝn Hun k�kenli bir kavmi” olduğunu ileri s�r�yor,18 fakat Perslilere ait anonim bir coğrafya 

metni olan Hud�d‟�l-A‟l�m‟da (10. y�zyÝl) Alan (All#n) �lkesinde Jaylan19 denilen bir kasabadan 

bahsediliyor ve bundan dolayÝ da etnik bir topluluğun adÝ olarak d�Ģ�n�len bu ad, coğrafik bir yer adÝ, 

yani Xaylan-dowrk‟, “Xaylan‟Ýn KapÝlarÝ” olarak anlaĢÝlabilir. 

Ps.-Zacharias Rhetor‟un yazÝsÝndaki bir b�l�m, AlanlarÝn Derbend ge�idinin (tar‟#d-Qaspiy�n) 

�tesinde yaĢadÝğÝnÝ belirtiyor. Bu b�lge HunlarÝn (H�n#y@) topraklarÝnda yer alÝyor ve �adÝrlarda 

yaĢayan on �� Hun boyu veya T�rk halklarÝnÝn yaĢadÝğÝ yerin hemen yanÝndadÝr; bu boylarÝn adlarÝ 

ise Ģ�yle: Onogurlar, Ogurlar, Sabarlar, Bulgarlar, Kutrigurlar, Avarlar, Ksr (*Actziri-Ağa�eriler), Dyrmr 

(*Itimari), Saragurlar, B‟grsyq (*Barselt-Barsiller), Kwls (*Choliatae-Harezmliler), Abdelae (Abdallar) ve 

Eftalitler (yaklaĢÝk 555).20 

�te yandan hem AlanlarÝn hem de KafkasyalÝ HunlarÝn (�zellikle de Sabarlar), Justinyen ve 

haleflerinin yaptÝğÝ uzun Pers savaĢlarÝnda, daima aynÝ safta olmamalarÝna rağmen, BizanslarÝn ve 
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Sasanilerin hizmetine girdiği kaydediliyor. Nitekim, Lazika KralÝ Gubazes, Alanlarla SabarlarÝn 

Sasanilere karĢÝ ittifak kurmalarÝnÝ sağladÝ (548).21 KÝsa �m�rl� 50 YÝl BarÝĢÝ‟nÝn (561) ilk maddesi, 

Perslerin, HunlarÝn ve AlanlarÝn Kafkasya ge�itlerinden ge�melerini yasaklÝyordu22 ve Tiberius‟un 

(Son Ġmparator Tiberius Constantine) c�mertliğinden dolayÝ, bazÝ Alanlar ve Sabarlar taraf 

değiĢtirerek RomalÝlarÝn hizmetine girdiler (574/578).23 

YaklaĢÝk 15 yÝl boyunca Bizans kaynaklarÝ, halkÝ i�in belirli bir �st�nl�ğ� baĢarmÝĢ gibi g�r�nen 

ve Sarasios, Sarodios veya kÝsaca Saroes denilen bir Alan kralÝndan bahsediyor. Avarlar, Bizans‟la ilk 

diplomatik iliĢkiyi Saroes‟in arabuluculuğuyla kurmuĢtur (557).24 Daha sonra Saroes, Pers genarali 

Mihr@n‟e karĢÝ Ermenistan strategosu Johannes‟in bir m�ttefiği oluyor; buna karĢÝlÝk Sabarlar da Pers 

generalini destekliyor (572).25 

Son fakat aynÝ derecede �nemli bir baĢka husus, B�y�k Michael‟Ýn (12. y�zyÝl) Bulgarlar ve 

HazarlarÝn k�kenine iliĢkin tuttuğu kayÝtlardÝr. S�z konusu kayÝtlarda, HazarlarÝn “Bersilya” denilen 

Alan topraklarÝna yerleĢtirildikleri s�yleniyor; bu g�r�Ģ ise, 6. y�zyÝla ait bir kaynaktan �d�n� alÝnmÝĢ 

gibi g�r�n�yor.26 AynÝ Ģekilde, Simon de K�za‟nÝn (13. y�zyÝl) Hunlar ve MacarlarÝn efsanevi 

kahramanÝ olan Hunor ve Mogor adlÝ iki kardeĢin, Kara Bulgarlar (filii Belar) arasÝnda ele ge�irilen ve 

Alan prensi Dula‟nÝn kÝzlarÝ olan kadÝnlarla efsanevi evliliğinden bahsediyor.27 

3. T�rk ĠmparatorluklarÝ 

(6-8. Y�zyÝl) 

Menander‟in Tarih‟inin bir b�l�m�nde, Bizans b�y�kel�isi Zemarchus‟un Ġstemi Kağan‟Ýn 

huzuruna �ÝkmasÝnÝ gerektiren misyonundan d�n�Ģ� sÝrasÝnda (yaklaĢÝk 571/572) Saroes‟Ýn sarayÝna 

gelen BatÝlÝ T�rklerle ilgili bir olaydan bahsedilir. AnlatÝlan �yk�ye g�re Alan kralÝ, silahlarÝnÝ 

bÝrakmadÝğÝ m�ddet�e T�rk el�ilerini kabul etmeyi reddeder.28 Bu ve benzer olaylardan belirli 

sonu�lar �ÝkartÝlabilir, ��nk� hem AlanlarÝn hem de UtigurlarÝn, Valentine‟nin el�isinin *T�rkĢad‟a 

(576)29 g�nderildiği d�nemde, yani beĢ yÝla tekab�l eden bir zaman diliminde T�rk hakimiyeti altÝna 

girdiği kaydediliyor. 

Maalesef AlanlarÝn 7. y�zyÝldaki durumlarÝ hemen hemen hi� bilinmiyor ve onlarÝn Ġkinci G�kt�rk 

HakanlÝğÝ‟yla, yani Orhun Kitabelerinde adÝ ge�en Uz (Oğuz) halkÝyla olan iliĢkisini aydÝnlatmak i�in 

ulaĢÝlabilen tek kaynak, �ok problemlidir.30 Uz halkÝyla ilgili �� olaydan bahsediliyor: [1]  26 yaĢÝndaki 

Bilge Kağan‟Ýn Uz halkÝnÝ boyunduruk altÝna almasÝ (709);31 [2]  Uz askeri liderinin (tutug), T�rgeĢ 

kağanÝnÝn bir komutanÝnÝn (buyrug) 26 yaĢÝndaki K�l Tigin (K�l-tigin) tarafÝndan ele ge�irilmesi 

(710);32 ve [3]  Kara G�l‟de yapÝlan bir savaĢta Uz Ġlteber‟in 31 yaĢÝndaki K�l Tigin tarafÝndan ele 

ge�irilmesi, bozguna uğratÝlmasÝ ve isyan (715).33 

ġifreleri ��zmeye �alÝĢtÝğÝ bir d�nemde Thomsen, “Uz” kelimesini “peu, peu nombreux”, 

anlamÝna gelen bir sÝfat olarak anlÝyor ve bundan dolayÝ da “uz bodun” kelimesini, “une petite partie 

du peuple”, “le petit peuple”34 vs. olarak terc�me ediyor; fakat daha sonra Thomsen ve �teki 
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akademisyenler, “Uz” kelimesini, etnik aidiyet35 konusunda h�l� bir uzlaĢmaya varÝlamamÝĢ olmasÝna 

rağmen, bir halkÝn adÝ olduğunu �ne s�rd�ler. Alanlarla UzlarÝ bir tutmanÝn en yÝlmaz savunucusu 

olduğunu bildiğim Giraud, bu g�r�Ģ�n�, alÝĢÝlmamÝĢ -z sesinin (cf.* *s-), T�rk dilindeki -s sesiyle olan 

benzerliğine dayandÝrmaktadÝr.36 Ne yazÝk ki, bu teori, kendi doğasÝ i�erisinde bir�ok problemi 

barÝndÝrÝr, teori tamamen ger�ekdÝĢÝ olmasa da yalnÝzca fonetik benzerliğe dayanÝyor ve bizi, AlanlarÝ 

KÝrgÝzlarÝn hemen yanÝna yerleĢtirmeye zorluyor. Oysa KÝrgÝzlar artÝk bu �er�evede yer almÝyorlar. 

Pritsak da AlanlarÝ, Kengeres,37 Khalis ve Bur�#s,38 gibi -s sesiyle sona eren diğer kelimelerle 

tanÝmaya uğraĢÝyor, fakat onun g�r�Ģ� de pek ikna edici değil. 

Firdevsi‟nin “ġehname”sinin tanÝklÝğÝ �ok daha değerli, ġehname‟de AlanlarÝn, Turan krallarÝyla 

sÝk sÝk ittifak yaptÝğÝnÝ, yani T�r ve Salm‟e karĢÝ Man�2ehr‟in savaĢlarÝ ve ayrÝca Afrasiyab‟a39 karĢÝ 

Keyh�srev‟in savaĢlarÝ sÝrasÝnda Turan krallarÝnÝn yanÝnda savaĢtÝğÝnÝ g�r�yoruz; bu �yk�ler, mitolojik 

arka planlarÝ olmasÝna rağmen, AlanlarÝn, Firdevsi‟nin yaĢadÝğÝ d�nemde ve hatta ge� Sasani 

d�nemlerinde bile Orta Doğulu komĢularÝ tarafÝndan T�rk halklarÝyla eĢdeğer tutulduğunu 

g�stermektedir. 

4. Hazar Ġmparatorluğu 

(8-10. Y�zyÝl) 

Taberi tarafÝndan yazÝlan bir Arap vekayinamesinde, Hicri takvime g�re 103 yÝlÝnda (M.S. 721-

2)40 Alan topraklarÝndaki bir T�rk istilasÝndan s�ze diliyor; fakat bu “T�rkler” artÝk Ġkinci HanlÝğÝn 

T�rkleri değildir, bunlar HazarlardÝr ve bu istila, ikinci Arap-Hazar SavaĢÝ i�in belki de savaĢ sebebi 

(casus belli) olmuĢtur (722-37). 

O tarihi takip eden 15 yÝl i�inde, M�sl�man kaynaklarda, AraplarÝn, AlanlarÝn yaĢadÝğÝndan 

s�zedilen Hazar‟a karĢÝ sefere �ÝktÝğÝna dair bilgi kÝrÝntÝlarÝ vardÝr: [1]  Ermenistan‟Ýn MarF al-

KaFarah b�lgesinde Alanlar ve Hazarlar, �#bit el-NahranÝ‟yÝ bozguna uğrattÝ (104/722-3); [2]  

Alanlara ve Hazarlara karĢÝ �nc�l�ğ�n� El-Garr#I bin Abdullah el-KakamO‟nÝn yaptÝğÝ bir sefer 

d�zenlendi (105/724); [3]  Alanlara karĢÝ El-KaFF#k bin Abd�lmelik‟in �nc�l�ğ�nde bir sefere 

�ÝkÝldÝ ve daha sonra Alanlar Emevilere t�bi oldu (106/724-5); [4]  Hazarlara karĢÝ Mesleme bin 

Abd�lmelik‟in �nc�l�ğ�nde, BabÝ�l-Alan (AlanlarÝn KapÝsÝ) yani Darial kapÝsÝ �zerinden sefere �ÝkÝldÝ 

(110/728-9); [5]  Alan �lkesinden gelen “T�rkler” tarafÝndan el-Garr#h bin „Abdullah el-KakamO‟nÝn 

bozguna uğratÝldÝ ve �ld�r�ld� (112/730-1) [6]  Alan �lkesindeki �� kale Mervan bin Muhammed 

tarafÝndan fethedildi (117/735-6); ve [7]  Hazar‟a karĢÝ Mervan bin Muhammed tarafÝndan Alan 

KapÝsÝ �zerinden sonucu belirleyici nitelikte yeni bir sefer d�zenlendi (119/737).41  

Bu savaĢtan sonra 8. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Yezid bin Useyd el S�leyman, Darial‟Ý aldÝ ve oraya bir 

garnizon konuĢlandÝrdÝ (yaklaĢÝk 141/758), b�ylece Yezid bin Useyd el S�leyman, uzun bir zaman, en 

azÝndan on yÝllar boyunca hedeflenen ve uğruna pek �ok savaĢlarÝn verildiği bir fethi ger�ekleĢtirmeyi 

baĢardÝ.42 
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B�t�n bu ipu�larÝ, AlanlarÝn b�t�n bu d�nem boyunca Hazarlara t�bi olduğu ve M�sl�manlara 

karĢÝ HazarlarÝn tarafÝnda savaĢtÝğÝ ger�eğine iĢaret ediyor. Fakat bir y�zyÝl sonra Arap coğrafyacÝlar, 

m�tercim Sallam‟Ýn Halife el-W#tiq billah‟Ýn himayesi altÝnda Alan kralÝnÝn (Alan meliki) topraklarÝ 

�zerinden Hazar‟a seyahat ettiğini yazÝyorlar (227-32/842-7).43 Bu Ģekilde biz ilk kez, Orta �ağ Alan 

KrallÝğÝ‟nÝn varlÝğÝnÝ duyuyoruz ve bunu takip eden yÝllarda AlanlarÝn Hazarlardan yavaĢ yavaĢ 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazandÝğÝ lehinde bazÝ kayÝtlar vardÝr. 

Kahire Genizah‟dan elde edilen, doğruluğu uzun s�re sorgulanan ve Cambridge belgesi denilen 

belgede bir Alan kralÝnÝn (Alan meliki) nasÝl Hazarlarla barÝĢ yaptÝğÝ ve HazarlarÝn d�ĢmanlarÝna karĢÝ 

savaĢtÝğÝ, fakat daha sonra, Bizans imparatorunun teĢvikiyle Hazar‟a bir saldÝrÝ d�zenleyerek bu 

ittifakÝ bozduğu anlatÝlÝr. Belgeye g�re Alan kralÝ, Hazar KralÝ Aaron tarafÝndan kendisine karĢÝ 

savaĢmasÝ i�in g�revlendirilen T�rkia KralÝ (Oğuz olabilir) tarafÝndan bozguna uğratÝldÝ, fakat Alan 

kralÝ sağ olarak ele ge�irildikten sonra af diledi ve Aaron‟a bağlÝlÝk yemini etti. Aaron daha sonra Alan 

kralÝnÝn kÝzÝ ile kendi oğlu Yusuf‟u evlendirdi.44 Bu belge, Alanya‟nÝn exousiokr�t�r‟nÝn Hazarlarla 

barÝĢ i�inde olmadÝğÝnÝ, tersine Hazarlarla kolaylÝkla savaĢabildiğini, ��nk� 

 Hazar‟Ýn dokuz b�lgesinin Alan KrallÝğÝ ile sÝnÝrÝ bulunduğunu s�yleyen Constantine 

Porphyrogenitus‟un (945-59) yazdÝklarÝnÝ teyit edici niteliktedir.45 

�ok ge�meden, Kiyef Knezi Svyatoslav, Hazar Ġmparatorluğu‟nun BatÝ sÝnÝrÝndaki ve AĢağÝ Don 

nehrindeki kalesi olan B”ela Ve¸za-Sarkel‟Ý (965) fethettikten sonra hem AlanlarÝ hem de �erkezleri 

(As ve KasağlarÝ) bozguna uğrattÝ, fakat bu iki topluluğun HazarlarÝn hizmetinde olup olmadÝğÝnÝ 

belirlemek m�mk�n değil.46 

Mesudi‟ye g�re, Hazar ordusunun belkemiği, genellikle kadim Aorsoi-a‟nin torunlarÝ olarak 

tanÝmlanan Jwarizmian al-ArsÝyah‟den oluĢuyordu. Bu, kuĢkulu bir varsayÝmdÝr, ��nk� sadece fonetik 

benzerliğe dayanÝyor ve her iki isim formlarÝ arasÝnda bin yÝl var.47 

�te yandan G�rcistan vakayin�mesi K‟art‟lis C‟xovreba, OsetyalÝlarÝn ve HazarlarÝn birlikte yer 

aldÝklarÝ bir �ok efsanevi olaydan bahseder. Benim g�r�Ģ�me g�re, “Ġberya KrallarÝnÝn Tarihi”adlÝ 

eserin (11. y�zyÝl) baĢlarÝnda HazarlarÝn tarih �ncesi efsanevi seferlerine dair anlatÝlanlar �ok ilgin�tir, 

��nk� bu kayÝtlarda ilk kez, Hazar kralÝnÝn oğlu olarak adlandÝrÝlan ve OsetyalÝlarÝn kahraman atasÝ 

olan Uobos‟un bahsi ge�er.48 

5. Pe�enekler ve Kumanlar 

(11. ve 13. Y�zyÝl) 

l Biruni‟nin, yaklaĢÝk 416/1025 yÝllarÝnda yazdÝğÝ bir metinde, “Alan kabilelerinin” ve “*s” (Fins al-

L#n wa‟l-*s)‟in, Pe�eneklerin eski topraklarÝndan (ar6 al-BaFn#kOyah) ve Amu Derya‟nÝn aĢağÝ 

b�lgelerinden Hazar denizinin doğu kÝyÝlarÝna g��ettikleri belirtilir ve Alan dilinin 22 Jw#rizmian ve 

Pe�enek dilinin bir karÝĢÝmÝ olduğunu belirtir. Burada biz muhtemelen g��l� bir Ģekilde 
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T�rk�eleĢtirilmiĢ Ġran diliyle karĢÝlaĢÝyoruz.49 K‟art‟lis C‟xovreba‟nÝn bazÝ anakronistik �yk�lerinde 

OsetyalÝlardan ve Pe�eneklerden (Pa2canikni) birlikte bahsediliyor.50 

1116 yÝlÝnda Rusya‟nÝn Kiyev prensi ve II. Vladimir Monomakh‟Ýn (1113-25) oğlu Jaropolk, 

Kumanlara (PolotsÝ) karĢÝ Don nehrine bir sefere �ÝktÝ ve �� Kuman kasabasÝnÝ ele ge�irdi, bir�ok 

KumanÝ da esir aldÝ. Bunlar arasÝnda Alanlar ve hatta bir Alan prensinin g�zel kÝzÝ (Jas‟skago knjazja 

d{2er”) da vardÝ. Alan prensinin kÝzÝ daha sonra Yaropolk‟un karÝsÝ oldu.51 KumanlarÝn (Qiv2„aqni) 

ruhani lideri At‟rak‟a‟nÝn kÝzÝ Guaranduxt‟la evlenen G�rc� kralÝ Davit IV AFma2enebeli (1089-1125), 

yaklaĢÝk 45.000 Kuman se�kin askerini, aileleriyle birlikte G�rcistan‟a yerleĢtirdi, daha sonra onlara 

Osetya‟ya g�venli ge�iĢ izni verildi; tarihi kayÝtlara g�re, bu olayda hem OsetyalÝlar hem de Kumanlar 

tarafÝndan rehineler verildi, Davit bu iki milleti birleĢtirdi ve bu milletler arasÝnda barÝĢ ve dostluk 

kurulmasÝnÝ sağladÝ.52 

Bu bilgi kÝrÝntÝlarÝ, 12. y�zyÝlÝn baĢÝnda Alanlarla Kumanlar arasÝnda bir �eĢit m�cadele olduğu 

g�r�Ģ�n� doğruluyor. Bu m�cadele, Ģ�phesiz ki, AlanlarÝn Kumanlara boyun eğmesiyle sonu�lanÝyor, 

en azÝndan Marco Polo‟ya g�re (13. y�zyÝl sonu), Alan �lkesi Moğol fetihlerinden �nce Kumanlara 

tabiiydi.53 Ġbni Esir, 619/1222 yÝlÝnda Alanlar ve KumanlarÝn, cebe ve S�bidey‟in saldÝrÝsÝna karĢÝ 

koymak i�in g�� birliği yaptÝklarÝnÝ, fakat daha sonra KumanlarÝn, Tatarlarla T�rk-Moğol kardeĢliğini 

�ng�ren bir saldÝrmazlÝk paktÝ imzalamasÝndan sonra geri �ekildiğini, sonu�ta AlanlarÝn acÝmasÝzca 

katledildiğini belirtir. Belgeye g�re, iĢgalciler zamanla s�zlerini zamanla tutmadÝlar ve anlaĢmaya 

g�venen ve bu y�zden hazÝrlÝksÝz olan Kumanlara karĢÝ acÝmasÝzca verilen bir savaĢtan hemen sonra 

KumanlarÝn devleti yÝkÝldÝ.54 Kral B�la IV (1235-70) Moğol fÝrtÝnasÝndan ka�an Kumanlardan (Kunok) 

bir kÝsmÝnÝn Macaristan‟Ýn orta kÝsÝmlarÝna yerleĢmesine izin verdi, bunun �zerine, bazÝ Alan gruplarÝ 

(J�szok) da muhtemelen Macaristan‟a yerleĢen bu Kumanlara katÝldÝ. Fakat AlanlarÝn 14. y�zyÝlÝn 

baĢlarÝna kadar mevcudiyetlerini koruduklarÝna dair elimizde hi�bir belge yoktur.55 

6. „Alan‟ *Bagatar UnvanÝ 

Alanlarla T�rk halklarÝ arasÝnda kÝt kaynaklarÝn desteklediği �ok sayÝda temasa rağmen, 

d�nemin uzunluğu g�z �n�ne alÝnÝrsa, yukarÝda bahsedilen olaylar dÝĢÝnda pek az belge vardÝr. En 

g�ze �arpan durum, belki de, “Alan” Bagatar unvanÝyla ilgilidir yani yaygÝn bir k�lt�re has ve 

ama�sÝzca yayÝlmÝĢ olan bu kelime, tarihi T�rk-Moğol k�lt�r mirasÝna kadar geriye giden ve fakat �ok 

farklÝ yerlerde ve AlanlarÝn �eĢitli tarihi d�nemlerinde yoğun olarak belgelere ge�miĢ bir kelimedir.56 

Bir�ok kaynak, bu kelimenin farklÝ kullanÝm bi�imlerinin kanÝtlarÝnÝ taĢÝr: [1]  G�rc� 

vekayinamelerinde, Baqat„ar isimli �� kiĢiden bahsedilir. Bunlardan birincisi, bir d�elloda Kral Vaxt‟ang 

Gorgasal (447-522) tarafÝndan �ld�r�len bir Osetya ileri geleni, ikincisi ise Kral Bagrat Ap‟xazet‟i I‟Ýn 

bir m�ttefiği (887-99) ve ���nc�s� de MoğollarÝn bir iĢbirlik�isidir (yaklaĢÝk 1306);57 [2]  Arap bilgini 

Ġbni R�Ģt‟e (10. y�zyÝlÝn baĢlarÝ) g�re, Alan krallarÝna B.E#y.r,…. denirdi, bu unvan bu makalede 

ge�en “AlanlarÝn t�m krallarÝna” verilen bir unvandÝ. Minorsky, B.E#y.r; Ģeklindeki yanlÝĢ okunuĢu 

d�zelterek (cf. Oss.D. bæyatær), kelimenin *BaE#tar… Ģeklinde okunacağÝnÝ belirtti.58 [3]  
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Zelen2uk �ayÝndaki Kara�ay-�erkesya bir “Alanik” kitabenin (maalesef aslÝ kaybedilmiĢtir) Yunanca 

kopyasÝnda Pakathar kelimesine iki kez rastlÝyoruz.59 [4]  Yuan HanedanlÝğÝ‟nÝn (Yuanshi) resmi 

tarihleri bize, MoğollarÝn hizmetindeki �� AlanÝn (Asu) faaliyetleri hakkÝnda bilgi veriyor: BunlarÝn adlarÝ 

Ģ�yledir: Yelie Baduer (1275), Baduer (1297) ve Shila Baduer (1302); ayrÝca Moğollar tarafÝndan 

devĢirilen Alanlara dair en eski kayÝtlarda, “Asud �lkesi lordu” “(zhu Asu guo) denilen Hanghusi (v.l. 

Anghesi)‟den bahsedildiğini g�r�yoruz. Belgeye g�re, Hanghusi, Tai zong‟a (…g{dei 1229-41) boyun 

eğdi ve bundan sonra kendisine Baduer unvanÝ verildi. Yuanshi cxxxii 19, 3205 (Hanghusi), 3208 

(Yelie Baduer), 3212 (Baduer); cxxxv 22, 3284 (Shila Baduer). [5]  MÝsÝr vekayinamelerinde 

Seyfeddin Bahadur As (730/1329) adÝnda �nl� bir Alan asÝllÝ Memluktan bahsediliyor. Arap�ada 

Seyfeddin unvanÝ (lakab), “Dinin kÝlÝcÝ” anlamÝna gelir, T�rk�e de bunun karĢÝlÝğÝ, Bah#dur 

(bahadÝr)‟dÝr ve nisba *w (nisbeti) Alan ÝrkÝna mensup k�le anlamÝna gelir; kaynaklarda 14. y�zyÝlda 

aynÝ unvan ve aynÝ adÝ taĢÝyan 7 Memluka daha rastlanmÝĢtÝr ve onlardan bir ya da bir �oğunun Alan 

olmasÝ m�mk�nd�r.60 [6]  OsmanlÝlarÝn Macaristan Jo�szso�g (1550)‟da yaptÝklarÝ bir n�fus sayÝmÝ 

kayÝtlarÝ, binlerce Jasc kiĢi adÝnÝ muhteva etmektedir, bu adlar arasÝnda. Bhq#�hr krb#n ve Bhq#thr 

yebe{ken vardÝr.61 

Elde edilen t�m bu kanÝtlarÝ inceledikten sonra, Hazar Ġmparatorluğu‟nun hizmetinde bulunan 

Alan askerlerinin komutanlarÝnÝn T�rk unvanlarÝnÝ taĢÝdÝklarÝ ve Hazar Ġmparatorluğu‟nun g�c�n� 

kaybederken ve Alanlar kendi krallÝğÝnÝ kurarken, bu unvanlardan bazÝlarÝnÝ Alan krallarÝna verdikleri 

sonucuna varabiliriz. Bu Ģekilde *bag#tar (bagatar) unvanÝ Alan krallarÝ tarafÝndan yaklaĢÝk �� y�zyÝl 

boyunca korundu (G�rc� dilinde. Baqat„ar, Yunanca Pakathar, Arap�a. *BaE#tar) ve sonu�ta Alanlar 

arasÝnda bir prestij g�stergesi haline d�n�Ģt�. Bu durum, AlanlarÝn yaĢadÝğÝ topraklarda Alanik kiĢi adÝ 

olarak varsaydÝğÝmÝz kelimelerde, sÝk sÝk bu unvanÝn değiĢik formlarÝna rastlamamÝzÝn ve �rneğin; 

MÝsÝr‟daki Memluklar (Bah#dur), �in‟de Yuan HanedanlÝğÝ D�nemi‟nde (Baduer) ve Macaristan‟da 

(Bhq#ºhr, Baq#thr)62 olduğu gibi halihazÝrda yaygÝn olarak bilinmesinin sebebi olabilir. 
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Türk-Slav ĠliĢkilerinin BaĢlangıç Dönemleri Üzerine / Osman Karatay 

[s.536-546]   

Tarih�i-Yazar / T�rkiye 

 

T�rklerin veya Ġ� AsyalÝ kavimlerin yerlerinde kalamayÝp g��meleri nasÝl bir tercih değil de, 

coğrafyanÝn getirdiği zorunluluk ise; yani bozkÝrÝn, artan n�fusu belli bir noktadan sonra besleme 

imkanÝ yok ise, bunlarÝn kendilerine menzil olarak en baĢta ve en �ok Doğu Avrupa‟yÝ (veya BatÝ 

Avrasya)1 almalarÝ da aynÝ derece bir zorunluluğun eseri idi. Ġ� AsyalÝ kavimler g�� vakti geldiğinde 

Avrupa‟ya gitmek zorunda idiler; baĢka yerleri tercih edenler ise bu mecburiyete ve jeok�lt�r�n 

dayatmasÝna rağmen hareket eden topluluklar idi. 

Bu jeok�lt�rel zorunluluğa kaynak teĢkil eden sebepleri Ģ�yle a�Ýklayabiliriz: T�rklerin ortaya 

�ÝktÝğÝ yer olmasa da, anavatanlarÝ olduğu �zerinde anlaĢÝlan Ġ� Asya, daha doğru ve jeok�lt�rel bir 

tabirle Doğu Avrasya, bug�nk� d�nyanÝn oluĢumunu netice veren hemen b�t�n beĢeri 

hareketlenmelerin �ÝkÝĢ noktasÝdÝr („Reservoir des invasions‟ tanÝmÝ aynÝ olgunun bir baĢka a�Ýdan 

tarifidir; ancak „des civilisations‟ tanÝmÝ i�in daha fazla sebep vardÝr). Doğu Avrasya insanÝ i�in soğuk 

ve karanlÝk kuzey ile okyanusun sislerini taĢÝyan doğunun bir yaĢam alanÝ ifade etmediği a�ÝktÝr. 

Man�urya-Kore b�lgesi de zaten yoğun n�fusludur. G�neyde sÝrasÝyla yoğun ve b�t�nleĢmiĢ bir 

n�fusu, dolayÝsÝyla eski ve g��l� bir devlet geleneği (yani savunma d�zeni) olan �in, onun batÝsÝndaki 

d�nyanÝn tavanÝ unvanlÝ Tibet ve ardÝndan Himalaya-HindikuĢ y�kseltileri yolu kesmektedir. Yolun 

a�ÝldÝğÝ noktada ise bir baĢka aĢÝlamaz beĢeri engel olarak Ġran durmaktadÝr (Ġran‟Ý eski zamanlarda 

bug�nk�ne nazaran doğuya �ok fazla a�ÝlmÝĢ olarak g�rmekteyiz). 

DolayÝsÝyla g�ney tamamen kapalÝdÝr; kuzeyin hava ĢartlarÝnda değiĢme s�z konusu değildir ve 

tek yol olarak batÝ kalmaktadÝr. Doğudan gelenlerin bir ĢansÝ olarak, daha doğrusu onlarÝn �nc�llerinin 

sebep olduğu bir yapÝnÝn sonucu olarak, verimli ve g�zel bir �lke olan BatÝ Avrasya‟da �in ve Ġran gibi 

yeknesak bir beĢeri yapÝ oluĢmamÝĢtÝr. OluĢtuğu anda, yani Rus ulusunun pekiĢmiĢ bir beĢeri yapÝ 

olarak ortaya �ÝkmasÝyla da batÝya hareket de birdenbire kesilmiĢtir.2 Ancak bu, son beĢ y�zyÝlÝn 

ger�eğidir; en son fazla ilerleyemeyen Kalmuk g���yle kesilmiĢtir; daha �ncesinde burasÝ adeta 

bomboĢtur ve buraya y�nelip de eliboĢ kalan, baĢarÝsÝz olan bir topluluğa �rnek yoktur. Sadece 

Sakalar, Hunlar veya KÝp�aklar gibi b�y�k k�tleler değil, Bulak ve Sekeller gibi k���k topluluklar dahi 

bunu baĢarmÝĢ, batÝda yurt tutmuĢlardÝr. G�z �n�ne alÝnmasÝ gereken bir baĢka nokta daha var: �ok 

geniĢ bozkÝrlara sÝğmayan topluluklar, verimli bir baĢka b�lgede k���k bir alana sÝğabilmektedir; 

�zellikle yerleĢik hayata ge�tikten sonra sorun kalmamaktadÝr. �rnek olarak, bug�nk� Ukrayna 

b�y�kl�ğ�nde bir araziye sÝğmayan BatÝ BulgarlarÝ, Dobruca-Deliorman b�lgesine, �stelik oraya daha 

�nce yerleĢen Ġslavlarla birlikte sÝğmÝĢlardÝr. 
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Avrasya‟daki bu jeok�lt�rel ger�ekliğin baĢlangÝcÝnÝ �ok eskilere, tarih �ncesine g�t�rmek 

zorundayÝz. Doğu Avrupa‟ya Ġ�/Orta AsyalÝlarÝn geliĢi ile ilgili en erken bilgimiz Sakalardan (Ġskitler) 

itibaren baĢlar. Ancak M.�. 1000 civarÝnda Orta AsyalÝlarÝn �in‟i iĢgal ederek Chou (Cou) hanedanÝnÝ 

kurduklarÝnÝ g�z �n�ne alÝrsak ve de buna aynÝ b�lge kaynaklÝ olduklarÝ sanÝlan topluluklarÝn �ok daha 

erken tarihlerde MÝsÝr, Doğu Anadolu ve �zellikle G�ney Mezopotamya‟ya geldiklerini eklersek, Doğu 

Avrupa‟ya g��lerin baĢlangÝcÝnÝ da Sakalardan �ncesine almak i�in mantÝki sebepler ortaya �Ýkar. Bu 

savÝn karĢÝsÝndaki iddia ise, doğuya doğru Hint-AvrupalÝ yayÝlmasÝnÝn uzun s�re Ġ� AsyalÝlarÝn batÝya 

ge�iĢini engellediği Ģeklinde olabilir. B�yle bile olsa, SakalarÝn batÝya g��� (M.�. 7. yy) yeterince 

erken bir tarihte yer almÝĢtÝr. 

Burada dikkate alÝnmasÝ gereken husus, Doğu Avrupa‟nÝn g�ney yarÝsÝnÝ ve Aral etrafÝnÝ Hint-

AvrupalÝ topluluklarÝn tuttuğu zamanda, AsyalÝlarÝn kuzeyden batÝya ilerlemiĢ olduklarÝdÝr. 

AnavatanlarÝ Urallar ile UrallarÝn doğusu olan Fin-Ogur topluluklarÝ kuzeyden s�rekli batÝya ilerlemiĢ 

ve BaltÝk kÝyÝlarÝna yerleĢmiĢlerdir.3 Bu UrallÝ topluluklarÝn AltaylÝlarla akrabalÝklarÝ konusu h�l� 

tartÝĢÝlmaktadÝr. Bu iki topluluğun dillerinin aynÝ yapÝ ve ses �zelliklerini g�sterdiği bilinmektedir. 

T�rklere en uzakta bulunan Fin ve EstonlarÝn dilinde bulunan bir�ok �gel, akraba olmasalar bile 

bunlarÝn T�rklerle �ok yakÝn iliĢkide olduklarÝnÝ, Avrasya‟nÝn doğasÝna uygun tarifle, T�rk asÝllÝ 

topluluklarÝn bunlarÝn arasÝna girdiklerini g�stermektedir. Bu kelimelere birka� �rnek verirsek: 

Fince T�rk�e 

onni (mutluluk) onmak, aynÝ fiil k�k�nden, 

vero vergi, aynÝ 

p�� baĢ, aynÝ, Fince‟de „b‟ ve „Ģ‟ sesleri yoktur, 

viisi beĢ, aynÝ, 

valkoinen (beyaz) ala/alka, aynÝ, 

viikset bÝyÝk, aynÝ, 

jaa (evet) y�, aynÝ, Fince „j‟, T�rk�e „y‟ okunur, 

ja (ve, ya) ya, aynÝ, Kazak�ada (je) tamamen aynÝdÝr, 

eri (farklÝ) ayrÝ, aynÝ, 

k�jd� (gitmek) kayÝtmak, aynÝ, 

sairas (hasta) sayralÝ, aynÝ, 

kalju kel, aynÝ, 
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�inen (gece) �ğlen, anlam yakÝnlÝğÝ, 

mina ben, aynÝ, 

sina sen, aynÝ, 

h�n o (n), aynÝ, 

sula (sÝvÝ) suvÝ‟dan sÝvÝ, sulu, aynÝ, 

olla olmak, aynÝ, 

unohtaa unutmak, aynÝ, 

kaappaa kapmak, aynÝ, 

herra (bay) er, aynÝ. 

AyrÝca Fincede �oğul, aynen Moğolcadaki gibi „t‟ ile yapÝlÝr, ki bunun eski d�nemlerde T�rk�ede 

de kullanÝldÝğÝna dair izler vardÝr.4 Fincede mastar eki, T�rk�edeki mastar k�kl� olan isim fiil eki-ma 

ile aynÝdÝr: Juoma (i�mek), kuolema (�lmek), purema (ÝsÝrmak). Bir diğer isim-fiil yapma eki de 

T�rk�edeki ile akrabalÝk g�sterir: Unohdus (unutuĢ), synnytys (doğuĢ). 

Doğudan BaltÝk b�lgesine hareketin bir baĢka delili ise, G�kt�rk alfabesinin hemen hemen 

aynÝnÝn kullanÝldÝğÝ „Futhark‟ abecesi ile yazÝlmÝĢ taĢlarÝn Ġskandinavya b�lgesinde bulunmuĢ 

oluĢudur. 

Elimizde daha erken tarihteki g��ler i�in baĢkaca delil bulunmadÝğÝndan, belirtildiği gibi, Doğu 

Avrupa‟daki T�rk varlÝğÝnÝ Sakalar ile baĢlatmak durumundayÝz. Altaylardan AĢağÝ Tuna‟ya kadar 

geniĢ bir alana yayÝlan SakalarÝn kimliği ile ilgili �ok tartÝĢmalar yapÝlmÝĢtÝr. ġ�phesiz bu b�y�k 

topluluğu saf T�rk veya AltaylÝ olarak g�rmeye imkan yoktur. Ġ�inde baĢta Ġraniler olmak �zere pek 

�ok unsuru barÝndÝrmÝĢtÝr. Ama etnoğrafik ve antropolojik delillerle birlikte, onlarÝn dilinden g�n�m�ze 

kalan belgeler, SakalarÝn T�rk�e ile akraba veya onun eski bir Ģekli olan bir dil konuĢtuklarÝnÝ 

g�stermektedir.5 AynÝ Ģeyi SakalarÝ takiben M.�. 2. yy‟da Doğu Avrupa‟ya gelen Sarmatlar i�in de 

s�ylemek m�mk�nd�r. DeğiĢik halklarÝn bir bileĢimi olan Sarmatlar i�inde de YazÝğlar gibi T�rk 

olduklarÝ anlaĢÝlan topluluklar vardÝ.6 DahasÝ M.�. ilk binyÝl i�inde ve Hun d�neminin hemen 

�ncesinde pek �ok T�rk boyunun ismi Kuzey Kafkasya‟da ge�mektedir.7 

DolayÝsÝyla b�t�n bunlarÝn daha sonra Doğu Avrupa‟nÝn hakimi olacak Ġslavlar ile iliĢkiye ge�miĢ 

ve dillerini etkilemiĢ olmalarÝ m�mk�nd�r.8 �stelik baĢlangÝ�ta ĠslavlarÝn �ok k���k bir b�lgede 

yaĢamalarÝ, bu etkinin g�c�n� daha da artÝrmÝĢtÝr. OnlarÝ takip eden Hun, Bulgar ve Avar 

d�nemlerinde ise bu iliĢki artÝk kesinlik kazanmaktadÝr. Hunlar hemen b�t�n ĠslavlarÝ y�netimlerinde 

bulundurmuĢ, Bulgarlar Avrupa‟ya geldikleri 5. yy‟Ýn ikinci yarÝsÝndan itibaren Ġslavlarla i�i�e yaĢamÝĢ 

ve nihayet Avarlar onlarÝn tam ortasÝnda bulunarak hakim z�mreyi teĢkil etmiĢlerdir, ĠslavlÝğÝ �ok fazla 
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etkilemiĢlerdir. Bu topluluklar b�y�k oranda Ġslavlar arasÝnda eriyip kaybolmuĢtur. Bu y�zden Ġslav 

dillerindeki T�rk�e �geler araĢtÝrÝlÝrken Kilise ĠslavcasÝ‟ndaki Bulgarca �geleri veya daha sonraki 

Pe�enek, Oğuz ve KÝp�aklardan, nihayet Tatarlardan alÝntÝlarÝ beklemeye gerek yoktur. 

Bu �alÝĢmada Ġslav dil ailesinin �� topluluğunu temsilen �� dil, Rus�a, SÝrp�a ve Leh�e 

incelenmiĢ ve kimi kelimeler i�in T�rk�e k�ken teklif edilmiĢtir. Bu yazÝnÝn konusu olmadÝğÝ ve �te 

yandan hacmini �ok fazla artÝracağÝ i�in, s�zkonusu kelimeler i�in daha �nce yapÝlan iĢtikaklara 

değinilmemiĢ ve bu konu gelecekteki �alÝĢmalara havale edilmiĢtir. Bu dillere son bin yÝlda girdiği 

anlaĢÝlan kelimeler m�mk�n olduğunca hari� tutulmaya �alÝĢÝlmÝĢtÝr. Burada incelenecek kelimelerin 

�ok değiĢik tabakalara ait olduğu dikkati �ekecektir, ki doğal olan budur. ��nk� hemen t�m T�rk 

ağÝzlarÝndan topluluklar bu b�lgeye gelmiĢlerdir. Bu y�zden, bizdeki „y‟nin yerinde „s‟nin bulunduğu en 

eski T�rk�eden, (bug�nk�) Oğuzcadaki „y‟nin karĢÝlÝğÝnÝn „c‟ olduğu KÝp�ak�a ve „d‟ olduğu 

Bulgarcaya veya eski genel T�rk�eye kadar t�m T�rk leh�elerinin izlerini Ġslav dillerinde aramak 

durumundayÝz. Oğuzca �rneğin „baĢar‟ kelimesinin Bulgarcada ses değiĢimleriyle „piliz‟ haline geldiği 

d�Ģ�n�l�rse, aĢağÝda sÝralanan Ġslav dillerinden pek �ok kelimenin T�rk�e ile ilgisi konusundaki 

kuĢkularÝmÝz giderilebilir. 

T�rk leh�eleri de kendi i�lerinde ses �zellikleri bakÝmÝndan t�rdeĢ değildir. BunlarÝ konuĢan 

değiĢik T�rk boylarÝ tarih boyunca birbiriyle karÝĢmÝĢ ve etkileĢmiĢtir. Bu durum bir taraftan T�rk�enin 

birliğinin korunmasÝ ve iki �rnek (�uvaĢ�a ve Sakaca) dÝĢÝnda fazla dağÝlmamasÝnÝ sonu�landÝrdÝğÝ 

gibi, bir taraftan da aynÝ kelimenin değiĢik T�rk leh�elerindeki s�yleniĢlerinin tek bir leh�ede aynÝ anda 

bulunmasÝ gibi tuhaf bir durumu ortaya �ÝkarmÝĢtÝr. �rneğin biz, Oğuz T�rkleri, „kocaman‟ kelimesinin 

yanÝnda, bunun Bulgarca veya Eski T�rk�e s�yleniĢi olan „kodaman‟Ý da kullanÝyoruz. Ġstanbul‟da 

„�izmek‟ haline gelen „cÝzmak‟ fiili, „yazmak‟ fiilinin ufak bir ses değiĢimiyle KÝp�ak�a s�yleniĢinden 

baĢka bir Ģey değildir. Muhtemelen „y�ce‟ ile „c�ce‟ de b�yle kelimelerdir. „Delik‟ aslÝnda „deĢik‟ 

kelimesinin Bulgarca s�yleniĢidir ve biz bug�n her ikisini de kullanarak vurgu yapÝyoruz. „CÝvÝ (k)‟ 

kelimesi de hi� Ģ�phesiz „sÝvÝ‟ ile ilgilidir ve biz ikisini de kullanÝyoruz. Oğuzca „koz‟ ve „k�z‟�n 

yanÝnda, tamamen aynÝ kelime olan Bulgarca „kor‟u kullanmamÝz da buna bir �rnektir. Bir baĢka �rnek 

ise, aslÝnda birbirinin tamamen aynÝ olan „uzak‟ ve „Ýrak‟ kelimeleridir. 

Bug�n elimizdeki �ok az veri ile yeniden inĢa etmeye �alÝĢtÝğÝmÝz Bulgar T�rklerinin dilinde de, 

baĢta san ve isimler olarak pek �ok kelime Oğuzca �zellik g�stermektedir ve bu b�y�k ihtimalle 

Hunca ile ilgilidir. HunlarÝn BatÝ Avrupa‟daki devletlerini kaybettikten sonra doğuya �ekildikleri ve 

Oğur-Bulgar T�rklerine katÝlarak birlikte Bulgar T�rkl�ğ�n� oluĢturduklarÝ d�Ģ�n�ld�ğ�nde, bunu 

anlamak zor olmaz. Bu �nermenin karĢÝ gerektirmesi, HunlarÝn Oğuz veya Doğu dili konuĢtuklarÝdÝr. 

Bu konuda fazla ipucumuz yoktur. Ancak mantÝki tahminlerde bulunabiliyoruz. Ġki yolla HunlarÝn dilini, 

daha doğrusu bu dilin Oğuzca (DT) olduğunu tespit konusunda �nemli adÝmlar atÝlabilir. Bunlardan 

birisi Bulgarcadaki Oğuzca �gelerin a�ÝklanmasÝ, diğeri ise Ġslav dillerine 10. yy‟dan �nce girmiĢ 

Oğuzca �zellik taĢÝyan kelimelerin tarihi etimolojilerinin yapÝlmasÝdÝr. Bunlardan tespit edilen bir kÝsmÝ 

aĢağÝdaki listede verilmiĢtir. Bu kelimeler Bulgarca �zerinden olabileceği gibi, doğrudan Hunlar veya 
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daha eski veya baĢka bir topluluk �zerinden de Ġslav dillerine girmiĢ olabilir.9 Ama sonu�ta, b�lgede 

Bulgar �ncesi bir Doğu T�rkl�ğ�n�n varlÝğÝ konusunda kesin ipucu sağlamaktadÝrlar. 

AĢağÝdaki �alÝĢmanÝn �nemli bir �zelliği, tarihi veya edebi değil, kullanÝlan dildeki kelimelerin 

se�ilmesidir. Yani daha geniĢ kelime haznelerini kapsayan �alÝĢmalarda bu liste hayli kabaracaktÝr. 

Burada SÝrp�a ve Leh�e kelimeler �zg�n Latin alfabeleriyle yazÝlmÝĢ, Rus�alar ise okunduğu gibi 

T�rk�eye aktarÝlmÝĢtÝr. 

Alet‟ (r): AllaĢmak, kÝzarmak. SÝfat olan „alÝy‟ kelimesi, aĢağÝda ge�ecek olan benzer renk 

isimlerinin aksine, ikinci defa sÝfatlaĢtÝrÝlmayarak aynen alÝnmÝĢtÝr. Bu y�zden kelimenin Rus�aya ge� 

bir d�nemde girdiğine h�kmedilebilir. 

Az: Ben, �B ve ES birinci tekil kiĢi. Bunu Hint-Avrupa dillerinde bulmaya imkan yoktur. T�rk�e 

bir zamir olan „�z‟ (kendi) kelimesiyle ilgili g�z�k�yor. 

Bah (r): Vah! 

Barak (s, r, l): KÝllÝ k�pek. 

Boran (r, l): Ko�. 

Barin (r): Ağa, efendi. K�k itibariyle „varlÝk sahibi, zengin‟ anlamlarÝndaki OĠ „gospodin‟in 

eĢanlamlÝsÝ olan bu kelime doğrudan T�rk�e „barÝn‟ (m�lk) kelimesinden alÝnmÝĢtÝr. 

BaĢka (r): BaĢ, kafa, kelle. Kelimeye k���ltme/diĢileĢtirme eki -ka‟nÝn eklenmesi ilgin�tir. A�Ýk 

Ģekilde Doğu T�rk�esinden ge�miĢtir. 

Bajan (s): BayÝcÝ, bağÝcÝ, b�y�c�. Oğuz dilindeki bu kelimenin OsmanlÝ d�neminde ge�tiğini 

d�Ģ�nmek zor, ��nk� bu Ģekliyle kullanÝlmaz. OsmanlÝ d�nemiyle ilgili �alÝĢmalarda da bu kelime 

ge�mez. Bulgarlardan ge�miĢ olmasÝ muhtemeldir. ��nk� Birinci Bulgar Devleti‟nden kaynaklarÝn 

naklettiği eski T�rk dinine bağlÝ son kiĢinin adÝ Bayan idi ve b�y�c�l�ğ� ile biliniyordu. 

Bik (s), bÝk (r), byk (l): Boğa, ET „bike‟den. 

BogatÝr (r), bohator (l): BahadÝr. Kelimenin „bogotur‟ ve „bagatur‟ Ģekilleriyle eski Bulgarlarda 

kullanÝldÝğÝnÝ yazÝtlar bildiriyor.10 

Buntovati (s), buntovat‟ (r), buntova/ sie (l): Ġsyan etmek. SÝrp�a „buna‟ isyan. Kelime �ok a�Ýk bir 

Ģekilde, Orhon YazÝtlarÝ‟nda toplumsal huzursuzluğu anlatmak i�in kullanÝlan „bu�‟ ile ilgili 

g�z�k�yor.11 G�n�m�z T�rk�esindeki „bunalÝm‟ da k�k�n� aynÝ yerden almaktadÝr. 

Burit‟ (r): Burmak, sondaj yapmak. „Bur‟ da burgu demektir. 

Buzoter (r): KavgacÝ, g�r�lt�c�, bozguncu. Kelime „bozucu‟ ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilir. 
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Djindjuva (s): Boncuk. Kelime „cÝncÝk‟ kelimesinin eski bir T�rk leh�esinde s�yleniĢine benziyor. 

Crni (s), �ernÝy (r): Kara. T�rk�e ve baĢka dillerde „k‟ ile baĢlayan kelimelerin Ġslav dillerine „�‟ ile 

girmesi olağandÝr: „�umur‟ (K�m�r), „�upriya‟ (k�pr�). AyrÝca Ġslav dillerinin kendi i�inde bir k > � ge�iĢi 

dikkat �eker: Hind-Avrupa „quatr-‟ > Ġsl. „�etiri‟ (d�rt). „Kara‟ kelimesinin ilk hecesindeki hÝzlÝ ge�ilen 

„a‟nÝn „e‟ye d�n�Ģmesi, �zellikle de Ġslav dillerinde kelime baĢÝna sessiz yÝğma alÝĢkanlÝğÝ sonucu 

kaybolmasÝ doğal karĢÝlanmalÝ. Bu ses ilgisi kadar a�Ýk bir delil ise, bu renk isminin-n ekiyle 

sÝfatlaĢtÝrÝlarak elde edilmiĢ olmasÝdÝr. Kelimede „n‟nin bulunmasÝ, bu sÝfatÝn bir k�ke dayanarak 

t�retildiğini g�sterir. Normalde k�k itibariyle sÝfat olan kelimelerde, diğer renk isimlerinde olduğu gibi, 

bu ek bulunmaz. Yani eski Ġslavlar „kara‟ kelimesini bir isim olarak almÝĢ ve kendi ekleri ile 

sÝfatlaĢtÝrmÝĢlardÝr. 

Curiti (s): Akmak, sÝzmak. Ġkinci fiilin Bulgar T�rk�esindeki bi�imi „sÝr-sur„ olmak lazÝm gelir. 

SÝrp�a fiil ile hem ses benzerliği, hem de anlam birlikteliği vardÝr. 

1istiti (s), �istit‟ (r): Temizlemek. T�rk�e „�itilemek‟ de bir temizlik fiilidir. Burada ortadaki „s‟ 

�ns�z�n�n a�ÝklanmasÝ gerekir. 

1itati (s), �itat‟ (r): Okumak. T�rk�edeki „�at pat okumak‟ deyiminde ge�en „�at‟Ý doğal ses 

kaynaklÝ olarak a�Ýklamak zordur. Bu ancak, kÝrÝlan bir Ģey i�in doğal ses kaynağÝ olabilir. T�rk�ede 

bu kelimenin baĢka bir anlamÝ g�d�lmelidir ve bu anlam muhtemelen „�ita‟ ile ilgilidir. AyrÝca zaten 

„okumak‟ fiilinin esas anlamÝ, bug�n „okuyuntu‟ kelimesinde korunduğu gibi, �ağÝrmaktÝr. 

1upati (s): Kopartmak, yolmak. Kelime b�y�k ihtimalle „kopmak‟tan OsmanlÝ d�neminde bu dile 

ge�ti, ancak bu konuda yapÝlan �alÝĢmalarda verilmemektedir. 

Da (oi): Evet. O „ya‟, K „ca, ja/je‟, B ve ET „da‟. B�t�n Ġslav dillerinde bulunan bu kelimedeki „a‟ 

sesinin a�Ýk ve uzun oluĢu da T�rk�e mukabil (ler) i ile uyuĢmaktadÝr. Fince aynÝ anlamdaki „jaa‟ da 

uzun seslidir ve aynÝ k�kten gelir. 

Da (oi): BileĢik c�mle bağlacÝ. Hint-Avrupa ve Sami dillerinde bileĢik c�mle soru zamirleri ile 

yapÝlÝr: Qui, ki, which, koji, ma, vb. Ġslav dillerindeki bu „da‟nÝn ne mantÝk, ne bi�im, ne de ses olarak 

bu kural ile a�ÝklanmasÝ m�mk�n değil. Buna karĢÝlÝk T�rk�ede hem ses, hem de bi�im olarak aynÝyla 

kullanÝlÝr: “BÝrakalÝm da gitsin”. Bu c�mle SÝrp�a da “pustimo da ide” Ģeklinde kurulur. Veya Ģu Rus�a 

c�mle: “Ya poĢel bÝ v teatr, da u menya vremeni net” (Tiyatroya giderdim de, vaktim yok). Bu bağlacÝn 

T�rk�eden ge�tiği a�ÝktÝr. Bu derece temel bir kelimenin ge�iĢi ve t�m Ġslav dillerinde bulunuĢu ise, 

�ok erken bir d�nemde, ana ĠslavcanÝn oluĢum d�neminde ge�tiğini g�sterir. Ancak kelimenin 

T�rk�ede son d�nemlerin �r�n� olduğu i�in Ġslavcaya „da‟ Ģeklinde ge�emeyeceğine dair itirazlar 

vardÝr.12 Buna g�re Ġslav dillerinde „takÝ‟ Ģeklinde bulunmasÝ gerekirdi. �ncelikle, Clauson buradaki ilk 

sessizin aslÝnda „d‟ olduğuna dair kuvvetli deliller olduğuna inanÝr.13 YazÝlÝ kaynaklarÝmÝz T�rk�ede 

„takÝ/dahi‟nin kÝsaltÝlmÝĢ Ģekli olan „da‟yÝ ge� zamanlarda veriyor ama bu kÝsalma birbirinden uzak ve 

ilgisiz kalmÝĢ Oğuzca, Tatarca ve KÝrgÝzca gibi T�rk dillerinin hepsinde de olmuĢtur. Yani tek bir T�rk 
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dili veya leh�esine bağlÝ olmayan, bağÝmsÝz bir olgudur. Bunun �ok erken zamanlarda da olmadÝğÝnÝ 

d�Ģ�nmek i�in bir engel yoktur. AyrÝca, T�rk�edeki kÝsalmalar birbiriyle bağlantÝlÝ ise, bu �ok erken bir 

zamana, değiĢik dil ve leh�elerin bir arada olduğu d�neme iĢaret eder. Bu ise en azÝndan ge� Hun 

d�nemidir. 

Da (r): Ve, dahi. “PriĢli on da Mariya” (O ve Mariya geldi). OĠ „i‟ kelimesi „ve‟ demektir. Rus�anÝn 

bunu baĢka bir dilden, T�rk�eden aldÝğÝ a�ÝktÝr. TT „ya‟ ve F „ja‟ da aynÝ k�kten gelir. 

Dan (s), den‟ (r), dzien (l): G�nd�z. Ġslav dillerinde haftanÝn g�nleri, Almancadan alÝndÝğÝ 

anlaĢÝlan „tak‟ kelimesi ile yapÝlÝr: SÝrp�a „�etvrtak‟ (d�rd�nc� g�n, PerĢembe), „Petak‟ (beĢinci g�n, 

Cuma). Ancak doğrudan g�n anlamÝnda kullanÝlan kelime T�rk�ede g�nle ilgili zaman bildiren „tan‟, 

„t�n‟ ve „d�n‟ ile alakalÝ g�z�k�yor. �zellikle „t�n‟ kelimesinin Ġslavca kelimeye kaynaklÝk etmesi 

m�mk�nd�r. 

Dobro (oi): Ġyi, g�zel, doğru, pekiyi, tamam. Nogay „tuwra‟, Kara�ay-Balkar „tuvra‟ telaffuz edilen 

TT „doğru‟ s�z� ile hem ses benzerliği, hem de yaklaĢÝk an 

lam birliği vardÝr. Burada t > d ge�iĢi itiraz noktasÝ olacaktÝr, ancak Ġslav dilleri kendi i�inde 

b�y�k �l��de bu ge�iĢi tamamlamÝĢlardÝr (Ġng. „to‟, Fars. „ta‟, Ġslav. „do‟) ve bug�n t-ile baĢlayan 

kelimelerin �nemli bir kÝsmÝ baĢka dillerden �d�n�lemedir. 

Dizati se (s): Kalkmak. Bu fiil diz ile ilgilidir. Orhon YazÝtlarÝ‟nda ayaklanmalarÝn bastÝrÝlmasÝ 

„dizliye diz ��kt�rmek‟ (tizligig s�k�rt�m�z)14 Ģeklinde a�ÝklanÝr. Kelimenin ilk baĢta „ayağa kaldÝrmak‟ 

anlamÝyla etken bir fiil olarak bu dile girdiği anlaĢÝlÝyor ki, bu da akla yakÝndÝr ve buradaki savÝ 

destekler. 

Dokopati (s): Yakalamak. K�kteki „kop-‟, T�rk�e „kapmak‟ ile ilgili. �b�r t�rl�, „kopa-‟ fiili değiĢik 

Ġslav dillerinde vardÝr ve kazmakla ilgilidir. 

Dojiti (s): Emzirme, bebeği doyurma. OsmanlÝ d�neminden �nce ge�tiği anlaĢÝlÝyor. Rus�a „doit‟, 

Leh�e „doi/‟ ineği sağmak. 

Drati (s): (Deriyi) y�zmek; drat‟ (r): (Kabuğu) soymak. O „y�z‟ > B „d�r‟ > S-R „dr‟. 

DuĢa (s, r), dusza (l): Can. Ġnsan ve hayvanlarda, i�inde „can‟Ýn bulunduğu varsayÝlan v�cut 

kÝsmÝna T�rk�ede „d�Ģ‟ denilir. Ses ve anlam ilgisi ortadadÝr. YalnÝz bu kelime „ruh‟ demek olan „duh‟ 

ile de ilgili g�z�k�yor. 

Gaga (r): Kuzey �rdeği. T�rk�ede �rdeğin burnuna „gaga‟ denir. 

Galka (r), kawka (l): Alaca karga. 

Gey (r): Hey! „H‟ sesinin bulunmadÝğÝ Rus�aya bu �nlem, olağan Ģekilde „g‟ ile ge�miĢtir. 
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Godina (s): YÝl; god (r): Zaman. ET zaman anlamÝndaki „�d‟ ile bağlantÝ g�z�k�yor. Ġslav 

dillerinde �ok g�r�len h > g ge�iĢi ile „h�d/hod‟ > „god‟ m�mk�n g�z�k�yor. Anadolu‟da kullanÝlan 

„ayva/hayva‟ bi�imi T�rk�ede bu „h‟ eklenmesinin m�mk�n olduğunu g�sterir. Kazan TatarcasÝ‟nda 

doğrudan „g‟ eklenir, ama bu Arap�adan gelen kelimelerde baĢta „ayn‟ harfi olduğu zaman g�r�l�r: 

Gusman „Osman‟, gomumi (umumi). Eski T�rk�ede bunun baĢka �rneğini bilmiyoruz. Bizzat 

T�rkiye‟de g < h ge�iĢleri vardÝr: gÝrtlak ve hÝrtlak. God‟a benzer diğer �rnek „gora‟ kelimesidir 

(aĢağÝda). Her ikisinde de konu olan T�rk�e kelimeler en eski d�neme aittir. 

Gop (r): Hop! 

Gora (s, r, l): Dağ, yukarÝ. SÝfatlaĢtÝrÝlmÝĢ halleri ile „y�ksek‟ anlamÝnda. T�rk�e, Moğolca ve 

Macarcada y�kseklik bildiren or- ile ilgili g�z�k�yor. BaĢtaki �ns�z itibariyle „god‟ kelimesindeki durum 

burada da g�r�l�yor. �te yandan Sanskrit�e dağ anlamÝndaki „giri‟ s�z� bu konuda temkinli olmayÝ 

gerektiriyor. 

Greh (s, r), grzech (l): G�nah. DT „yazuk‟ > B „daruh‟ > „gy (a) rh‟ > „greh‟. Buradaki daruh > 

gyaruh ge�iĢinin �rneği Bulgarcadan alÝnan Macarca bir kelimede vardÝr: Dulo > gyula. 

Grlo (s): Boğaz, gÝrtlak. Bu ikinci kelime ile ses iliĢkisi ve anlam benzerliği vardÝr. 

Jaram (s), yarmo (r): Boyunduruk. YarÝm kelimesi SÝrp�aya aynen „yaram‟ Ģeklinde ge�er. 

Ancak aynÝ kelimenin k���k bir değiĢiklikle Rus�ada da bulunmasÝ, bu kelimenin Ġslav dillerinin 

birbirine �ok yakÝn olduğu bir zamanda bu dillere ge�tiğini g�sterir. Boyunduruk iki yarÝmdan oluĢur. 

Bu b�lgeye etki eden T�rk dillerinden birinde boyunduruğa doğrudan bu adÝn verilmiĢ olmasÝ da 

d�Ģ�n�lebilir. 

Jarit‟ (r): Yanmak. T�rk�e „parlamak, ÝĢÝmak‟ anlamÝndaki „yarumak‟ ile ilgili. Bkz. „Jarki‟. 

Jarki (s), yarkiy (r): Parlak. Kelime a�Ýk Ģekilde Eski T�rk�e „yarumak‟tan (ÝĢÝmak, parlamak) 

gelen „yaruk‟ sÝfatÝndan baĢka bir Ģey değildir. AynÝ Ģekilde Bulgarcada da vardÝr. Ġlgin� olan nokta, 

Oğuz ağzÝyla s�yleniĢidir ve bunun Bulgarcada bulunmasÝ tuhaftÝr. SÝrp�aya bir de „jarka‟ Ģekliyle 

KÝp�ak�a olarak ge�miĢtir. Bulgar T�rk�esindeki bi�imi olmasÝ akla yakÝn gelen „dar (u) k‟ ise hi� 

beklenmedik bir yerde, Ġngilizcede tam zÝt anlamÝyla, „karanlÝk‟ olarak karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. 

Jesti (s), yesti (r): Yemek. Fiilin k�k� ye-T�rk�e ile aynÝdÝr. Oğuz leh�esinin aynÝsÝ olmasÝ 

dikkate değer. 

Jezero (s), yezero (r): G�l. Bu kelimede y�zmek fiilinin ���nc� tekil ĢahÝs geniĢ zamanÝ, zamir 

ile de vurgulanmÝĢ olarak karĢÝmÝza �ÝkÝyor: “Y�zer o.” 

Juriti (s): HÝzla y�r�mek, y�ğ�rtmek. Hem fiilin k�k�, hem de anlamÝ a�Ýk Ģekilde T�rk�e „y�r�‟ 

fiili ile ilgilidir. 
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Jurta (s, r): �adÝr, yurt. Bu kelimenin Rus�aya ge� d�nemde Oğuz veya Pe�enek dillerinden 

ge�miĢ olmasÝ m�mk�nd�r. OsmanlÝlar �adÝra „yurt‟ demediği i�in SÝrp�aya b�y�k ihtimalle kuzeyden 

gelmiĢtir. Rus�adan ge�tiği de d�Ģ�n�lebilir. 

Je (r): Ya! Peki! “Kogda je vÝ budete gotovÝ?” (Peki ya ne zaman hazÝr olacaksÝnÝz?). KÝp�ak 

d�neminden kaldÝğÝ a�ÝktÝr. 

Kabast (s): Kaba. Herhangi bir Ġslav dili i�inde yabancÝ olduğu belli olan bu kelimenin T�rk�eden 

alÝndÝğÝ anlaĢÝlabilir. 

KadÝk (r): GÝrtlak kÝkÝrdağÝ, kÝdÝk. 

Kajas (s): Dizgin, kayÝĢ. Kelime OsmanlÝ zamanÝnda SÝrp�aya „kaiĢ‟ olarak bir kez daha girmiĢtir. 

DolayÝsÝyla „kayas‟ Ģeklini eskilere g�t�rmek gerekir. 

Kaleka (r, l): Sakat, k�t�r�m, kalÝk. Bu sonuncu kelimeden geldiği anlaĢÝlmaktadÝr. Rus�a 

„kale�it‟ sakatlamak anlamÝna gelir. SÝrp�ada da „osakatiti‟ sakatlamak demektir, ama OsmanlÝ 

d�neminde ge�miĢtir. 

Kanczuk (l): Kam�Ý, kÝrba�. 

Kem (r): Kim. Buradaki �� Ġslav dilinde de ge�en „kom‟, „kome‟, „komu‟ gibi bi�imleri, eski Hint-

Avrupa tabakasÝnÝ yansÝttÝğÝ anlaĢÝlan „ko‟ya bağlanabilir, ancak bu Rus�a kelime T�rk�e anlamdaĢÝ 

ile aynÝ g�z�k�yor. SÝrp�a „(s) �im‟ (kiminle) kelimesi de b�yle g�r�lebilir. 

Kiseli (s), kislÝy (r): EkĢi. Bu sÝfat „kise‟ k�k�nden yapÝlmÝĢtÝr. BaĢtaki e‟nin kaybolmasÝ Ġslav 

dillerinde genel uygulama olduğu i�in (�rn. Elbe-Lab), „ekĢi > ksi > kise‟ iliĢkilemesi mantÝksÝz değildir. 

Ki{a (s): Yağmur. T�rk�edeki „�iselemek‟ fiilinin k�k�, T�rk�ede de bir „�ise‟ kelimesinin varlÝğÝnÝ 

g�steriyor. AyrÝca bu SÝrp�a kelime „kÝĢ‟ ile de karĢÝlaĢtÝrÝlabilir. 

Klobuk (s, r): Kalpak. Kelime Rus�a �zerinden alÝnmÝĢ g�z�k�yor. Karakalpaklara eski Rus 

kaynaklarÝnda „�ernÝe KlobukÝ‟ denir. DolayÝsÝyla Pe�enek-Oğuz-KÝp�ak d�nemi akla geliyor. Ancak 

dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eski Ruslar „kalpak‟ kelimesini ilk kez Karakalpaklardan veya 

�ağdaĢÝ diğer T�rklerden duymamÝĢlar, aksine onlarÝn ismini kendi dillerine, „kara‟ sÝfatÝ ve �nceden 

var olan „klobuk‟ kelimesiyle aynen �evirmiĢlerdir. DolayÝsÝyla en az Bulgar veya Avar zamanÝ olmak 

�zere, daha erken bir d�nemde Rus�aya ve oradan diğer Ġslav dillerine girdiği d�Ģ�n�lebilir. 

Knjiga (s), kniga (r): Kitap. T�rk�e „kağÝt‟ kelimesinin ilk anlamÝ ağa� kabuğu veya yontusudur. 

Bununla eĢanlamlÝ bir baĢka kelime ise „kamga‟dÝr ve bazen ortadaki „m‟ nazal „n‟ye d�n�Ģerek bir 

baĢka eĢanlamlÝ kelime olan „yonga‟ ile birlikte kullanÝlÝr. Herhangi bir T�rk leh�esinde „kanga‟nÝn kağÝt 

karĢÝlÝğÝ kullanÝldÝğÝnÝ d�Ģ�nmek mantÝklÝdÝr. Hemen b�t�n Ġslav dillerinde bulunan „kniga‟ kelimesi 

b�y�k ihtimalle kağÝt anlamÝndaki „kanga‟dan gelmektedir. 
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Ko�an (r), kaczan (l): Lahana ko�anÝ. 

Ko�evat‟ (r): G�� etmek. Ses benzerliği ve anlam birlikteliği vardÝr. 

Konj (s), kon‟ (r), kon (l): At. ET „kon‟. Kelime Ġslav dillerine en eski zamanlarda ge�miĢtir. 

Korbacz (l): KÝrba�. 

Kosa (s): Sa�; kosa (r), kocy (l): Sa� �rg�s�. Y�zdeki t�ys�zl�ğ� ifade eden T�rk�e „k�se‟ 

kelimesiyle anlam ilgisi vardÝr. 

Kosit‟ (r), kosi� (l): Bi�mek, kesmek. Bu ikinci fiil ile ses benzerliği ve anlam birlikteliği vardÝr. 

Kov2eg (s): SandÝk. Koymak fiiliyle ilgili olarak, sandÝk kelimesinin tam T�rk�e karĢÝlÝğÝ 

olabilecek „koyacak‟ kelimesiyle ilgili g�z�k�yor. �te yandan aynÝ kelime Rus�ada „gemi‟ anlamÝna 

gelir. Bu ise akla ağa� kovuğu demek olan „KÝp�ak‟Ý getirmektedir. Burada oymak manasÝndaki „kov-„ 

iĢin i�ine giriyor. ĠslavlarÝn gemi yapÝmÝnÝ �ok sonra �ğrendikleri, ilkel zamanlarda k�t�klerin 

oyulmasÝyla yapÝlan basit kayÝklarÝ, kanolarÝ kullandÝklarÝ biliniyor. Oğuz DestanÝ‟ndaki KÝp�ak da 

b�yle bir kayÝk yaptÝğÝ i�in bu adÝ almÝĢtÝr. DolayÝsÝyla ilk �nermedeki „koymak‟Ý geri almamÝz, yerine 

„kovmak‟Ý koymamÝz gerekiyor. „Kov�eg‟ kelimesi „kovuk�uk‟tan da gelmiĢ olabilir. Bkz. „kovÝryat‟ 

KovÝryat‟ (r): Oymak, deĢmek. T�rk�e „kovuk‟ kelimesinin k�k�ndeki „kov‟ bu Rus�a kelimenin 

de k�k� g�z�k�yor. 

Koza (s, r,l): Ke�i. AynÝ cinsten T „kuzu‟ ile iliĢkili g�z�k�yor. 

Krasnet‟ (r): KÝzarmak; bundan gelen „krasno‟ kÝrmÝzÝ, kÝzÝl. Oğuz dilindeki „kÝzar-‟Ýn Bulgarcada 

„khÝraz‟ gibi bir Ģekil alacağÝ a�ÝktÝr. Rus�ada kelimenin k�k�n�n renk ismi olmadÝğÝnÝn delili-n eki ile 

sonradan sÝfatlaĢtÝrÝlmÝĢ oluĢudur. Fiil de bu sÝfattan t�remiĢtir. DolayÝsÝyla k�k kelime olan „kras‟ sÝfat 

değildir. Yukarda ge�en „kara‟ �rneğinde olduğu gibi, burada da T�rk�e sÝfat olan kelime isim olarak 

algÝlanmÝĢ ve yeniden sÝfatlaĢtÝrÝlmÝĢtÝr. SÝrp�ada „krasno‟ g�zel demektir. Bura 

da da sonradan sÝfatlaĢtÝrma s�z konusudur, ancak „kÝrmÝzÝ‟ ile „g�zel‟ arasÝndaki anlam iliĢkisi 

sorgulanmalÝdÝr ve T�rk�ede bu anlam iliĢkisi a�Ýk�a vardÝr. 

Krpa (s): Pa�avra, kÝrpÝntÝ. Kelime �ok eski bir d�nemde Doğu T�rk�esinden ge�miĢ g�z�k�yor. 

OsmanlÝ d�neminde ge�se idi, „krntiya‟ (kÝrÝntÝ) ve „lakrdiya‟ (lakÝrdÝ) gibi bir bi�imde, b�y�k ihtimalle 

„krpintiya‟ olmasÝ gerekirdi. Zaten ilgili �alÝĢmalarda bu s�zc�k ge�memektedir. 

Kuda (s, r): Nereye, kayda? Bu kelime daha �ok Fars�a aynÝ anlamdaki „kuca‟ ile akraba 

g�z�k�yor. �te yandan „ku, qu‟ ile baĢlayan soru zamirleri hemen b�t�n Hind-Avrupa dillerinde 

bulunur ve Yafes dil kuramÝna inananlar i�in iyi bir delil teĢkil eder. 

Kurdyuk (r): Kuyruk. Kelimenin Rus�aya �ok eski zamanlarda girmediği anlaĢÝlÝyor. 
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KuĢat‟ (r): Yemek yemek. Eski T�rk�ede kahvaltÝya „kuĢluk‟ denilirdi. 

Kuc kuc (s): Ku�u ku�u! OsmanlÝ d�neminden �nce ge�tiği anlaĢÝlÝyor, �b�r t�rl� asli Ģeklini 

korurdu. 

Kuca (s): Ku�u, k�pek. 

Kuznets (r): Demirci. Kelimenin k�k� demir veya bir maden ile ilgili olmadÝğÝ gibi, Ortak Ġslavca 

da değildir. T�rk�ede demircilikle yakÝdan ilgili „k�z‟ kelimesinin buna kaynaklÝk etmesi m�mk�nd�r. 

Zaten demircilik �ok ge� zamanlara kadar Ġslavlar arasÝnda bilinmezdi. Bizans yazarÝ Theophanes‟te 

ge�en 6. yy. sonuna ait bir haberde mesela, PolonyalÝ ĠslavlarÝn kendi ağÝzlarÝndan demiri ve 

demirden silah yapmayÝ bilmedikleri nakledilir.15 Demirci anlamÝndaki SÝrp�a „kova�‟ ve Leh�e „kowal‟ 

kelimeleri ise aslÝnda „d�v�c�‟ anlamÝna gelir. 

Mene (s), menya (r): Beni, meni. SÝrp�ada aynÝ anlamda Hint-Avrupa dil haznesine ait „me‟ de 

kullanÝlÝr ama bu zamirin T�rk�eden ge�tiği a�ÝktÝr. 

Mnogo (s): �ok. Bunca > munca > munga > mnogo. „G‟ sesi doğrudan bir T�rk leh�esinde de 

bulunmuĢ olabilir: Yine > jine > cine > gine. T�rkiye T�rk�esi‟nde ilk ve son Ģekillerin ikisi de kullanÝlÝr. 

NatÝkat‟ (r): Sokmak, �akmak. Fiil k�k� „tÝka‟, T�rk�e „tÝkamak‟ ile ilgili. Bkz. „zatÝkat‟. 

Obeleæiti (s): ĠĢaretlemek, belgelemek. „Beleg‟ (belge) k�k�nden Bulgarca ve Kilise ĠslavcasÝ 

yoluyla ge�tiği anlaĢÝlÝyor. 

Obuzit‟ (r): B�zmek. Rus�a fiilin k�k� ile T�rk�e fiil arasÝnda hem ses, hem de anlam birlikteliği 

vardÝr. 

Orati (s), orat‟ (r): Ekip bi�mek, tarÝm yapmak. T�rk�ede �ok eski zamanlarda bulunduğunu 

KaĢgarlÝ vasÝtasÝyla �ğrendiğimiz „ormak‟ fiilinden g�n�m�ze sadece „orgak-orak‟ kalmÝĢtÝr. 

T�rk�edeki „orman‟ kelimesi de bununla ilgili olmalÝdÝr. 

Otac (s), otets (r): Baba. Eski T�rk�e baba anlamÝnda kullandÝğÝmÝz „ata‟ ile ilgili. �te yandan 

Almancada da aynÝ anlamdaki kelime „atta‟dÝr. �ok geniĢ bir alanÝ kapsayan eski bir dil iliĢkileĢmesi 

s�z konusudur veya Yafes kuramÝ iĢin i�ine girmektedir. 

Pagan (s): Etimolojisi Latince „pacus‟a g�t�r�lse de, kelime ilk, Bizans kaynaklarÝnda 

HÝristiyanlÝğÝ kabul etmeyen, BosnalÝlarÝ anlatmak i�in bir �zel isim olarak kullanÝlÝr.16 Burada eski 

T�rk�e TanrÝ demek olan „Ogan‟ s�z� saklÝ g�z�k�yor. „Po Ogan‟ s�z� “Ogan‟a g�re, Ogan‟Ýn 

yolunda” anlamÝna gelir. Nitekim, Rus�ada „pogan‟ yazÝlan kelime „pislik, al�aklÝk, rezillik‟ anlamlarÝna 

gelir ve Orta�ağ zihniyetini �ok iyi yansÝtan bir kelime olarak (Hazar‟dan gelen Almanca „ketzer‟in de 

aynÝ anlamda, �zellikle dinde sapkÝnlÝğÝ anlatmak i�in kullanÝldÝğÝnÝ hatÝrlayalÝm) bizim savÝmÝzÝ 

destekler. Uzun s�re Hun, Avar ve Bulgar y�netiminde kalan ĠslavlarÝn dini olarak da etkilenmeleri 
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doğaldÝr. Eski Tuna BulgarlarÝnda bu kelime „k�le, hizmet�i‟ anlamÝnda kullanÝlÝr. Bunun sebebi, b�y�k 

ihtimalle HÝristiyanlÝğÝn kabul�nden sonra eski dinde kalanlarÝ k���msemek i�in kullanÝlmÝĢ oluĢudur. 

Bunlara ikinci sÝnÝf vatandaĢ ve tutsak muamelesi yapÝldÝğÝnÝ da hatÝrlayalÝm. Constantine bu kelimeyi 

muhtemelen Bulgarlardan �ğrenmiĢtir. 

Pa◊enog (s): Bacanak. Kelime, OsmanlÝ d�nemi hatÝrasÝ olarak eski Yugoslavya b�lgesinde 

„bacanak‟ bi�imiyle zaten vardÝr ve �zellikle Doğu Bosna‟da yaygÝn kullanÝlÝr. AyrÝca nesnemiz 

OsmanlÝ d�neminde ge�ti ise, elimizdeki kurallar kelimenin „paĢenog‟ haline gelmesini a�ÝklayamÝyor. 

Patka (s): �rdek. T�rk�e �rdek y�r�y�Ģ�ne „badi‟ y�r�y�Ģ� denir. Kelime ayrÝca „(kara) batak‟ ile 

karĢÝlaĢtÝrÝlabilir, ki „batak‟ da SÝrp�ada ge�mektedir. Fakat OsmanlÝ d�nemi kalÝntÝsÝdÝr. 

Pe2iti (s), Pe�it‟ (r): PiĢirmek. Anlam birliği ve ses ilgisi a�ÝktÝr. 

Pokarabasiti se (s): BozuĢmak. Kelimenin k�k�ndeki „karabas-‟ karalar basmak Ģeklinde halen 

s�ylediğimiz deyimi �ağrÝĢtÝrÝyor. OsmanlÝ d�neminden ge�miĢ olmasÝ m�mk�nd�r ancak bu konuda 

hazÝrlanmÝĢ s�zl�klerde (ġkalji� ve Mi�unovi�) ge�mez. Kuman d�nemiyle ilgili olabilir. 

 

San (s): D�Ģ, r�ya. T�rk�e „sanmak‟ ile SÝrp�a „sanyati‟ (d�Ģ g�rmek), olmayanÝ d�Ģ�nmek, 

tahayy�l etmek noktasÝnda anlam ilgisine sahiptir. Nitekim bu fiil k�k�nden gelen „kuruntucu‟ 

manasÝndaki „sanyar‟ s�z�n� tam olarak „sanÝcÝ‟ Ģeklinde �evirebiliriz ve anlam ilgisi iyice a�Ýğa �Ýkar. 

San (r): San, unvan, r�tbe. Kilise ĠslavcasÝ yoluyla Bulgarca �zerinden Rus�aya girmiĢ 

g�z�k�yor. Kelime eski BulgarcanÝn �ağdaĢ Bulgarcadaki birka� miras kelimesinden biridir. 

Sipiti (s): Serpmek. „R‟ sesinin yutulduğu veya zayÝf s�ylendiği bir T�rk ağzÝndan ge�miĢ olabilir. 

T�rk�ede „sulusepken‟ �rneğinde olduğu gibi, bu ses zaten yutulabilmektedir. 

Ska�ka (r): Dolu dizgin, d�rt nalla gitmek. AtÝn bu gidiĢine T�rk�ede „ka�mak‟ da denir. HÝzlÝ 

giden ata “iyi ka�Ýyor” denir. Kelimenin Rus�aya T�rk�eden ge�tiği a�ÝktÝr. 

Skoriti se (s): Kurumak. Kelimenin k�k�ndeki „kori‟ ile T�rk�e „kuru‟ arasÝnda ses iliĢkisi ve 

anlam birlikteliği vardÝr. 

Sokol (s, r): Ak doğan. Bu kelime T�rk�ede pek �ok kuĢ isminde ge�en sok-/sak-ile ilgili 

g�z�kmekte: Saka kuĢu, saksağan, sağsak. 

Soyka (r): Soyka, ala karga. Bu kelime �ağdaĢ Bulgarcada da bulunur. Muhtemelen bizim 

T�rk�emizdeki kelime, eski Bulgarcadan kalmadÝr. 

Srce (s), serdtse (r): Y�rek, „s‟ T�rk�esi ile s�rek > s (e) rek (e) > s (e) re�e > s (e) r�e > s (e) 

rtse. 
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Sti/i (s): YetiĢmek, yetmek, varmak. G�n�m�z T�rk�esinde baĢtaki y‟nin karĢÝlÝğÝ „s‟ olan bir 

T�rk ağzÝndan ge�miĢe benziyor. Yet > set > st. 

Strava (l): Yiyecek, cenaze yemeği. �uv. „sitarva‟ aynÝ. T�rk�e y-s denkliğinden, �uv. sitar- 

„yedirmek‟. Kelime erken Bulgar veya Hun-Bulgar d�neminde bu dile ge�miĢtir.17 

Susal‟nÝy (r): YaldÝzlÝ. Buradaki „s�s‟ k�k� a�ÝktÝr. 

Suvi (s), suhoy (r): Kuru, kurak, �orak, susuz. Kelimenin „su‟ ile ilgili olduğu d�Ģ�n�lebilir. 

ƒiriti (s), Ģirit‟ (r): Sermek, yaymak, geniĢletmek. Bu birinci fiilin k�k� ile hem ses benzerliği, hem 

de anlam birlikteliği vardÝr. 

Takmi2enje (s): YarÝĢ, karĢÝlaĢma. K�kteki „takm‟ T�rk�e „takÝm‟dan gelmiĢ g�z�k�yor. 

Tamni (s), temnÝy (r): KaranlÝk. T�rk�eye �ok eski zamanda ge�tiği anlaĢÝlan cehennem 

anlamÝndaki „tamu‟ kelimesi, eğer Ġslav dilleri bunu doğrudan bir Ġrani dilden almadÝlarsa, bu sÝfata 

kaynaklÝk ediyor g�z�kmekte. Kelimenin asÝl itibariyle sÝfat olmadÝğÝnÝ -n eki g�steriyor. Ġdil 

BulgarlarÝnÝn Han KÝzÝ destanÝnda cehennemi temsil eden cine (alp) „Taman-Tarkan‟ denilir. Azak 

denizi kÝyÝsÝndaki tarihi Tumotarkan Ģehrinin ismi de Bulgar zamanÝndan kalmÝĢ g�z�k�yor. 

Cehennem ile karanlÝk arasÝndaki anlam iliĢkisi ise a�ÝktÝr. 

Ta◊na (s): Torba, �anta. „TaĢÝmak‟ fiili ile ilgili g�z�k�yor. OsmanlÝ �ncesi d�nemde SÝrp�aya 

ge�tiği kesindir. Pe�enek-Oğuz-KÝp�ak dalgasÝnÝn SÝrbistan‟da fazla etki yapmadÝğÝ d�Ģ�n�l�rse, 

kelimenin giriĢi Avar d�nemine, hatta daha �nceye alÝnabilir. Nitekim Rus�a „taĢtit‟ fiili de taĢÝmakla 

ilgilidir. SÝrp�ada bu fiilden t�reme bir isim kalmÝĢ, Rus�ada ise fiil kullanÝlmÝĢ, ama isim 

t�retilmemiĢtir. 

TaĢtit‟ (r): S�r�klemek, s�r�kleyip g�t�rmek, �ekmek. Buradaki „taĢÝmak‟ anlamÝ a�ÝktÝr. 

Tat (s): HÝrsÝz. Bug�n dilimizde „yad‟a d�n�Ģen, eksi T�rk�ede yabancÝ anlamÝndaki kelime „tat‟ 

ile bu SÝrp�a kelime arasÝnda anlam ilgisi a�ÝktÝr. Bir eve yabancÝnÝn girmesi, hÝrsÝzÝn girmesidir. 

Kelime olduk�a eskidir ve en az Avarlar zamanÝnda SÝrp�aya girmiĢ olmalÝdÝr. 

Tele (s, r): Dana. Buna bilinen Ġslavca eklerle diğer bazÝ sÝğÝr cinslerinin isimleri elde edilir. 

Kelime Altayca �zellik g�stermektedir. �nl� Tie‟le (T�les) boyu ve muhtemelen bunlardan bir 

topluluğun MoğollaĢmÝĢ par�asÝ olan Tele�t oymağÝ bu ismi taĢÝdÝklarÝ gibi, AltÝnordu‟dan Telebuga ve 

Tuna BulgarlarÝndan Telerig gibi y�neticilerde de bu isme rastlanÝr. 

Toje (r): Da, dahi. Elimizdeki en eski vesikalarda, Orhon YazÝtlarÝnda ve Oğuz DestanÝ‟nda 

kelime „taqÝ‟ olarak ge�er. Doğu BulgarcasÝ‟nda „han‟ yerine „Ģan/Ģam‟ kullanÝlÝr. Bu, HunlarÝn 

„Ģany�‟s� ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilir. Bulgarlarla HunlarÝn karÝĢtÝğÝ g�z �n�ne alÝnÝrsa, bu dil �zelliği 

Bulgarlara Hunlardan ge�miĢ olmalÝdÝr. DolayÝsÝyla „takÝ‟ kelimesini Hunlar „taĢÝ‟ Ģeklinde 
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s�yl�yorlardÝ; Bulgar dilinde kelime „toĢÝ‟ya d�nd� (Bkz. taguk-toh „tavuk‟, bayan-boyan, bars-boris, 

samur-somor). Hun-Bulgar etkisine daha �ok maruz kalan Rus�adaki „toje‟ kelimesi bununla 

karĢÝlaĢtÝrÝlabilir. 

Topli (s), teplÝy (r): SÝcak. G�n�m�z T�rk�esi‟nde „tava‟ ve „tav‟ ve bu ikinciden �retilen 

„tavlamak‟ Ģeklinde �� hatÝrasÝ kalan bu kelime, Eski�ağ‟da Avrasya‟nÝn ortak kelimelerinden biri idi. 

SakalarÝn (Ġskit) ateĢ ve savaĢ tanrÝsÝ Tabiti‟den itibaren bunun izini s�rebiliyoruz. 

Tormozit‟ (r): Fren yapmak, durmak. Kelimenin telaffuzundan (tÝrmazit‟) hareketle, „durmaz‟ k�k� 

rahat g�z�kmektedir. 

Tovar (s, r), towar (l): Mal, meta, y�k. T�rk�e „tavar/davar‟dan gelen kelime aynÝ anlamÝyla, 

muhtemelen Rus�a �zerinden Finceye de ge�miĢtir. Bu y�zden �ok eski olduğunu d�Ģ�nmemiz 

gerekir. �te yandan Bulgar T�rk�esine ait olmadÝğÝ ortadadÝr. Bu y�zden en azÝndan Hun d�nemini 

d�Ģ�nmemiz gerekir. 

Tojaga (s): Sopa, dayak. OsmanlÝ �ncesinde bu dile girmiĢ g�z�k�yor. 

TsÝts (r): Sus! SÝss! Bu �nlem T�rk�e ve Rus�ada neredeyse aynen ge�mektedir. 

Tu7 (s): Gurbet. Kelime „tad/tat‟ (yabancÝ) ile ilgili g�z�k�yor. 

Tu/i (s): D�vmek. Fiil k�k� „tuk‟, bug�n sadece hayvanlarÝn d�v�Ģ� i�in kullandÝğÝmÝz 

„tokmak/tokuĢmak‟ ile aynÝ. 

Tuga (s): Keder. Oğuz dilinde „yuğ‟, Bulgar T�rk�esinde „dog‟ Ģeklinde ge�er. Kelimenin 

SÝrp�aya eski Bulgarcadan ge�tiği anlaĢÝlÝyor. 

Tuma2enje (s), tolma�it‟ (r), tlmaczenie (l): �evirme, terc�me etme. K�kteki „tilma�‟ a�ÝktÝr. 

Macarcada da „tolmacs‟ �evirmen demektir. SÝrp�ada kelimenin „tuma�-‟ haline geliĢi bu dilin bir 

�zelliğidir: Bolgar (r) > Bugar (s), dolgÝy (r) > dug (s). Kelimenin Leh�e‟de de bulunmasÝ, bu kelimenin 

Ġslav dillerinin birbirine �ok yakÝn olduğu bir zamanda, en ge� Avar �ağÝnda bu kelimenin alÝndÝğÝnÝ 

g�stermektedir. 

Tvorit‟ (r): Yaratmak, t�retmek; Tvoriti (s): Yapmak, �retmek. „Tvornica‟ HÝrvat�a „fabrika‟. 

SÝrp�ada „stvoriti‟ yaratmak. Fiilin k�k� olan „tvori‟ T�rk�e „t�r�‟ ile hem anlamdaĢtÝr, hem de ses 

iliĢkisi barizdir. ��nk� „t�r�‟ kelimesi herhangi bir Ġslav diline ancak „tvori‟ Ģeklinde ge�ebilir. 

Urlati (s): BağÝrmak. Eski T�rk�e „urlamak‟: Erler urlayu… 

VÝkrutit‟ (r): Kurtulmak. Kelimenin k�k�ndeki „krut‟ ile T�rk�e „kurt-‟ arasÝnda ses ve anlam 

birlikteliği vardÝr. 
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VÝtkat‟ (r): Dokumak. Kelimenin k�k�ndeki „tka‟ ile T�rk�e „doku-, toku-‟ arasÝnda ses iliĢkisi ve 

anlam birlikteliği vardÝr. 

VÝyuk (r), juki (l): Y�k. R. Bundan gelen „vÝyu�it‟ y�klemek demektir. Kelimenin k�k� olan „yuk‟ ile 

T�rk�e „y�k‟ arasÝnda ses ve anlam birlikteliği vardÝr. Leh�e‟de ise aynen bulunmaktadÝr. 

Visoko (s), vÝsokiy (r), wysoki (l): Y�ksek. Doğrudan „y�ksek‟ ile bağlantÝlÝ olabileceği gibi „b�y�k‟ 

ile de ilgili olabilir. „B‟nin „v‟ye değiĢimi Ġslav dillerine yabancÝ dillerden gelen kelimelerde �ok g�r�l�r: 

Basil-Vasil gibi. Y‟nin karĢÝlÝğÝnÝn „s‟ olduğu varsayÝlÝyor. Ancak burada seslileri a�Ýklamak zordur. Zira 

normal seyirde kelimenin „vosik‟ olmasÝ gerekirdi. 

Vrh (s), verh (r): Doruk. Pek�ok Ural-Altay dilinde „or‟ kelimesi y�kseklikle ilgilidir. Bu noktada 

�ncelikle „doruk‟ kelimesinin k�k�n� d�Ģ�nmelidir. Bunun „dağ-oruk‟tan (dağ yolu) geldiği anlaĢÝlÝyor. 

��nk� doruğa �Ýkmak, dağ yoluna gitmektir. Oruk ise a�Ýk Ģekilde „vrh‟ ile ilgili g�z�k�yor: Oruk > v 

(o) ruk > vrÝh > vrh. Bu kelime �ağdaĢ Bulgarcada „vrÝh‟ Ģeklindedir. Bu da ikinci �nl�n�n korunduğu 

d�nemin hatÝrasÝ olmalÝdÝr. 

Vuna (s): Y�n. Ġslav dillerinde „�‟ olmadÝğÝ i�in „yun (a) > una > vuna‟ yolunu izlememiz gerekir. 

Zakon (s, r): Kanun. Bu kelimenin Ġslav dillerinde a�ÝklamasÝ yapÝlamamÝĢtÝr. Eski T�rklerde 

t�reyi bilen ve uygulayan b�y�ğe, din adamÝna „sagun‟ denir. Bunun değiĢik s�yleniĢleri de vardÝr. 

DahasÝ, Bizans‟Ýn imparator yazarÝ Konstantin, Pe�eneklerin kendi „zakonos‟larÝna (adet, t�re, 

uygulama) g�re yemin ettiklerini s�yler.18 

Zakopati (s): Kapamak. SÝrp�a fiil k�k�, T�rk�e fiil ile hem anlam, hem de k���k bir farkla ses 

olarak aynÝdÝr. 

ZatÝkat‟ (r): TÝkamak. Kelime hi�bir değiĢikliğe uğramadan Rus�aya ge�miĢtir. 

Zeleni (s), zelenÝy (r), zielony (l): YeĢil. Bu T�rk�e renk ismi,-il eki ile t�retilmiĢtir. OT „YaĢ‟ 

kelimesi ĠB „cal‟, � „sul‟ olarak ge�er. Kelime baĢÝnda „c‟yi sevmeyen Ġslav dillerinin muhtemelen „ts‟ > 

„z‟ sesiyle „zal/zel‟i aldÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Buna, yukarÝdaki diğer renk isimleri gibi, -n sÝfatlaĢtÝrma eki 

eklenerek „zeleni‟ sÝfatÝ elde edilmiĢtir. 

�arki (s): Parlak. Bkz. „Jarki‟. 

Tek baĢÝna b�t�n bu �rneklerden daha �arpÝcÝ olabilecek �d�n�leme ise, fiil �ekimi ile ilgilidir. 

Ġslav dil ailesinde fiilin ge�miĢ zaman �ekimi „h‟ ve „l‟ sesi ve ardÝndan eklenen kiĢi ve sayÝ belirten 

diğer seslerle yapÝlÝr: �.B. „bya-h-te (bulundunuz, idiniz), R. „ya ponyal‟ (anladÝm), S. „doĢ-l-i su‟ 

(geldiler). „H‟ sesi kimi dillerde ve durumlarda yerini baĢka seslere bÝrakÝr. Ama kaynak aynÝdÝr. Ġslav 

dillerinde, T�rk�e hari� t�m dillerdeki, �zellikle bağlÝ bulunduklarÝ Hint-Avrupa ailesindeki gibi tek bir 

ge�miĢ zaman olduğuna g�re, bu ikililikte, hem „h‟ hem „l‟ kullanÝmÝnda bir tuhaflÝk vardÝr. 
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Eski Bulgarcada GT „-miĢ‟ ekinin „-mel‟ veya „-mil‟ olduğunu tahmin edebiliyoruz: YetmiĢ > 

sitmel. �rneğin Bulgarlar b�y�k ihtimalle „olmuĢ‟ yerine „balmÝl‟ diyorlardÝ. Ġslav dillerindeki ge�miĢ 

zaman eki „l‟yi ancak eski Bulgarcadaki „l‟ a�Ýklayabilir. Buradaki „m‟ �ns�z�n�n kayboluĢunu 

a�Ýklamak i�in uğraĢmaya gerek yok. Muhtemelen Ġslavlar sadece ge�miĢ zamanÝ yapan ses olarak 

g�rd�kleri „l‟yi aldÝlar. Bu savÝmÝzÝn en b�y�k delili ise bug�nk� Ġslav dili Bulgarcadan gelmektedir. 

�ağdaĢ Bulgarca, d�nyada T�rk�e hari�-miĢ‟li ge�miĢ zamanÝ olan tek dildir. Bu dilde-di‟li ge�miĢ 

zaman „h‟,-miĢ‟li ge�miĢ zaman ise „l‟ ile yapÝlÝr. Ge�miĢ zamanÝn rivayeti mantÝğÝnÝn bu dilde T�rk 

d�neminin, yaygÝn s�yleyiĢle Proto-Bulgar �ağÝnÝn hatÝrasÝ olduğu a�ÝktÝr. Bu mantÝk diğer Ġslav 

dillerine ge�memiĢ, onlar tek bir zaman kullanmaya devam etmiĢlerdir. T�rk�eden gelen „l‟ diğer 

dillerde eski „h‟nin yerini almÝĢ, bu ikincisi ise �eĢitli ge�miĢ zaman kiplerinin yapÝmÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. 

Diller arasÝnda kelime alÝĢveriĢi insanlÝk tarihinin en doğal olaylarÝndan biridir. �yle ki, 

Yunancadaki kelimelerin y�zde 60‟Ý Hint-Avrupa dillerinden bile değildir. Fars�anÝn kelime haznesinin 

yarÝsÝndan fazlasÝ Arap�adÝr. En kolay olarak nesne isimleri bir dilden diğerine ge�er. Bunu sÝfatlar, 

fiiller ve bağla�lar izler. �zellikle bağla�larÝn ge�mesi i�in �ok uzun s�re iliĢki ve i�i�elik 

gerekmektedir. Mesela T�rk�e Fars�adan „hem‟, „ne… ne‟, „ki‟ gibi bağla�larÝ almÝĢtÝr. Arap�adan 

alÝnan „ve‟ de bu �er�evededir. Bunun yanÝnda bir d�nemin y�ksek yazÝ dili sayesinde „keza‟, 

„binaenaleyh‟, „lakin‟ gibi bağla�lar T�rk�eye ge�miĢtir. Ama bunlarÝn alÝnmasÝ ger�ekten uzun ve 

„olağan�st�‟ bir d�nemin �r�n�d�r ve T�rk�e bunu yaĢamÝĢtÝr. 

Ġslav dillerindeki T�rk�e kelimeler arasÝnda bu �d�n�lemelerin hepsi olduğu gibi, dilin neredeyse 

temel yapÝsÝnÝ oluĢturan pek �ok kelime de T�rk�eden ge�miĢtir. Daha da �tesi, zamirlerin ge�iĢidir. 

Hemen yukarda a�ÝkladÝğÝmÝz bir ge�miĢ zaman ekinin ge�iĢi ise, �rneği olmayan bir olaydÝr. Halbuki, 

bu kadar uzun s�re etkileĢime rağmen, T�rk�eye Arap�a ve Fars�adan zamirler ge�memiĢtir. 

“Da, momci s zelenim klobukom i crnim 2izmama tukli su mene da oduzimaju moju ta2nu” 

(Evet, yeĢil kalpaklÝ ve kara �izmeli gen�ler �antamÝ almak i�in beni d�vd�) diyen bir SÝrp bayan, 15 

kelimesinin dokuzunu T�rk�e asÝllÝ kelimelerden se�mektedir ve bunlarÝn ��� isim, ikisi renk ismi, ikisi 

zamir, biri fiil, biri de bağla�tÝr. Fiili ise yine T�rk�eden alÝnan bir ekle �ekmektedir. Halbuki, T�rk�e 

Ġslavlar arasÝnda hi�bir zaman edebi dil olmadÝğÝ gibi, yazÝ dili olarak bile kullanÝlmamÝĢtÝr. Kilise 

ĠslavcasÝ, Ġslav dillerine birka� kelime sokmuĢ, ama aynÝ zamanda BulgarcanÝn sonunu getirmiĢtir. 

�stelik T�rkler daima Ġslavlar arasÝnda azÝnlÝk olmuĢlar, kÝsa s�rede de erimiĢlerdir.  

�ok fazla kelime ge�iĢi tarih boyunca vaki olan �ok fazla iliĢkiye hamledilebilir ama bu, Ġslav 

dillerinin en temel �gelerinin T�rk dillerinden alÝnÝĢÝnÝ a�Ýklayamaz. �stelik bu temel �gelerin �oğunun 

ortak Ġslavcaya ait olmasÝ, etkileĢimin tahmin ettiğimizden de �ok �nce ger�ekleĢtiğini g�sterir. Bu 

durumun tek a�ÝklamasÝ, Ġslav dillerinin Balt dillerinden ayrÝlÝp kendi yoluna girdiği d�nemde, yani 

daha yeni oluĢum aĢamasÝnda T�rk leh�eleri ile karĢÝlaĢmasÝ ve „�ocukluk‟ �ağÝnda bu yoğun ve 

temel �d�n�lemeyi yapmasÝdÝr. Yani bug�n bir d�zine kadar kola ayrÝlan Ġslav dilleri, KarpatlarÝn 

kuzeyindeki ilk Ġslavlar ile oraya giden T�rklerin ortak yapÝmÝdÝr denebilir. „Oraya giden T�rkler‟ ise 

Saka, Sarmat ve nihayet Hun d�nemlerine aittirler. 
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Son s�z bizzat Ġslav kelimesi hakkÝnda. Hem doğu, hem de batÝdaki b�t�n Orta�ağ 

kaynaklarÝnda bu halkÝn veya bu dil ailesinden olanlarÝn isminde „s‟ harfinden sonra a�Ýk bir „k‟ sesi 

ge�er: Yun. Sklabinoi, Lat. Sclaveni, Ar. Sakalibe. Bug�n �oğu BatÝ dillerinde (�rn. Fr. „Sclave‟, Alm. 

„Sklave‟, Ġsp. Esklavos) bu ses korunur. Orta�ağ‟da bu halkÝn ismi b�y�k ihtimalle „s*k*l*b‟ Ģeklinde idi 

ve T�rkler bunu �ok iyi biliyorlardÝ, ki Arap ve Fars kaynaklarÝ bunu T�rklerden almÝĢa benziyor. Doğu 

Avrupa‟dan hayli uzakta s�ylenen ve yazÝlan Oğuz DestanÝ‟nÝn Uygur n�shasÝnda, Oğuz Han bir 

kaleyi iyi koruyan ve kendisine teslim eden bir komutanÝna �d�l olarak „Saklap‟ (Saklayan, koruyan) 

ismini verir ve bu kiĢi ilk Ġslav olur.19  

Bir Bulgar-Tatar DestanÝ‟nda ise kelime Saklan olarak ge�er.20 Kelimenin T�rk�e asÝllÝ oluĢu 

hakkÝnda �ok tartÝĢmalar yapÝlmÝĢtÝr.21 Kelimenin batÝ dillerinde aynÝ zamanda k�le anlamÝna geliĢini 

tarihi olgu ile, Orta�ağ‟da ĠslavlarÝn �ok fazla k�leleĢtirilmesi ile a�Ýklayabiliriz, ancak Eski Tuna 

BulgarcasÝ‟nda „saklab‟Ýn k�le anlamÝnda kullanÝlÝĢÝ ve T�rk leh�elerinden �ağataycada „saklau‟ 

kelimesinin tutsak anlamÝna geliĢi, Avrupa‟daki kullanÝmÝn semantik k�klerinin olduğuna da iĢaret 

edebilir. Bu y�zden Majda‟nÝn T�rk�edeki değiĢik kullanÝmlarÝ i�inde, bu k�kten t�remiĢ „k�le, tutsak‟ 

anlamÝna eğilmesi haklÝ g�z�kmektedir.22 

Ġslav (Slav) kelimesi i�in Ġslav dillerindeki �eĢitli kelimelere dayanan ��z�mlemeler yapÝlmÝĢ, 

ancak bir ittifak sağlanamamÝĢtÝr. Kelimenin k�ken olarak bu dillerde budun adÝ olmadÝğÝnÝ, dolayÝsÝyla 

sonradan alÝndÝğÝnÝ g�steren bir ipucu, yalÝn olarak kullanÝlmamasÝdÝr. Ġslav/Slav‟Ýn karĢÝlÝğÝ bu 

dillerde Slav-yan, Slov-en, Slav-yanin, Slow-ianin gibi bi�imlerde ge�er. Ger�i G�ney Ġslav dilleri 

hemen t�m budun adlarÝnÝ b�yle eklerle ikinci kez budun adÝ haline getirme eğilimindedir (Rusin, 

Bulgarin, Tur�in, Taljanac, Amerikanac) ama genel olarak, �zellikle eski metinlerde buna ihtiya� 

yoktur. Bir kelime budun adÝ olarak duyulursa aynen korunur: Turak, Guz, Tatar, Grk, Latin, vb. Eğer 

„Slav-, Slov-‟ bu dillerde k�k itibariyle bir budun adÝ olsa idi, tÝpkÝ yukarda ge�en sÝfatlaĢtÝrmalarda 

olduğu gibi, ikinci kez bu anlam verilmeye �alÝĢÝlmazdÝ. DolayÝsÝyla, b�t�n eski kaynaklarÝn ittifak 

ettikleri „s*k*l*b‟ bi�imini ciddiye almamÝz gerekmektedir. Bu kelimenin kaynaklarda ilk anÝlÝĢÝ 5. yy. 

ortasÝndadÝr. Eğer bu kelimenin k�k� T�rklerde ise ve eğer �� kuĢaklÝk bir Hun hakimiyeti bu ismin 

yerleĢmesi ve yayÝlmasÝ i�in yeterli g�r�lm�yorsa, bu durumda tek ihtimal Hunlardan �nceki T�rk 

varlÝğÝ olacaktÝr. 

 

1 Burada esas alÝnan Avrasya kavramÝ Orta�ağ tarih�ilerinin yaygÝn kabul�ndeki Avrasya‟yÝ 

ifade etmektedir: Bug�nk� Moğolistan‟Ý da i�ine alan bozkÝrdan itibaren G�ney Sibirya ve Kuzey Orta 

Asya boyunca uzun bir Ģerit ve bunun Avrupa‟daki doğal uzantÝsÝ, yani Kama nehrinden Avusturya 

Alpleri‟nin doğu ucuna �izilen doğrultunun g�neyindeki, Hazar denizi, Kafkas dağlarÝ, Karadeniz ve 

Balkan ve Dinar dağlarÝnÝn g�ney sÝnÝrÝnÝ �izdiği arazi. 

2 Orta Asya‟da biriken n�fusun �nemli bir kÝsmÝnÝn Sel�uklular sayesinde, �zellikle Moğol 

istilasÝ sebebiyle �n Asya‟ya boĢalmasÝ ve MoğollarÝn sebep olduğu kÝyÝmlarÝn, Orta Asya‟da 
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kalanlara y�zyÝllar boyu yetecek bir yaĢam alanÝ a�tÝğÝ, dolayÝsÝyla artÝk Doğu Avrupa‟ya g��e ihtiya� 

kalmadÝğÝ ger�eği de buna eklenmelidir. Sel�uklular Anadolu ve Azerbaycan‟a girmeselerdi, artan 

n�fus baskÝsÝ en b�y�k ihtimalle yine Doğu Avrupa‟da hissedilecekti ve belki b�lgenin bug�nk� beĢeri 

coğrafyasÝ bambaĢka olacaktÝ. 

3 Golden, Rusya‟nÝn Orman KuĢağÝ HalklarÝ, s. 315. 

4 �rn. Orhon yazÝtlarÝnda ge�en „tarkat‟ ve „oğlÝt‟ gibi kelimeler. Bkz. Ergin, Orhun Abideleri, 

muhtelif yerlerde. 

5 DurmuĢ, Ġskitler (Sakalar), s. 45. 

6 Kurat, Doğu Avrupa T�rk Kavim ve Devletleri, s. 176; DurmuĢ, a.g.e., s. 46. 

7 Bunun i�in bkz. Karatay, HÝrvat Ulusunun OluĢumu, s. 38-45. 

8 Yeni�ağ‟Ýn baĢlarÝnda Ruthenya kaynaklÝ bir gelenek Lehler arasÝnda egemen idi ve Leh 

soylularÝ kendilerini Sarmat soyundan sayÝyorlardÝ (Bunun i�in bkz: Litwin, Henryk, “The Nations of the 

Polish-Lithvanian Commonwealth: Controversial Questions”, Acta Poloniae Historica, sayÝ 79, 1998). 

Bu b�lgeye ait yazÝlÝ kaynaklar nispeten yakÝn zamanlara ait olduğu i�in, bu geleneğin �ÝkÝĢ ve yayÝlÝĢ 

zamanÝnÝ tam bilmiyoruz. Bu, Ge� Orta�ağ‟da b�t�n Avrasya‟ya yayÝlan „k�k arama‟ akÝmÝnÝn bir 

sonucu da olabilir, ama �te yandan bunu geleneksel bir tarÝm toplumunda binlerce yÝldÝr yaĢayan bir 

bilgi veya inanÝĢ olarak d�Ģ�nmek i�in de sebepler vardÝr. 

9 �nl� Rus tarih�i Vernadsky, Sarmatlar zamanÝnda (Milat civarÝ) ĠslavlarÝn dilinde bulunan 

ortak kelimelere verdiği bir d�zine kadar �rnek i�inde „orat‟, „bik‟, „kony‟ ve „boran‟ kelimelerini sÝralar 

(A History of Russia, c. 1, s. 110-111). Ġlgin� Ģekilde bunlarÝn tamamÝ T�rk�edir; dahasÝ Doğu (Oğuz) 

T�rk�esi ile a�Ýklanabilir. DolayÝsÝyla, Hun �ncesi T�rk varlÝğÝnÝn Ġslavca‟ya etkisi belirginlik 

kazanmaktadÝr. AslÝnda HunlarÝn Ġslavlar arasÝnda dile fazla etki etmeyecek kadar az kalmalarÝ, bizim 

�rneklerimizdeki Oğuzca unsurlarÝn da Vernadsky‟nin kelimeleri gibi Sarmat ve Saka d�nemleri ile 

iliĢkilendirilmesini daha mantÝklÝ kÝlar. 

10 Tekin, Tuna BulgarlarÝ ve Dilleri, s. 51. 

11 �rnek: “T�rk kağan �t�gen yÝĢ olursar ilte bu�‟ yok. ” (T�rk kağanÝ �t�ken ormanÝnda 

oturursa �lkede sÝkÝntÝ yok), ERGĠN, a.g.e., s. 65. �lkede „bun‟ �ÝkmasÝ isyanlarla, merkezi idarenin 

sarsÝlmasÝyla ilgilidir. 

12 Bu konudaki uyarÝyÝ Ġsmail Doğan Hocam‟a bor�luyum. 

13 Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, s. 406. 

14 Ergin, a.g.e., s. 70. 
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15 Theophanes, s. 391. 

16 Constantine Porphyrogenitus, s. 127. Bundan sonra DAI. 

17 Majda, “Polonya‟da T�rk K�lt�r� ve SanatÝnÝn Kabul�”, s. 303. 

18 DAI, s. 57. 

19 Pelliot, Uygur YazÝsÝyla YazÝlmÝĢ Oğuz Han DestanÝ �zerine, s. 69. 

20 Mikail BaĢtu Ġbn ġams Tebir, ġan KÝzÝ DestanÝ, muhtelif yerler. 

21 Bunun i�in bkz. Zekiev, T�rki-Tatar Etnogenezi, s. 289-294. Zekiev Orta�ağ 

kaynaklarÝndaki Sakalibe‟nin ĠslavlarÝ değil, KÝp�aklarÝ tanÝmladÝğÝnÝ d�Ģ�n�r. AyrÝca, Karatay, a.g.e., 

s. 66-67. 

22 Majda, a.g.e., s. 304. 

 

Ar: Arap�a 

B: Bulgarca. Eski Bulgar-Oğur T�rklerinin dili. 

�B: �ağdaĢ Bulgarca, bug�nk� Ġslav dili. 

�uv: �uvaĢ�a 

DT: Doğu T�rk�esi, geniĢ anlamda Oğuzca. 

EĠ: Eski Ġslavca, Kilise ĠslavcasÝ. Makedoncadan t�retilen kilise dili. 

ET: Eski T�rk�e. 

F: Fince. 

Fars.: Fars�a 

ĠB: Ġdil BulgarcasÝ. 

Ġng.: Ġngilizce 

K: KÝp�ak�a. 

L: Leh�e 

Lat: Latince 
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O: Oğuzca 

OĠ: Ortak Ġslavca 

R: Rus�a 

S: SÝrp�a 

TT: T�rkiye T�rk�esi 

Yun: Yunanca 
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Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk -Ermeni 

ĠliĢkileri) / Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov [s.547-561]   

Bak� Asya �niversitesi / Azerbaycan 

 

Tarih ilminde bazÝ halklarÝn eski tarihine yanlÝĢ a�Ýdan yaklaĢma geleneği bug�ne kadar devam 

etmektedir. Maalesef, T�rk halklarÝnÝn tarihine yanlÝĢ olarak yaklaĢma metodu devam etdiği gibi Hint-

Avrupa k�kenli Ermeni halkÝnÝn tarihi de objektif araĢtÝrma usul� ile yapÝlmamÝĢtÝr. T�rkologlar yanlÝĢ 

“Altay” teorisi ile T�rklerin ilk ana vatanÝnÝ Merkezi Asya-G�ney Sibir b�lgelerinde, bazÝ ErmeniĢ�nas 

alimler de yanlÝĢ “yerli Haylar” teorisi ile pseudo-Ermenilerin tarihi coğrafyasÝnÝ “B�y�k Armeniya” 

sÝnÝrlarÝ i�inde aramÝĢlardÝr. Tabii ki, tarihi kaynaklardaki belgeleri bir yana bÝrakÝp, yanlÝĢ yolla 

gidenler T�rk ve “Ermeni” ana vatanÝnÝ bulamamÝĢlardÝr. 

T�rk-Ermeni tarihi iliĢkilerine aydÝnlÝk getirmek i�in bazÝ ĢartlarÝn yerine gelmesi gereklidir. Her 

iki halkÝn glottogenez, etnogenez ve tarihi coğrafyasÝ, sonraki g��leri, yaĢadÝğÝ b�lgede bÝraktÝğÝ 

isimler, linguistik belgeler, antropolojik tipi, arkeolojik k�lt�r�, etnografya, mitoloji ve folkloru, komĢu 

halklarla dil iliĢkileri ve tarihi kaynaklarda onlarÝn hakkÝnda yazÝlÝ malumatlar dikkate alÝnmalÝ, elde 

edilen bilgiler kompleks metotlarÝn yardÝmÝ ile tarihi-mukayeseli usulle ��z�lmelidir. Elbette, bir makale 

i�inde bu kadar problemin ortaya �ÝkaracağÝ suallara cevap vermek m�mk�n değildir. BunlarÝn tezler 

Ģeklinde algÝlanmasÝ bile hazÝrlÝğÝ olmayan okuyucu i�in yorucu olabilir. Bundan dolayÝ, burada yalnÝz 

bir ka� suala cevap verebilecek meseleler �zerinde durmak gerekir. Ġlk T�rk-Ermeni alakasÝ ne zaman 

ve hangi coğrafi b�lgede ger�ekleĢmiĢtir? AynÝ b�lgede hangi halk yerli, hangisi sonradan gelmedir? 

Bu suallarÝ cevaplandÝrmak i�in �nce yukarÝda g�sterdiğimiz yanlÝĢ teorilerin oluĢturduğu 

kanaatten geri d�nmeliyiz. ��nk� bug�n “Ermeni” olarak adlandÝrÝlan Hint-Avrupa k�kenli Hay 

halkÝnÝn anavatanÝ Balkanlar‟da olduğu gibi, T�rklerin anavatanÝ da Altay değil, �n Asya‟dÝr. Doğu 

Akdeniz Avrupai antropoloji �izgileri ve M.�. VII. bin yÝlda Carmo, sonraki �ağlarda Hasun, Halaf 

arkeoloji k�lt�r�n�n taĢÝyÝcÝlarÝ olan proto-T�rk toplumu K�r-Aras arkeoloji k�lt�r�n�n oluĢtuğu 

�ağlarda M.�. IV. binyÝlÝn ortalarÝnda dağÝldÝ, Dicle kÝyÝlarÝndan Azerbaycan �zerinden Orta Asya 

y�n�nde ilk b�y�k g��ler baĢladÝ. Arkeolojik belgeler b�yle bir g���n iki bin yÝl sonra da 

tekrarlandÝğÝnÝ ortaya koyar.  

ProtoT�rk toplumunun �n Asya‟da kalan ve doğuya giden iki b�y�k kola ayrÝlmasÝna sebep bir 

taraftan b�lgede baĢlayan tabii kuraklÝk, diğer taraftan hemen aynÝ �ağlarda Arabistan ��llerinden 

kalkÝp Mezopotamya gelen Sami halklarÝ idi. Samiler Ġslam‟a kadar zaman zaman ve dalga dalga 

Mezopotamya‟ya yerleĢtik�e burada sÝkÝĢtÝrÝlan T�rk boylarÝ doğu b�lgelerine �ekilmek zorunda 

kalmÝĢlar. Eski yurtlarÝnda kalan boylar ise buraya gelen Hint-Avrupa dilli (Hitit, Frig, Hay, Pers), 

Kafkas dilli (Hurri-Urartu) ve Sami dilli (Akkad, Asur, Aramey, Arap) halklarÝn ihatesinde, onlarla yakÝn 

Ģartlarda, �oğu zamanlar da sÝkÝntÝ i�inde yaĢamÝĢlar. S�mer, Akkad, Urartu dilli tarihi kaynaklar 
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milattan �nceki binyÝllarda Mezopotamya‟nÝn kuzey ve komĢu b�lgelerinde Subar, Kuman, Kumuk, 

Arme (Ermen), Urmu, KaĢkay, Turuk, Az (Azer), Mitan, Sangi, Barsil, Karkar, Kenger, Kimmer, Saka 

ve bunlar gibi onlarca T�rk boyunun ayrÝ ayrÝ beylik ve derebeylik Ģeklinde yaĢadÝğÝnÝ, b�lgede 

meydana gelen bazÝ tarihi olaylara aktif iĢtirak ettiğini haber verir. Paradoksal olsa da, HaylarÝn �n 

Asya‟daki tarihinin en eski belgesini ortaya koyan Hurri-Urartu, Hitit, S�mer-Akkad, Yunan-Latin ve 

Pers kaynaklarÝ değil, “Hay dilindeki arkaik T�rk�e kelimelerdir”.1 Vaktiyle, Turcica-Armenica dil 

problemleri ��z�lmesinin eski T�rk tarihi i�in yararlÝ olacağÝ da s�ylenmiĢtir.2 

Bug�n Anadolu‟dan Altay‟a kadar uzanan b�lgelerde meskunlaĢan T�rklerde doğuya gidildik�e 

Mongoloid �izgiler artmaktadÝr.3 ��nk�, Doğuya g��en protoT�rk boylarÝ orada mongoloid halklarla 

kaynayÝp-karÝĢmÝĢlar ve yeni antropolojik �izgiler kazanmÝĢsalar �te yandan, T�rk dilini muhafaza 

etmiĢ, kendi soy-boy ve yer-yurt adlarÝnÝ da yeni vatanda kullanmÝĢlardÝr.4 BurasÝ binlerce yÝl T�rk 

toplumunun ikinci anavatanÝna d�n�Ģm�Ģt�r.5 Doğuya giden T�rklerin bir kÝsmÝ zaman-zaman Saka, 

Hun, Subar (Sabir), Oğuz, KÝp�ak ve baĢka adlarla geriye, anayurtlarÝna d�nm�Ģlerdir. 

�n Asya‟nÝn Ġslam �ncesi etnolinguistik tarihi g�steriyor ki, S�mer, Akkad, Aramey, Hay 

(pseudo-Ermeni), Pers, Hurri, Urartu dilleri, Mezopotamya‟ya dÝĢardan gelmiĢtir. Bu dillerde konuĢan 

boylarÝn buraya geliĢ tarihleri de bellidir. Buraya dÝĢarÝdan gelen halklar sÝrasÝnda T�rkler yoktur, 

buradan gidenler (ve geri d�nenler) arasÝnda T�rkler vardÝr. Tarihi kaynaklardaki �oğu T�rk ismi, 

komĢu halklarÝn dilindeki T�rk�e kelimeler, T�rk-Hat, T�rk-S�mer, T�rk-Kassi, T�rk-Elam, T�rk-Hurri, 

T�rk-Sami ortak s�z ve ekleri, antropolojik, arkeolojik belgeler a�Ýk�a g�steriyor ki, T�rk etnosunun ilk 

anavatanÝ Mezopotamya ile Orta Asya arasÝndaki b�lgelerdir. Bu b�lgelerden biri de M.�. bin yÝlda 

Anadolu‟ya Balkanlar‟dan gelen pseudo-Ermeni Haylarla yerli T�rklerin karĢÝlaĢtÝğÝ G�neydoğu 

Anadolu‟daki eski Arme-Subar beylikleridir. Haylarla sonraki daha sÝkÝ iliĢkiler ise FÝrat‟Ýn yukarÝ 

havzalarÝnda HÝristiyanlÝğÝn yayÝldÝğÝ �ağlarda T�rk boylarÝndan olan Ermenlerin Armini adlÝ 

b�lgesinde ger�ekleĢmiĢtir. AdlarÝndan bahsettiğimiz Haylar, onlarÝn geliĢ tarihi ve yolu, Arme, Subar 

ve Armini b�lgeleri hakkÝndaki yorumdan �nce Ermen Kavim adÝnÝn linguistik geliĢimine bakmak lazÝm 

gelir. 

Her bir halkÝn kendi adÝ olur ve kendi toplumu i�inde bu adla tanÝnÝr, bazen bu isimlendirmeyi 

komĢu halk yapar. AslÝnda yabancÝ ad halkÝn haysiyetine, hayat tarzÝna, yaĢadÝğÝ arazinin adÝna ve 

hatta giyimine g�re verilir ki, bu da belirli tarihi-siyasi Ģartlara bağlÝ olarak, zaman zaman değiĢebilir. 

Ancak, halkÝn kendi i�indeki milli soyadÝ bin yÝllarca yaĢar, �ok nadir olarak bazÝ hallerda unutulur. 

AynÝ dilli iki boyun birliği Saka-Kimmer, Hazar-Barsil, Mitan-Ermen, Kuman-KÝp�ak gibi �ift etnik 

isimlerle adlandÝrÝlÝr. Bazen de iki ayrÝ dilde konuĢan halk birbirine karÝĢtÝğÝnda dillerden biri eriyip 

assimile olur, neticede iki etnik isimden biri umumi iĢlek ada d�n�Ģ�r; ya Bulgar-Slav karÝĢmasÝnda 

olduğu gibi eriyen halkÝn adÝ (bolkar), ya Etrusk-LatÝn karÝĢmasÝndaki gibi eriten halkÝn adÝ (latÝn) 

benimsenir. Etnik isim ilminin bu kanunlarÝ Ermeni adÝ i�in de ge�erlidir. Kendi Hay adÝnÝ tarih 

boyunca kullanan Haylar kendilerine hi� zaman Ermeni dememiĢlerdir.6 Bu bakÝmdan, asÝl T�rk soylu 

Ermenler ile Ermen b�lgesine gelip meskunlaĢtÝklarÝ dolayÝsÝ ile komĢularÝ i�in Ermenli olarak da 
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“Ermeni” Ģeklinde isimlendirilen HaylarÝ (pseudo-Ermenileri) bir birinden ayÝrmak gereklidir. ��nk� bu 

farkÝn farkÝna varÝlmadÝk�a T�rk-Ermeni iliĢkilerinin tarihi ters y�z edilmektedir. 

1. Ermeni AdÝnÝn MenĢei 

Bu adÝn menĢeinden bahsetmek i�in onun hangi tarihi �ağlarda, hangi coğrafi mekanda, hangi 

halkÝn dilinde ve adÝnda kullanÝldÝğÝnÝ araĢtÝrmak gerekir. Eğer bu adÝn kullanÝlÝĢ tarihine bakarsak, 

onun �ok eskiden beri bulunduğunu g�r�r�z ki; kullanÝlÝĢ seyrine bakarsak, onun izine Altay‟dan Tuna 

ÝrmağÝna kadar, Orta Asya‟dan Anadolu‟ya kadar muhtelif coğrafi arazide, �zellikle eski 

Azerbaycan‟da rastlarÝz. Tarihin muhtelif �ağlarÝnda Mitanni Devleti‟nin, Sami Aramey uruklarÝnÝn, 

Kafkas Hurri-Urartu halklarÝnÝn, Fin-Ugor dilli Macar halkÝnÝn, Doğu-Cermen (Ostrogot) boyunun ve 

T�rk, Subar, Bulgar, Mitan boylarÝnÝn boydan boya veya dolayÝsÝ ile bu adla olan alakalarÝna ait 

bilgileri de eklersek ve daha sonralarÝ Balkan YarÝmadasÝ‟ndan Ermeniye �lkesine gelen Hay 

uruklarÝnÝn da burada “ErmenileĢmesini” g�z �n�ne aldÝğÝmÝzda, Ermeni etnik isminin zaman ve 

mekan �l��lerinin �ok b�y�k olduğunu g�r�r�z. 

�nce, Ermeni etnik ismi ile iliĢkisi olan adlar gibi ilmi literat�rde verilen Arman, Arme yer adlarÝ 

ve Aramey etnik ismi �zerinde duralÝm, ��nk� bazÝ alimler “Ermeni” adÝnÝn menĢei hakkÝnda 

konuĢurken bu s�zlere dayanak g�sterirler.7 Arman ve Armi yer adlarÝ tarihi kaynaklarda M.�. III. bin 

yÝlÝndan beri bilinmektedir. Arman yer adÝna Akkad kralÝ Naram-Suen (2236-2200) ve onun b�y�k 

babasÝ Ulu Sargon‟a ait yazÝda rastlarÝz.8 

1) SAG.GĠġ.RA Ar-ma-nimki u Eb-laki 

2) Ar-ma-namki u Eb-laki 

Buradaki “Arman ve Ebla” �lkelerinden birinin (Ebla) nerede yerleĢtiği bilinmekle birlikte, 

diğerinin yerine ait kesin belge yoktur, ona g�re de, yeni bulunan yazÝlarda adÝ ge�en Arme yer adÝnÝ 

hemen Arman ile aynÝ sayan araĢtÝrÝcÝlar vardÝr. Lakin bunlar aynÝ b�lgede olsalar da, ayrÝ ayrÝ yer 

adlarÝdÝr. ġ�yle ki, 1974-1978‟de Ġtalya arkeologlarÝ Haleb‟in g�neyinde kadim Ebla Ģehir devletinin 

arĢivlerini buldular. S�mer-Akkad �ivi yazÝsÝ ile Ģimdiye kadar bilinmeyen bir Sami dialektinde yazÝlmÝĢ 

bu tabletlerde bir�ok yer adÝ meydana �ÝktÝ ki, bunlarÝn da b�y�k bir kÝsmÝ o �ağ i�in bilinen S�mer, 

Elam, Sami, Hurri ve Hint-Avrupa dillerinden hi�birine ait değildir.9 Bu yer adlarÝndan biri de 

tabletlerde tekrar olunan Armi adÝdÝr:10 

1) 4 GĠġĢilig 1 ninda ku-li en-en Ar-miki “Armi beyinin dostlarÝ i�in d�rd kiĢilik bir etmek (aĢ?)” 

2) dra-sa-ap ar-mi ki “Armi Ģehrinin tanrÝsÝ Rasap” 

3) Eb-laki wa Ar-miki “Ebla ve Armi” 

4) 3 Ar-miki al-KU Gi-za-anki “Kizan‟da olan �� Armi‟li” 
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Bu Armi Ģehrinin Hay (pseudo-Ermeni) toplumuna ait olduğunu ileri s�renlerin iddiasÝnÝ “ilimden 

uzak bir g�r�Ģ” diye adlandÝran �n Asya �l� dilleri ve Ermeni etnogenezi uzmanÝ tanÝnmÝĢ alim Ġ. M. 

Dyakonov, “Ermeni” adÝ HaylarÝn kendi i�inde hi�bir zaman kullanÝlmamÝĢtÝr, bu adÝ onlara baĢka 

halklar vermiĢler, Armanum yer adÝ ise armi, arami etnik isimleri ile ilgili olup, “g��ebe” (nomad) 

anlamÝnÝ bildiren Aramey boyunun adÝndan t�retilmiĢtir, demektedir.11 Tarihi bakÝmdan Hay-Armi 

alakasÝnÝn m�mk�n olmadÝğÝna dair s�yledikleri doğrudur, arami-Aramey alakasÝ da �ok a�ÝktÝr, 

ancak, Arman ve Armi yer adlarÝnÝ Arameylere bağlamak o kadar da inandÝrÝcÝ değildir. ��nk�, �nl�s� 

�ok olan T�rk�edeki serbest değiĢmeden farklÝ, Sami dillerinde �nl�ler azdÝr ve onlarÝn �ÝkartÝlmasÝ 

morfolojik g��l�k taĢÝmaktadÝr, burada kelimelerin sonundaki farklar da Ģ�phe doğurmaktadÝr. Bu 

adlar arasÝnda paralellik aramak isteyen Paul Garelli de “Remarrues sur les noms g�ographirues des 

Archives d„Ebla” adlÝ makalesinde aynÝ kuĢkusunu itiraf etmiĢtir.12 Bundan baĢka, Arman yer adÝ T�rk 

halklarÝnÝn ad hazinesinde ve proto-Azer boylarÝ olan b�lgelerde olduk�a geniĢ olarak yayÝlmÝĢtÝr: 

Arman (BaĢkurd yer adÝ, muassÝr ad) 

Arman (AĢkabad yakÝnlarÝndaki eski T�rkmen kalesi) 

Arman (Kerk�k‟ten aĢağÝda Dicle yakasÝnda dağ adÝ, M.�. XV-XII. asÝr) 

Arman (Kassi devri Diala yukarÝsÝnda Ģehir; Alman gibi de okunur) 

Armuna (Urmu kuzeyinde Zengi boyunun k�y�, M.�. VIII. asÝr) 

Armanku (KÝzÝl-�zenin yukarÝ akarÝnda toponim, M.�. VIII. asÝr) 

Armait (Mana‟da Zivi‟ye yakÝnlarÝnda bulunan kale, M.�. VIII. asÝr). 

Bu listeyi uzatmamÝz m�mk�nd�r, ancak, bunlarÝn da yeterli olduğu kanaatindeyiz. T�rk 

boylarÝnÝn dilinde Arman yer adÝnÝn muhtelif b�lgelere taĢÝndÝğÝnÝ g�rebiliriz. Armi adÝnÝ da yalnÝz 

Arameylerle ilgilendirmek doğru değildir, ��nk� Arameyler hem bu adÝn kullandÝğÝ tarihten bin yÝl 

sonra buraya gelmiĢler hem de Arme yer adÝ Subar-Hurri boylarÝnÝn yaĢadÝğÝ b�lgenin adÝ olarak 

kullanÝlmÝĢtÝr. YukarÝda Ebla yazÝlarÝnda baktÝğÝmÝz Armi yer adÝ de daha �ok Ģehir ve �lke adÝ olarak 

verilmiĢtir.13 

SubarlarÝn yaĢadÝğÝ Arme �lkesine (b�lgesine) ge�meden �nce, bu yer adÝnÝn Ģimdiki Suriye‟nin 

kuzeyinde değil, ondan �ok yukarÝdaki Dicle‟nin yukarÝ kollarÝndan Zebene-su �ayÝnÝn kÝyÝlarÝnda 

yerleĢtiğini, Mitani Devleti‟nin merkezi b�lgelerinden biri olduğunu ve Armeniya yer adÝnÝn onun kuzey 

komĢuluğunda oluĢtuğunu dikkate alÝp, Mitan boylarÝ hakkÝndaki tarihi belgeleri g�zden ge�irelim. 

��nk� hakkÝnda konuĢtuğumuz “Ermeni” adÝ ilk kez Armini Ģeklinde M.�. VI. y�zyÝlda bu b�lgede 

ortaya �ÝkmÝĢtÝr ve bu etnik ismin Ģimdiye kadar ilmen belli olan en eski tarihini g�stermektedir. 

Tarihten bilinmektedir ki, Dicle‟nin yukarÝ kollarÝnda Urartulardan �nce g�r�len �ok sayÝda Hurri boyu 

Armini adÝ ortaya �Ýkana kadar buradaki Subarlarla aĢağÝ yukarÝ bin yÝl i� i�e yaĢamÝĢlardÝr. Tabii ki, 

bu durum belirli �ağlarda muhtelif dilli boylarÝn konfederasyonu i�in tabii ĢartlarÝ oluĢturmuĢtur.  
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Hurriler esasen Subar boylarÝndan olan Mitan uruklarÝ ile kaynayÝp karÝĢmÝĢlar, ��nk�, Hurrilerin 

kurduğu devlet daha �ok Mitani adÝ ile tanÝnmaktaydÝ.14 Arme b�lgesinin Mitani �lkesinin ortasÝnda 

olmasÝ ve Mitan boylarÝnÝn yaĢadÝğÝ topraklarda, g��d�ğ� arazilerde daima Arman, Ermen yer 

adlarÝnÝn, Ermen etnik isminin ortaya �ÝkmasÝnÝ da dikkate alarak, Mitan boylarÝ hakkÝndaki belli 

belgeleri g�zden ge�irelim. 

Habur ve BalÝh15 �aylarÝnÝn yukarÝ kÝyÝlarÝnda batÝ Hurri boylarÝnÝn kurduğu devletin (M.�. XVI-

XIII) merkezi Ģehri VaĢĢukanni idi ve b�t�n �lke Samice Hanigalbat, MÝsÝr yazÝsÝnda ise Naharain- 

“Ġki�ay �lkesi” olarak adlandÝrÝlÝyordu. Ancak, Hurrilerin doğu boylarÝndan bazÝ halklar Dicle‟nin orta 

kÝsÝmlarÝna, onun sol yakalarÝnda Ģimdiki Kerk�k b�lgesine de gelip �ÝkmÝĢtÝ. Bu sebeple, Hurri izleri 

batÝda Filistin‟e kadar gitmektedir, doğuda da G�ney Azerbaycan‟Ýn g�neybatÝ sÝnÝrlarÝna kadar 

kendini g�sterir. Elbette, B�y�k Kafkas dağÝ eteklerinden �n Asya‟ya inen Hurriler b�yle geniĢ, 

kendisi de birbirinden uzak b�lgelerde s�z sahibi olmak i�in Asur tepkisi altÝnda ezilen yerli Subar 

boylarÝnÝn yardÝmÝyla, onlarÝn kuvvetinden istifade ediyorlardÝ. Bu sebeptendir ki, kaynaklarda Hurri 

ĢahÝs adlarÝ sÝrasÝnda hatÝrlanan ve ilmi literat�rde Hurri adÝ gibi verilen Arijen (Arjan adÝ altay 

T�rklerinde yaygÝndÝr) adÝyla, DaĢuk, Kaltuk, Siluk, Dada, Ġkita, Umbin-Api, Puta gibi eski T�rk adlarÝ 

Subar-Mitan isimleri ile ilgilidir. 

Hurri-Mitan devleti dağÝldÝktan sonra Mitanlar muhtelif b�lgelerde ayrÝ ayrÝ derebeylikler Ģeklinde 

yaĢayan baĢka Subar boylarÝ gibi zaman zaman bu veya diğer devletin y�netimi altÝna girdiler ve bir 

kÝsmÝ Ġ� Anadolu‟ya, bir kÝsmÝ da Azerbaycan �zerinden Orta Asya taraflarÝna g��t�, ��nk�, sonraki 

tarihlerde Mitan boy adÝ aynÝ arazilerde bulunmaktadÝr.16 Harezm-Mitan iliĢkileri �zerinde araĢtÝrmalar 

yapan L. S. Tolstova Karakalpak-M�yten boyunun atasÝ Tamin Bey‟in Kaptav (Kafkas) civarÝna seferi 

ile ilgili efsaneyi derlemiĢ, Orta Asya‟da ve �zellikle Buhara b�lgesinde Mitan boylarÝ ile alakasÝ olan 

bir�ok yer adÝnÝn varlÝğÝnÝ ve Mada-Mitan gibi yer adlarÝnÝn X-XIII. asÝr kaynaklarÝnda kullanÝldÝğÝnÝ 

g�stermiĢ, bu boylarÝn Ġran dilli olduğunu s�yleyenlere karĢÝ �ÝkmÝĢtÝr.17 

Mitan boylarÝnÝn Anadolu ve Azerbaycan b�lgelerinde yaĢamasÝ hususunda Herodot ve Strabon 

yeterli bilgiler verir ve bu bilgiler en az beĢ asÝrlÝk (M.�. V-M.S. I) bir devri kapsamaktadÝr. Tarihi 

Azerbaycan arazisinde Dicle‟nin iki sol kolu olan “B�y�k ve K���k Zap �aylarÝnÝn Matien �lkesinden 

aktÝğÝnÝ” yazan Herodot Matien boylarÝnÝn Ġ� Anadolu‟da ve Urmu g�l� havzasÝnda yaĢadÝklarÝnÝ 

kaydeder: 

“YunanlÝlar KapadokyalÝlara SuriyalÝ derler. Bu Suriyeliler Pers egemenliğine kadar Medlere t�bi 

idi, daha sonra KuruĢ‟a (tabi oldular). Med ve Lidya topraklarÝ arasÝnda sÝnÝr, aslÝnda Halis �ayÝdÝr ki, 

bu da Armen dağlarÝndan baĢlayÝb Kilikya‟dan ge�erek, sağÝnda Matien, solunda Frig �lkelerini 

bÝrakÝp sonra kuzeye d�nerek KapadokyalÝ Suriyeliler ile sol yakasÝndaki PaflagonyalÝlar arasÝnda 

tabii sÝnÝrÝ �izmektedir” (I.72); “KuruĢ Babil �zerine sefer yaptÝğÝnda Gind (Diala) �ayÝna ulaĢÝr. 

KaynağÝnÝ dağlÝk yer olan Matien �lkesinden alan bu �ay DardanlarÝn toprağÝndan ge�ib Dicle �ayÝna 

d�k�l�r” (I.189); “KuruĢun 360 kanala ayÝrdÝğÝ Gind �ayÝ gibi Araz (KÝzÝl-�zen-F.A.) �ayÝnÝn kaynağÝ da 

Matien dağlarÝdÝr” (I. 202); “Matien, Saspir ve Alarodilere 200 talant vergi konulmuĢtu. Bu 18. daire idi” 
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(III.94); “Kilikya‟dan18 sonra Armeni arazisi gelir, zengin �r�Ģleri var; Armenilerden sonra Matienlerin 

b�lgesi yer alÝr. Sonra Kissilerin �lkesi ve burada Hoasp �ayÝ kÝyÝsÝnda b�y�k kralÝn oturduğu ve 

hazinesinin bulunduğu Sus Ģehri bulunur” (V.49). 

KÝzÝl-�zeni Aras diye isimlendiren Herodot‟a itiraz eden Strabon (XI.14.13) bizi ilgilendiren 

Matien, Armeni, Med (mada) boylarÝnÝn adÝndan oluĢmuĢ isimler hakkÝnda ĢunlarÝ yazar: 

“Ksenoghoy‟in dediğine g�re, Artaksers zamanÝnda �yle kuraklÝk oldu ki, �aylar, g�ller ve 

�eĢmeler kurudu, onun kendisi denizden uzak bir�ok yerde -Armeniya, Matien ve Frikiya‟da- balÝk 

kulağÝ Ģeklinde taĢlar g�rm�Ģ” (I.1.4); “Med eyaleti Matien…” (II.1.14); “AynÝ Ģey Med‟de Matien 

b�lgesinde ve Armeniya‟da Sakasena ve Araksena b�lgelerinde de mevcuttur” (XI.7.2); “GirkanlarÝn 

�b�r tarafÝnda derbikler yaĢarlar, Kadusiler ise Parahoafr dağÝnÝn eteğinde Med ve Matienler ile 

komĢudur” (XI.7.8); “Bu �lke (Atropatena - F.A.) Armeniya ve Matiandan doğuda, B�y�k Med‟den 

batÝda ve her iki �lkeden kuzeyde bulunur; g�neyden Girkan denizinin aĢağÝ �ÝkÝntÝsÝna ve Matian‟a 

yakÝndÝr” (XI.13. 2); “Sonra derler ki, �nceleri k���k �lke olan Armeniya Artaksiy ve Zariadr‟Ýn yaptÝğÝ 

savaĢlar sonucunda geniĢledi” (XI. 14.5); “Armeniya‟da b�y�k g�ller var. Biri Mantiana olarak adlanÝr 

ve terc�mede g�k (reng) manasÝndadÝr. Bu g�l�n Meotid‟den sonra en b�y�k tuzlu g�l olduğunu; 

Atropati‟ya kadar uzandÝğÝnÝ ifade ederler.” (XI.14.8). 

Mitan (Matian, Matien, Moytan, M�yten) boylarÝ hakkÝnda bahsedilenlerden Ģu neticeyi elde 

etmek m�mk�nd�r, onlar M.�. II. binyÝlÝn ortalarÝnda Mezopotamya‟nÝn kuzeybatÝsÝnda Kafkas dilli 

Hurrilerin devlet kurmasÝna yardÝm etmiĢ ve bu devlet Mitani adÝnÝ taĢÝmÝĢtÝr. Bu devletin etnik temeli 

olan Subar (Mitan)-Hurri boylarÝ kuzeybatÝ Suriye‟den baĢlayÝp doğuda Dicle kÝyÝlarÝna kadar (Kerk�k 

b�lgesi) muhtelif b�lgelerde meskunlaĢmÝĢlar; Mitan-Ermen boylarÝ da Saka-Kimmer, Barsil-Hazar, 

Kuman-KÝp�ak boylarÝ gibi aynÝ halkÝn kendi i�indeki bir boyudur. Milattan �nceki tarihi belgelerde 

daima birbirine komĢu arazide kaydedilmiĢlerdir; Mitan Devleti dağÝldÝktan sonra zaman zaman 

onlarÝn bir kÝsmÝ K���k Asya‟ya, bir kÝsmÝ da Azerbaycan ve Orta Asya‟ya g��m�Ģler; ArtÝk 

Herodot‟un devrinde (M.�. V. asÝr) Mitan-Ermen boylarÝ Ġ� ve Doğu Anadolu‟da, Urmu g�l�n�n d�rt 

tarafÝnÝ ihata eden havzada g�r�l�r, Strabon‟un zamanÝnda (M.�. I-M.S. I. asÝrlar) Armeniya‟nÝn 

doğusunda ve Atropaten‟in batÝsÝndaki Matien b�lgesi Mada (Med) �lkesinin eyaleti olarak 

adlanmaktadÝr; sonraki binyÝllarda Mitan boylarÝ T�rk halklarÝnÝn (�zbek, Karakalpak, BaĢkurt gibi) bir 

boyu olarak hatÝrlanÝr, Ermin boy adÝ ise bug�n de BaĢkurtlar i�inde yaĢamaktadÝr. 

Subar (Mitan) boylarÝndan bir uruk adÝ olan Ermen etnik ismi bir tek eski Anadolu ve 

Azerbaycan‟da değil, Orta Asya ve hatta Baykal g�l�n�n arkasÝndaki “Erman dağlarÝ”na kadar 

yayÝlmÝĢtÝr. Ermen tayfalarÝndan G�ney Azerbaycan �zerinden Sibirya y�n�ne gidenler olduğu gibi, 

Azerbaycan‟Ýn kuzeyinden Kafkas dağlarÝnÝn �b�r tarafÝna ge�enler de olmuĢtur. Azerbaycan‟dan ku 

zeye Dar-Yol, Demir-KapÝ ge�it yollarÝ b�yle belgelerin izini Osetiya‟da Erman toponiminde ve 

Samur �ayÝnÝn deltasÝnda Armen-kala adlÝ tarihi k���k bir kalenin adÝnda saklar. ġimdiki 

Ermenistan‟da (Vedide) eski Yarmik Azeri k�y� Yermi//Ermi boyunun adÝnÝ bildirdiği gibi, Ermin adlÝ 
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BaĢkurt boyu da eski Ermen etnik ismini yaĢatÝr. Azak kÝyÝsÝndaki, Ģimdiki Bulgaristan‟a gidip devlet 

kuran Tuna BulgarlarÝnÝn da bir kolu Ermi olarak adlanmaktaydÝ ve oradaki Ermenli T�rk k�y�n�n adÝ 

1934‟e kadar kaldÝ, sonra DrakaĢ-voyvoda olarak değiĢtirildi. 

Tarihten bilinmektedir ki, G�ney Rusya ��llerine M.�. VIII. asÝrdan Saka boylarÝ ile baĢlayÝp, 

M.S. XII. asra kadar devam eden Hun, Bulgar, Subar, Avar, G�ger, Hazar-Barsil, Pe�enek ve Kuman-

KÝp�ak boylarÝnÝn g��� ve burada zaman zaman kurulan devletlerin tarihi aĢağÝ yukarÝ 2 bin yÝllÝk bir 

devri ihate etmektedir. Tuna BulgarlarÝnda olduğu gibi, Saka boylarÝ i�inde de Armini etnik ismine 

rastlamak m�mk�nd�r. Buradaki Saka elbeyi Skilur �ld�kten sonra Olviya Ģehri civarÝnda “oturmuĢ 

Armeni” boyundan olan savaĢ�Ýlar bu Ģehrin yardÝmÝna gelir. “Armeni ok�ularÝ” ifadesi burada bulunan 

yazÝda da kalmÝĢtÝr.19 Burada milattan sonraki ilk yÝllarda doğu German (Ostrogot) boylarÝndan 

Herusk halkÝnÝn lideri Arminiy olarak isimlendirilirdi, 375‟te Hunlar tarafÝndan �ld�r�len Erman-Arikh 

de doğu Got boyunun lideri idi. G�r�nd�ğ� gibi, Karadeniz‟in yukarÝ kÝyÝlarÝnda T�rk ve Doğu German 

boylarÝ i�inde Armeni (Erman//Ermi//Ermen) adlÝ etnik isimlerin izi vardÝr. Umumiyetle, German-Saka 

iliĢkisi Doğu Avrupa‟da German-Hun �ağÝndan hayli �nceleri olmuĢ ve bu halklar KÝrÝm tarafÝnda bir 

asÝr komĢu olarak i� i�e yaĢamÝĢlardÝr. Bunun i�in de, bazÝ s�z ve morfemlerin German ve T�rk 

dillerinde aynÝ formada kullanÝlmasÝ ve aynÝ gramatik manayÝ taĢÝmasÝ garip g�r�nmemelidir. Her iki 

dilde kullanÝlan-man eki de b�yle morfemlerdendir. 

T�rk dillerinde bu morfemle durum bildiren sÝfatlar (kocaman, azman, ĢiĢman) t�retildiği gibi, 

etnik isimler de (Kuman, Karaman, T�rkmen) t�retilir. Terkibinde-man eki olan tirmen etnik isminden 

bahseden BizanslÝ Stephanos (V. asÝr) tirmenlerin Saka (Skit) boylarÝndan olduğunu ve bu adÝn 

“kovulmuĢ” manasÝna geldiğini yazar.20 Ger�ekten de T�rk�e it-(itmek, itelemek) fiilinden t�reyen itir-

(dÝĢarÝ �Ýkarmak, iteklemek) s�z�-men ekiyle birleĢince “kovulmuĢ” anlamÝna gelen itirmen > tirmen 

etnik ismi t�retir. 

B�ylece, Hazar etrafÝnda dolaĢan ister Saka, Subar, Bulgar, isterse de Azer//Hazar veya 

T�rkmen boylarÝ i�inde Arman, Karaman, Ermen, Tirmen, T�rkmen tipli etnik isimlerin yapÝlmasÝna 

imkanÝ olan dil zemini vardÝr. Ulus isimlerinin teĢkilinde g�rev alan -men eki zaman ge�tik�e ben 

karĢÝlÝğÝndaki anlamÝn k�k� olur, artÝk Kazaklarda soyadÝ T�rkpen modeli ile oluĢan etnik isim 

T�rkmen modelinden ayrÝlmaz. Proto-T�rk �ağÝnda men karĢÝlÝğÝnÝn da me+n modeli ile kalÝplaĢtÝğÝnÝ 

da dikkate almalÝyÝz. HakkÝnda konuĢtuğumuz Ermen adÝ da ar//er/ (kiĢi) kelimesinden-man (men-

meyen-min) s�z� ile kurulmuĢ ve bug�n de Ermin Ģeklinde BaĢkurt-T�rk ilinde kullanÝlmaktadÝr.21 

Buraya kadar bahsedilenlerden Ermen adÝnÝn kadim �ağlarda T�rk dili modeli ile T�rk boylarÝnÝn 

adÝ olarak kullanÝldÝğÝnÝ, Anadolu‟dan Baykal g�l�ne kadar, Urmu g�l�nden Azak denizine kadar 

muhtelif b�lgelerde T�rk toplumu i�inde g�r�nd�ğ�n� ortaya koyar. YukarÝda yarÝm bÝraktÝğÝmÝz Arme 

b�lgesi ve onun kuzey-batÝ komĢuluğunda kurulan Armini �lkesi �zerine d�nelim. Mitan devleti 

dağÝldÝktan sonra Mezopotamya‟nÝn kuzey b�lgelerinde ortaya �Ýkan ayrÝ ayrÝ derebeyliklerden biri de 

Arme b�lgesi idi. 
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M.�. II-I. binyÝlÝn birleĢtiğinde yukarÝ Mezopotamya arazilerine Aramey boylarÝnÝn akÝnÝ baĢlar 

ve Ģimdiki Suriye‟nin kuzey b�lgelerinde yerleĢen bu boylarla ilgili Asur kaynaklarÝnda KURAreme, 

matArame, KURAramu gibi yer adlarÝ ve Aramaia axlamaia gibi etnik isim olarak kullanÝlan kelimelere 

d�n�Ģ�r.22  

Bu adlarÝn Sami dilli Arameylere ait olmasÝ Ģ�phesizdir, fakat, b�t�n bu adlar o �ağlarda KaĢiyar 

dağlarÝnÝn eteklerine kadar yayÝlsa da, DiyarbakÝr sÝnÝrÝna kadar gelmemektedir. Bizi ilgilendiren Arme 

b�lgesi ise DiyarbakÝr‟dan kuzeyde, Murad-suyun g�neyinde ve Subar beyliğinin batÝsÝnda 

bulunuyordu. Burada Arameyler değil, Mitani Devri‟nden kalma Subar-Hurri boylarÝ yaĢÝyordu, �lke de 

onlarÝn Armi etnik ismi ile Urartu yazÝlarÝnda Arme, Asur metinlerinde ise Arime Ģeklinde ge�iyordu ve 

muhtemelen, hala Arameylerden binyÝl �nce Ebla kayÝtlarÝ bu Arme �lkesinden bahsetmiĢtir. Daha 

sonra Tuna BulgarlarÝ i�inde g�rd�ğ�m�z aynÝ Armi (Ermi) boy adÝnÝn ve Azak denizi-Sibirya-

Azerbaycan ��geni dahilinde g�zden ge�irdiğimiz onlarca diğer etnik isim ve yer adlarÝnÝn Sami-

Aramey boylarÝyla kesinlikle ilgisi bulunmamaktadÝr. ġunu da s�ylemek gerekir ki, aynÝ �ağlarda 

Urartu kral s�lalesinde rastladÝğÝmÝz Erimen adÝnÝn da Aramey boyu ile alakasÝ yoktur. Arme 

�lkesinde akan Zebene-su �ayÝnÝn eski adÝ �ivi yazÝsÝnda Subna(t) idi ve her iki Ģeklin mukayesesi 

“kutsal su” anlamÝnda *Sub-Ana �n Ģeklini ortaya �ÝkarÝr, sonraki pseudo-Ermeni yazÝlarÝ bu b�lgede 

T�rk (Tork) isimli tapÝnağÝn olduğu hakkÝnda da bilgi verir.23 

 

Zaman zaman Asur-Urartu h�cumlarÝna maruz kalan Arme b�lgesi zayÝf olduğu i�in tedricen 

Asurlara tabi eyalete �evrildi. Lakin onlarÝn doğu sÝnÝrÝnda k���k Subar beyliği M.�. 673‟e kadar 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ korumuĢtu. AynÝ tarihte Asurlar tarafÝndan darmadağÝn edilen Subar beyliğinin yerinde 

AsurlarÝn iki beyliği kuruldu ve Arme b�lgesi de batÝ eyaletinin y�netimine dahil oldu. Her iki eyalet 

tahminen Ģimdiki MuĢ-Bitlis-DiyarbakÝr-Hazar g�l� arasÝndaki arazide bulunmaktaydÝ ve o �ağlarda 

burada esasen Urmu (Urume), Subar, Armi boylarÝ yaĢÝyordu, Armilerden yukarÝda Bing�l tarafÝnda 

KaĢkaylar vardÝ. Bu T�rk toplumu i�inde Mitan Devleti �ağÝndan Hurri boylarÝ da kalmÝĢtÝ. Asur Devleti 

dağÝlana kadar yarÝm asÝr s�resinde bu eyalette bazÝ tarihi olaylar yaĢandÝ. 

Kuzeydoğudan gelen Saka-Kimmer boylarÝ Urartu Devleti‟ni Van kÝyÝlarÝna sÝkÝĢtÝrÝp 

zayÝflatmÝĢtÝ, Asur Devleti‟ni de Mana sÝnÝrlarÝnda baskÝ altÝnda tutuyordu. Bu durumda Saka Beyi 

Partatu ile m�ttefik olmaya nail olan Asurlar, Asur Devleti‟nin dağÝlma m�ddetini uzatabildiler ve 

kazanÝlmÝĢ zamandan istifade etmeye �alÝĢtÝlar. ġ�yle ki, arka arkaya Mana ve Mada arazilerinden 

�Ýkan Asurlar dağÝttÝklarÝ Subar �lkesini kuvvetlendirmek i�in Arme b�lgesini de buraya katÝp iki b�y�k 

eyalet kurdular, ahalinin etnik terkibini değiĢtirme siyaseti g�d�l�p, KuzeybatÝ Suriye ve G�ney Frigya 

b�lgelerinden tutup getirdikleri Aramey, MuĢk vb. boylarÝ buraya yerleĢtirdiler. Bu esirlerin i�inde Hay 

uruğu da olabilirdi, ��nk� sonraki Hay (pseudo-Ermeni) folklorunda Armi-Subar b�lgelerinde iskan 

olaylarÝnÝn izleri g�r�l�r. Buradan kuzeye �ekilen Subar, Mitan-Armi, Urmu tayfalarÝ ise soydaĢlarÝ 

Saka-Kimmerlerle birleĢip yeni bir kuvvet oldular ve FÝrat �ayÝnÝn yukarÝ b�lgesinde �nceleri Urartu 

eyaleti olan arazide VII. asrÝn sonunda yeni Ermen (tarihi K���k Arminya) b�lgesi kuruldu. Bu 
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b�lgenin savaĢ�ÝlarÝ Asur egemenliğine karĢÝ 615‟te baĢlayan b�y�k savaĢta Mada ordusuyla birleĢti 

ve Mada kralÝ Keyek Asur devletini dağÝttÝktan sonra Ermen b�lgesini m�ttefik �lke gibi nispeten 

m�stakil beylik stat�s�nde Mada vilayetine �evirdi ve T�rklerin Saka boyundan Parur beyi buraya 

h�k�mdar tayin etdi. B�ylece, ilk “Ermen devleti “M.�. 612‟de ahalisi esasen T�rk (Subar, Armi-Mitan, 

Urmu, Saka-Kimmer, KaĢkay) ve Hurri-Urartu uruklarÝndan ibaret olan bu Mada eyaletinde kuruldu. 

“Ġlk Ermen kralÝ Saka oğlu Parur oldu”.24 Bu d�nemde Ermen �lkesinde Haylar (pseudo-Ermeniler) 

yoktu. Onlar HÝristiyanlÝğÝn yayÝldÝğÝ �ağlarda Suriye ve eski Arme-Subar topraklarÝndan bu b�lgeye 

girmiĢlerdir. 

Buradaki Ermen �lkesinin adÝ yukarÝda g�zden ke�irdiğimiz diğer etnik isimler gibi er+men 

modeli ile t�retilmiĢtir, fakat, burada SubarlarÝn Mitan-Armi boylarÝnÝn da olduğuna dikkat edersek, 

aynÝ etnik ismin Urartu dili vasÝtasÝyla t�retilmesi de m�mk�nd�r. ��nk�, T�rk leh�elerinde olduğu 

gibi, Urartu dilinde de Armi yer adÝndan Armini (Armili) etnik ismi t�retilebilinir. ġ�yle ki, Urartular da 

hi� zaman kendilerine Urartu dememiĢler ve Van G�l�‟n�n eski adÝ Bia kelimesinden t�reyen kendi 

biaine (Bia-ine) etnik ismini ve �lkenin adÝnÝ Biaine (Urartu) Ģeklinde kullanmÝĢlardÝr. Ancak, Hurri-

Urartu dillerinde etnik isimler daha �ok-na//-ne ekiyle ile değil, -ğe eki ile yapÝlÝr. Her iki halde de 

Subar boylarÝndan olan Mitan-Armilerin adÝ ile ilgili t�retilmiĢ Armini adÝnÝn Haylarla alakasÝ yoktur. 

Burada akademik Ġ. Ġ. MeĢaninov‟un Erimen terimi hakkÝnda dediği fikri bir daha hatÝrlar isek: “Bu 

terim ilmin muayyen etdiği Ermeni (Hay) istilasÝndan �ok evvel yerli zeminde kullanÝlmÝĢtÝr”.25 

Buraya kadar bahsedilenlere bunu da ilave edelim ki, I Dara‟nÝn B�s�tun kayasÝna yazdÝrdÝğÝ �� 

dilli yazÝda Arminiye ve Urartu �lke adlarÝ eĢ anlamlÝ olarak kullanÝlmaktadÝr. AynÝ yazÝda Babil‟de 

isyana liderlik eden Ermeni‟nin adÝ da Araka//Uraka Ģeklinde verilmiĢtir, bu da 1640‟ta gelip Kumuk 

b�lgelerine yerleĢen Nogay hanÝ Uraka ile adaĢtÝr.26 Nihayet, bug�n de Mitan ve Ermen (Ermin) 

boylarÝnÝn T�rk halklarÝ i�inde olmasÝ hususu kadim Ermen boyunun menĢeini a�Ýk�a g�stermektedir. 

B�sutun yazÝtÝnda isyancÝ Armini Araka Ģeklinde adlandÝrÝlÝyorsa, Dara Armini �lkesine Pers Vaumisle 

DadarĢiĢ adlÝ bir Armini g�nderiyorsa, onun mirzasÝ �lkenin adÝnÝ Elam, Pers dilinde Armini, Akkad 

dilinde UraĢtu (Urartu) Ģeklinde yazÝyorsa ve bu gelenek asÝrlar boyu devam ediyorsa, Nizami 

Gencevi Mehinbanu‟nun dili ile yaylağÝ Ermen dağlarÝ olan ġirine “biz Efrasiyab soyundanÝk” diyorsa, 

ġirin de H�srev‟e kendisini “bir T�rk kÝzÝ” olarak tanÝtÝyorsa, bug�n Ermin adÝnÝ BaĢkurt boyu 

taĢÝyorsa, b�t�n bu adlar pseudo-Ermeni Haylara değil, Subar, Saka, BaĢkurd, Azer ve diğer T�rk 

boylarÝ i�inde g�r�len Ermen T�rklerine aittir. 

Murad suyunun kÝyÝlarÝ ile Van G�l�‟n�n kuzeybatÝ tarafÝnda bulunan Ermen b�lgesi Mada 

devletinden sonra Pers (Ahameni) Devleti‟nin eyaletine, sonra Makedonya-Selevki, sonra Ģimdiki 

T�rkmenistan‟dan gelen Arsaklar, sonra Rum-Bizans ve Ġran (Sasani), sonra Hilafet, daha sonra 

Sel�uk ve XX. asrÝn baĢlarÝna kadar OsmanlÝ Ġmparatorluğu‟nun, sonra da bug�ne kadar T�rkiye 

Devleti‟nin arazisi olmuĢtur. AdÝ ge�en devlet ve imparator h�k�mdarlarÝ buraya tayin ettikleri valilere 

bazen komĢu b�lge ve �lkelerin de idareciliğini veriyordu. Bu da muayyen �ağlarda Ermen �lkesinin 

etnik bakÝmdan değil, siyasi-idari arazi bakÝmÝndan geniĢ arazileri ihtiva eden �lke (caniĢinlik) stat�s� 

ile tanÝnmasÝna sebep oluyordu. “B�y�k Ermeniye” ifadesi de b�yle ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 
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2. HaylarÝn MenĢei 

AsÝl soy adlarÝ olan Hay etnik ismi bug�nk� Ermenilerin kendi i�inde yaĢadÝğÝ halde, G�rc�ler 

onlara Somex demektedirler, baĢkalarÝ gibi biz de Ermeni deriz. Ancak Ermeni etnik ismi ilk 

d�nemlerde bug�nk� Haylara değil, tamamÝyla baĢka dile ve medeniyete mensup Subar T�rklerinin 

Ermen adlÝ boylarÝna ait olmuĢtur. Haylar ise Ermeniye �lkesine geldikten sonra, HÝristiyanlÝğÝ kabul 

ettiği �ağlarda �evre b�lgelere yayÝldÝk�a bu yeni adla isimlendirilmiĢlerdir. ��nk�, bazÝ komĢu halklar, 

tabii olarak onlarÝ artÝk Ermeniye ahalisi (Ermeni) olarak tanÝmÝĢlardÝr. Haylar da aynÝ Ermen 

boylarÝnÝn adÝnÝ benimsedikleri gibi, alfabe d�zenleyip kendi tarihlerini yazdÝklarÝnda artÝk Ermenlerin 

kadim tarihini de kendi tarihleri gibi g�stermiĢlerdir. Ona g�re de, Ermeni ve Hay adÝnÝn menĢeinden 

bahsederken gerekli Ģartlardan biri sonraki pseudo-Ermeniler (Haylar) ile asÝl kadim Ermenlerin ayÝrt 

edilebilmesidir. 

Kendilerine Hay diyen halkÝn (pseudo-Ermenilerin) etnogenezi m�rekkep bir problem olarak 

bir�ok ilmi araĢtÝrma ve ilmi toplantÝlarÝn konusu olmuĢ, fakat, Hay tarih�i ve alimlerinin V. asÝrdan beri 

ters y�z edildikleri tarihin h�l� kesin delillere rağmen ucu bulunamamÝĢtÝr. Ciddi s�z sahibi olan 

alimler Hay-Ermeni tarihini kadim Ermeni halkÝnÝn tarihinden ayÝrÝr, Hay tarih�ilerinin uydurmalarÝna 

inanan alimler ise bu iki muhtelif halkÝn tarihini birbiriyle karÝĢtÝrmakta ve hatta tekleĢtirmektedir. 

Kadim Ermeni halkÝ hakkÝnda daha �nceki satÝrlarda bilgi verilmiĢti, buradaki konumuz Hay boylarÝnÝn 

menĢei hakkÝndadÝr. Herhangi bir halkÝn menĢeini tespit etmek i�in etnogeneoloji ilminin kanunlarÝ, ilk 

etapta, halkÝn fizyolojik tipi, tarihi coğrafyasÝ, dili, taĢÝdÝğÝ k�lt�r ve medeniyet dikkate alÝnmalÝdÝr, 

�ÝkarÝlan netice tarihi belgelerle tespit olunmalÝdÝr. 

HaylarÝn menĢei hakkÝndaki fikirleri iki esas gruba ayÝrmak gereklidir. Bunlardan biri HaylarÝn 

Anadolu‟da yerli halk olmasÝ fikri �zerinde kurulan muhtelif faraziyeleri, diğeri ise HaylarÝn buraya 

gelmesi fikrini ihtiva etmektedir. Birinci fikri savunanlar �� farklÝ konuyu s�ylerler: 

1) Haylar d�nyanÝn en kadim halklarÝndandÝr, onlar Nuh‟un AğrÝ dağÝ (Ararat) eteklerine yayÝlmÝĢ 

torunlarÝndan HaykÝn neslidir; 2) Bug�nk� Haylar eski Hurri-UrartulardÝr; 3) Haylar Hint-Avrupa dilli 

halklarla aynÝ menĢelidir, lakin onlarÝn ana yurdu Avrupa değil, �n Asya‟dÝr. 

�ncelikle, HaylarÝ yerli halk olarak d�Ģ�nen birinci grup alimlerin fikri �zerine ĢunlarÝ 

s�yleyebiliriz. ��nk� bu gruba dahil olan bazÝ Hay alimleri ve onlara yol g�steren harici meslektaĢlarÝ 

nerede bir eski “Ermeni” adÝna benzeyen kelime g�r�rlerse, HaylarÝn tarihini orayla ilgilendirmek 

isterler ve bu “Ermeni”nin, o tarihi Ermeni olmadÝğÝnÝn farkÝnda değillerdir. 

�ncelikle, Haylar kadim halk olamazlar, ��nk� ilmen IV-V. asÝrdan �nce bir tane Hay kelimesi 

bilinmemektedir. Ġkincisi, S�merlerin “GÝlgamÝĢ” destanÝndan Kutsal kitaplara ge�en Nuh tufanÝ 

efsanesi Ġncil‟in Yunan dilinden Hayca terc�mesinde değiĢtirilmiĢ, HaylarÝn ulu babasÝ HaykÝn adÝ 

buraya eklenmiĢtir, ��nk� ne Yahudi ne de Yunan dilindeki Ġncil‟de Hayk adÝ yoktur, Hay s�z� ise hi� 

yoktur, burada Ararat gibi okunan “RRT” ise aslÝnda Urartu adÝnÝn Samice yazÝlÝĢÝdÝr. ���nc�s�, 

kadim Hurri-Urartu halklarÝ Hay olamaz, ��nk� onlar Kafkas dilli, Haylar ise Hint-Avrupa dilli halktÝr. 
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D�rd�nc�s� de, b�t�n Hint-Avrupa menĢeli halklarÝn ilkin ana yurdu Avrupa‟da olduğu halde, HaylarÝn 

ana yurdunun �n Asya‟da olmasÝ fikri gayrÝ ciddidir. 

Ermen �lkesine HaylarÝn ana vatanÝ demek yanlÝĢtÝr; HaylarÝ Hurri-Urartu değil, onlarÝn 

medeniyetini benimseyen, Hurri-Urartu ahalisinden yalnÝz k���k bir kÝsmÝnÝ asimile eden halk farz 

edebiliriz; Nuh efsanesinin Hay versiyonunda “Yafet Æ Kimmer Æ Tiras Æ Torkom Æ Hayk” olarak 

sÝralanan soy Ģeceresinin27 yerli boylarÝn mitlerine dayandÝğÝnÝ g�rebiliriz. B�yle ki, HaykÝn Saka 

boylarÝ Kimmer, Tiras ve Hazar HakanÝ Yusuf mektubundakÝ Hazar isminin Tokarma (Torkom) 

boylarÝndan sonra verilmesi a�Ýk�a g�sterir ki, HaykÝn soyundan t�reyen Haylardan evvel Ermen 

�lkesinde adÝ ge�en T�rk boylarÝ yaĢamÝĢlardÝr. 

HaylarÝ Ermen �lkesine dÝĢarÝdan gelmiĢ halk sayan alimler daha �ok olduğundan g���n yolu ve 

geliĢ tarihi hakkÝndaki versiyonlar da muhteliftir. Burada aynÝ fikirler �zerinde teferruatlÝ bir Ģekilde 

durma imkanÝmÝz bulunmamaktadÝr, yalnÝz yeri geldik�e onlara değineceğiz. HaylarÝn etnogenezi 

meselesi tamamen aynÝ g���n tarihi ve coğrafyasÝ ile ilgili olsa da, �nce bu meselelere aydÝnlÝk 

getirebilen antropolojik tip ve dil hakkÝnda bazÝ bilgileri hatÝrlamak gereklidir. 

KabarÝk burun kemiği, uzun �ene ve arkadan d�z kafatasÝ (yastÝbaĢ) fiziki g�rkemi ile Kafkas ve 

Anadolu ahalisinden ayrÝlan Haylar, hatta Avrupai soydaĢlarÝ i�inde de ayrÝca “Armenoid” kolunu teĢkil 

eder ki, bu da onlarÝn karÝĢÝk etnos olduğunu ortaya koyar.28 Dara‟nÝn, Sus‟taki heykelini muhtelif 

halklarÝ temsil eden resimler ve her Ģeklin de �st�nde milletin yazÝlÝ adÝ vardÝr. BunlarÝn arasÝndakÝ 

Armini resmi “Armenoid” bulunmamaktadÝr, oradaki resim diğer Saka tiplerine aittir.29 Bug�n ise 

Armenoid tip Balkan YarÝmadasÝ‟nÝn batÝsÝnda ve Ģimdiki Ermenistan‟da yaygÝndÝr.30 

Kesinlikle, Armenoid Haylar fizyolojik tipine g�re Ermeni �lkesinde yerli halk değil, yerli eski 

Ermeni ahalisi de Armenoid değildir. HaylarÝn dili de akrabalÝk y�n�nden Hint-Avrupa dilleri ile 

akrabadÝr ve yakÝnlÝk derecesine g�re aĢağÝdaki gibi sÝralanabilir: 

Hay ´ Yunan ´ Balto-Slav ´ Hind-Ġran 

Bu sÝralanma tarih�i Y. A. Manandya‟nÝn ileri s�rd�ğ� bu fikrin de doğruluğunu g�sterir ki, proto-

Haylar Balkan YarÝmadasÝ‟nda ĠlliriyalÝlar ile MakedonyalÝlar arasÝndaki b�lgede yaĢamÝĢlardÝr. AynÝ 

alim, M.�. XIII-XII. asÝrlarda K���k Asya‟ya inen “Ermeniler” (Haylar) M.�. VI. asÝrda FÝrat �ayÝnÝn 

yukarÝ b�l�mlerindeki Ermeni �lkesine geldikleri zaman adlarÝ Bis�tun yazÝtÝnda yazÝlmÝĢtÝr, 

demektedir. Ġ. M. Dyakonov ise bu tarihi VI. asÝrdan XII-X. asÝrlara kadar eskiye g�t�r�r, ��nk� o 

�ağda Asur yazÝlarÝnda adÝ ge�en muĢk uruklarÝnÝ Hay farz eder.31 GeliĢ tarihi ile iliĢkili meseleleri 

eleĢtirmeden Hay dilinin tabiatÝna bakalÝm. 

Proto-Haylar Subar-Armi b�lgelerine, daha sonralar ise Ermeni �lkesine geldiklerinde onlarÝn dili 

Hurri-Urartu ve T�rk dili unsurlarÝ ile zenginleĢti, fakat bu dil tek baĢÝna Hint-Avrupa �zelliklerini 

koruyabildi, sonralarÝ ise Hilafet devrinde Azer b�lgelerine yakÝnlaĢtÝk�a Azer dilinin tesiri altÝnda kalÝp 

�nceki �zelliklerini kaybetti. B�yle ki, Grabar (yazÝlÝ Hay dili) olarak adlandÝrÝlan eski dil yazÝ ve kilise 
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dili gibi bir m�ddet devam etse de, HaylarÝn konuĢma dili olan yeni AĢharabar artÝk Hilafet �ağÝndan 

Hay halkÝ arasÝnda s�rekli kullanÝlÝyordu. Grabar‟Ýn sintaksisi Ģimdiki FransÝz ve Rus dillerinin sintaktik 

kuruluĢuna uygun olsa da, artÝk AĢharabar‟da Azer dilinin sintaksÝ, uzlaĢma ve alÝntÝ kelimelerin tesiri 

altÝnda kalmÝĢ yeni Hay-Ermeni dili �nceki tipinden uzaklaĢarak, aĢağÝdaki gibi farklÝlaĢtÝ: 

ĠĢit nasihatini atanÝn senin > senin atanÝn nasihatini iĢit 

ev Petrosun > Petrosun evi 

iki evler > iki ev 

adam bu > bu adam 

Lakin Hay dili Hint-Avrupa dillerinden ne kadar uzaklaĢsa da, b�t�n bu zenginleĢme ve 

değiĢmelere rağmen, yine de dilcilik ilmi dahili ve harici etkileri, bir�ok Hint-Avrupa kelime k�klerini ve 

eklerini muhafaza eden, “Satem” grubuna ait bu dili Hint-Avrupa dilleri ailesinden ayrÝlmÝĢ olarak kabul 

etmez. Hay dili akrabalÝk bakÝmÝndan �ncelikle Yunan diline, sonra Slav, daha sonra Ġran dillerine 

yakÝndÝr. Bu ilmi g�r�Ģ HaylarÝn Ermen (Armina) �lkesine dÝĢarÝdan g�� yoluyla gelmiĢ halk olduğu 

ger�eğini ortaya koyar. Hem antropoloji hem de dilcilik ilmi tarihi Ermen �lkesinde Hay etnosunun yerli 

halk olmadÝğÝnÝ tespit etmektedir. G���n y�n� ve tarihi hakkÝnda s�ylenen fikirlerin en eskisi 

Herodot‟a aittir. M.�. V. asÝrda yazÝlmÝĢ bu malumatta: 

“MakedonyalÝlarÝn s�z�ne g�re, Phrigler Avrupa‟da onlarla komĢu olarak yaĢadÝklarÝnda Brig 

adÝnÝ taĢÝyorlardÝ, Asya‟ya g��t�kten sonra yurtlarÝ ile birlikde Firik (Frik) olarak adlandÝrÝldÝlar. Firik 

kolonisinden g�� etmiĢ Armeniler de Firikler gibi silahlanmÝĢtÝ, her ikisinin �zerinde Dara‟nÝn kÝzÝ ile 

evlenmiĢ Artohm lider idi” (VII.73). 

Bug�n akrabalÝk bakÝmÝndan HaylarÝn Avrupa menĢeli olduğunu g�steren dilcilik ilminin geldiği 

netice Herodot‟un verdiği bilgileri ispat eder. Eğer bu tarih�inin adÝnÝ verdiği Ermeniler Subar soylu 

Ermeniler değil, Pseudo Ermeniler ise, o zaman onun kelimelerinden, Ermenilerin (Haylar) 

Balkanlar‟dan Anadolu‟ya birlikte ge�tikleri Firiklerin kolonisi olduğunu g�stermektedir, daha sonra 

buradan Ermen �lkesine g��seler de, Firiklerin kolonisi olduğu �ağlardaki silahlanma geleneğini hala 

kaybetmemiĢlerdir. G�r�l�yor ki, Dara‟nÝn Saka �zerine y�r�tt�ğ� b�y�k orduda bir liderin rehberliği 

altÝnda aynÝ askeri birlikte temsil edilmeleri de Firik-Hay iliĢkisi veya arazi yakÝnlÝğÝ ile bağlantÝlÝdÝr. 

Anadolu‟ya Firiklerin gelmesini XII-VIII. asÝrlar arasÝnda muhtelif yÝllara ait tartÝĢmalara girmeden 

�nce, Anadolu‟ya gelen Firiklerin, VIII. asÝrda Halis (KÝzÝl-Ýrmak) �ayÝnÝn orta kÝsÝmlarÝnda devlet 

kurduklarÝnÝ s�ylemeliyiz. Bir asÝr sonra ise burada kurulan b�y�k Lidya Devleti‟nin terkibine dahil 

olmuĢlardÝr. G�r�l�yor ki, aynÝ �ağlarda Hay boylarÝ Firikya‟nÝn merkezi Gordion (muassÝr 

YassÝh�y�k) Ģehrinin g�ney tarafÝndan, Ģimdiki Haymana b�lgesinden Malatya ve KuzeybatÝ Suriye 

topraklarÝna g��m�Ģler, ��nk� Herodot Ermenileri (HaylarÝ) Firikya‟dan �ÝkmÝĢ halk gibi 

g�stermektedir. Her halde, HaylarÝn Ermen �lkesine gelene kadar aynÝ arazilerde ve sonralarÝ Arme 
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b�lgesinde meskunlaĢmasÝ Hay tarih�ilerinin kendi kayÝtlarÝ ve Hay dilindeki Aramey, Hurri-Urartu 

dillerine ait alÝntÝ kelimelerde de g�r�lmektedir. 

HaylarÝn g�� yolunu Balkan YarÝmadasÝ Æ Firikya Æ Malatya // Kuzey Suriye Æ Arme Æ 

Arminiya istikametinde olduğunu kadim tarih�ilerin s�zleri doğrultusunda belirtmemiz m�mk�nd�r, 

ancak, bu g�� yolunun tarihini kesin tespiti zordur. Tahmini tarih�ilere veri olabilecek, aynÝ g�� 

�ağlarÝnda HaylarÝn kendi dillerine ait hi�bir kelime iĢaret bulunmamaktadÝr. Bu sebeple, HaylarÝn 

Firiklerle Anadolu‟ya XII. asÝrda ge�mesi o kadar da inandÝrÝcÝ değil. ġ�yle ki, Firiklerin Avrupa‟dan 

Asya‟ya ge�mesi proto-HaylarÝn en yakÝn akrabasÝ olan Yunan ahalisinin i�inden �ÝkmÝĢ tarih�ilere 

g�re, Turova muharebesinden sonraki �ağlarda ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Yunan tayfalarÝnÝn kendiyeri de 

Anadolu‟nun batÝ sahillerine VIII. asÝrdan sonra gelip meskunlaĢmağa baĢlamÝĢtÝ. 

BazÝ araĢtÝrÝcÝlar proto-HaylarÝn MuĢk boylarÝndan olduğuna inandÝklarÝ i�in onlarÝn Anadolu‟ya 

geliĢini XII. asra kadar �ÝkarÝrlar. Ancak, dikkate almak gerekir ki, Asur, Urartu ve Yahudi 

kaynaklarÝnda muĢk etnik ismi HaylarÝ değil, Firikleri bildirir.32  

HaylarÝn i�inde yayÝlmÝĢ eski Khoren (Horen) adÝ Hurrilerle ilgili olduğu gibi, Frik ve MuĢeg ĢahÝs 

adlarÝ da Hay-Firik ve Hay-MuĢk iliĢkilerini g�stermektedir. Umumiyetle, �n Asya‟nÝn tarihinde XII. 

asÝr �yle m�rekkep bir devirdir ki, burada X. asra kadar ne olduğunu tespit etmek zordur, ��nk� XII. 

asÝrda Mezopotamya‟da aĢağÝda Kassi s�lalesi, yukarÝda Mitani Devleti, Anadolu‟da Hitit Devleti 

dağÝldÝ ve b�t�n bu arazilerde bir�ok k���k beylikler ve derebeylikler ortaya �ÝktÝ. YalnÝz X. asrÝn 

sonunda Asur Devleti g��lendi, IX. asÝrda Urartu meydana �ÝktÝ. Lakin bu �ağlarda Kuzey Suriye‟ye 

bir�ok Aramey akÝnÝ baĢlamÝĢtÝ. Eğer Hay tayfalarÝ X-VII. asÝrlar arasÝ FÝrat nehrinin kÝyÝlarÝnda 

olsaydÝ, onlarÝn adÝ buralara s�rekli akÝn eden Asur veya Urartu krallarÝnÝn yazÝlarÝnda ge�erdi. ġunu 

da unutmamak gerekir ki, Ermen �lkesi VIII-VII. asÝrlarda Saka-Kimmer boylarÝnÝn at oynattÝğÝ 

arazilerin ortasÝnda bulunmaktaydÝ. Hay tarihi kaynaklarÝnda adÝ ke�en Kamir`k �lkesi de burada idi. 

Kanaatimizce, Firikya Devleti‟nin bir kolonisi olan Haylar bu devlet dağÝldÝktan sonra, VII. asÝrda 

Malatya b�lgesi �zerinden Suriye‟ye g��m�Ģ, Asur ve Urartu Devleti dağÝldÝktan sonra ise VI. asÝrda 

DiyarbakÝr‟dan hayli yukarÝda olan kadim SubarlarÝn Arme b�lgesine ge�miĢlerdir. Arme ile Van G�l� 

arasÝ arazide (kadim Subar beyliği) kalmÝĢ, Hurri-Urartu uruklarÝnÝn k���k bir kÝsmÝ ile proto-HaylarÝn 

karÝĢmasÝndan M.�. IV-I. asÝrlar arasÝnda Van kÝyÝsÝnda yeni Hay halkÝ oluĢmuĢtur. Urartular �zerine 

�alÝĢan G. A. MelikiĢvili, “Kadim yerli ahalinin dili ile karÝĢan Ermeni (Hay) dili hakim oldu, ancak hakim 

dilin terkibinde, �zellikle kelime hazinesinde, onlarÝn asimile ettiği mağlup Hurrilerin dili hakim dili 

zenginleĢtirdi. Daha sonralarÝ Ermeni boylarÝ eski Urartu b�lgelerine yayÝldÝ… bunlarÝn da bir kÝsmÝ 

Ermenilere karÝĢtÝ” demektedir.33 Ġki ayrÝ dilde konuĢan halklar eğer kaynayÝp karÝĢÝrsa, bir m�ddet iki 

dilli konuĢma ortamÝ, bilingvizm oluĢur ve tedricen bu dillerden biri �st�nl�k kazanÝp, genel kullanÝm 

dili olur. Umumiyetle, iki dilin birleĢip yeni bir karÝĢÝk dile �evrilmesi m�mk�n değil, ona g�re de, aynÝ 

dillerden birinin �st�nl�ğ� ile yenileĢmiĢ dilden bahsetmek m�mk�nd�r. Ama, bu yenileĢme bazen o 

derecede olur ki, dil �nceki Ģeklinden hayli farklÝlaĢÝr, Grabar‟Ýn AĢharabara d�neĢmesi gibi. Ermeni 

(Hay) dilinin tabiatÝ hakkÝnda akademik Gr. Kapansyan Ģu s�zleri s�ylemektedir: 
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“Hitit, Urartu, kÝsmen G�rc� ve Hurri dilleri ile Ermeni dilindeki gayri-Hint-Avrupa unsurlarÝ 

arasÝnda benim yaptÝğÝm mukayese de bir hayli malzeme bulunmaktadÝr, bu da Ġran, Suriye, Asur-

Babil, Yunan, G�rc� ve baĢka dillerden alÝntÝ kelimeleri, hepsinin temiz Hint-Avrupa (bence, 400-450) 

k�kleri �ÝktÝktan sonra Ermeni dilinin esasÝnÝ, temelini teĢkil eden 5 bin civarÝnda kelime, 30‟a yakÝn ek 

kalÝr”.34 

Bilgin baĢka diller s�z�yle de, adÝnÝ belirtmemekle birlikte tabii ki, T�rk dilini kastetmektedir. 

��nk� diğer dillere nispeten T�rk dilinin Hay diline tesiri daha s�rekli ve kuvvetli olmuĢtur, bu tesirin 

altÝnda Hay dili hatta Hint-Avrupa dillerinde karakteristik olan bazÝ �zelliklerini kaybetmiĢtir. Alman 

alimi Mordman T�rk-Ermeni dil alakalarÝnÝn �ok eski tarihe dayandÝğÝnÝ 1870‟te g�ndeme getirmiĢ, 

tanÝnmÝĢ PolonyalÝ alim Yan Boudouin de Courtenay Hay-Ermeni dilinde �okluk ve bulunma, ayrÝlma, 

vasÝta hal eklerinin T�rk�enin tesiri ile oluĢtuğunu yazmÝĢ, meĢhur Ermeni dilcisi akademik Hr. 

A�aryan Hay-Ermeni dilindeki T�rk�e kelimelere ait 300 sayfalÝk eserini 1902‟de Ermenice 

neĢretmiĢtir.35 

Hay dilinin tarihi i�in bu dildeki Hurri-Urartu ve Sami kelimelerinin Ģekilleri belirli tarihi 

bilgilendirme y�k�n� de taĢÝmaz. Hurri-Urartu �l� dillerinden kalma unsurlar Hay diline Van civarÝnda 

yeni Hay halkÝnÝn oluĢtuğu M.�. IV-I. asÝrlar boyu dahil olabilirdi, Aramey s�zlerini ise Haylar Kuzey 

Suriye‟de milattan sonraki �ağlarda da alabilirlerdi. Fakat, sonraki Azer� T�rk dilinden alÝntÝ av�Ý, yuğ 

(yağ), tel gibi kelimelerden farklÝ olarak, kadim Hay dilinde �yle T�rk�e kelimeler var ki, onlar ne Azer-

hazer ne de Anadolu T�rk�esinde aynÝ manada kullanÝlmamaktadÝr. G�r�l�yor ki, h�l� “Haymatlos” 

devrinde HaymeniĢin (g��ebe) olan proto-Haylar “Ermeni”leĢmeden �ok �nceleri Anadolu‟da KaĢkay, 

 Urum veya Subar, Saka-Kimmer boylarÝ ile temasta olduğu �ağlarda bu kelimeler onlarÝn diline 

ge�miĢtir: 

ağ - tuz  yermuk-yarma 

gar- kuzu caĢ-aĢ 

garkut - kar denesi (dolu) soh-soğan 

gÝzğan - kazan hot-ot 

gusan - ozan varsağ-varsak (aĢÝk) 

yengibar - yeni bar vo�har-ko�kar (koyun) 

Ancak, Ģu da olabilir ki, Asur krallarÝ MuĢklarÝn ardÝnca esir aldÝklarÝ HaylarÝ da VII. asÝrda Armi 

b�lgesine ve 673‟te dağÝttÝklarÝ Subar Beyliği‟nin arazilerine yerleĢtirdiklerinde burada hala Hurrilerle 

birlikte, Subar-Mitan (Armi) boylarÝndan kalan ahali vardÝ ve bu arkaik T�rk�e kelimeler Hay diline 

burada dahil olmuĢtur. Arime//Arme adÝndan bahseden Gr. Kapansyan‟a g�re, bu b�lgenin halkÝ kendi 

diline ve k�lt�r�ne g�re Hurri-Subar etnik boylarÝna aitti ve Haylar M.�. IV-III. asÝrlarda tarihi Urartuyu 
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etnik-k�lt�rel ve siyasi y�nden benimsemiĢ, yerli ahali ile bir-iki asÝr devam eden iliĢkileri III. asÝrda 

sona ermiĢtir. Bilgin bu yoruma devam ederek, HaylarÝn “ErmenileĢme” s�recini Ģ�yle izah etmektedir: 

“Suriyelilere, YunanlÝlara ve baĢkalarÝna ĠranlÝlardan ge�en armen adÝ Armina toponiminden 

t�remiĢtir, her halde Urartu ahalisi gibi, Subar-Arimelerin de HaylaĢmasÝ s�reci bittiği i�in biz artÝk 

Yunanca formalaĢmÝĢ yeni (armen-oi, Armen-ia), hem de yeteri kadar Hay dili materyali ile armen adÝ 

altÝnda yeni etnik varlÝk d�Ģ�nmemiz gereklidir”.36 

Hay-Ermeni halkÝnÝn tarihi ve dili �zerine b�y�k uzman olan Gr. Kapansyan‟Ýn bu fikrine genel 

itibarÝyla katÝlÝp, bazÝ k���k d�zeltmelerle bu objektif g�r�Ģe destek vermek m�mk�n g�r�lmektedir. 

Teori ise esasen HaylarÝn ErmenileĢme tarihi ile ilgilidir. ġ�yle ki, HaylarÝn yeni Ermeni adÝnÝ tam 

benimsemesi milattan �nce değil, M.S. III-V. asÝrlarda b�lgede uygulanan HÝristiyanlaĢma devrine 

aittir. Ger�ekten de, proto-Haylar Arme-Subar b�lgesinde yaĢadÝklarÝ birka� asÝrda Hurri-Subar 

k�lt�r� ile Ģekillenip, yeni Hay halkÝna d�n�Ģt�ğ� �ağlarda kuzey komĢusu Ermen �lkesi ile sÝkÝ 

alakalar kurabilmesini veya Saka-Kimmer boylarÝ Ermen b�lgesinden Azerbaycan‟a �ekildiğinde 

Haylardan bir kÝsmÝnÝn Ermen‟e ge�ip burada meskunlaĢmasÝnÝ istisna olarak g�rmek m�mk�n 

değildir. ��nk� HaylarÝn ErmenileĢmesi ile Ermen b�lgesinin HaylaĢmasÝ aynÝ s�rein neticesidir. 

Sonraki �ağlarda buradaki HaylarÝn Ermeni//Armeni adlandÝrÝlmasÝ tarihi ger�ektir ve bu da tarihi 

farklÝlÝktÝr ki, Haylar az n�fusa sahip bir halk olarak, sonra da bir millet olarak T�rk toplumunun 

hoĢg�r�s� i�inde geliĢmiĢtir. 

HaylarÝn bir tek dili değil, k�lt�r� de T�rk gelenekleri ile zenginlikler kazanmÝĢtÝr. Sonraki 

�ağlarda ortaya �Ýkan kaynaklarda da a�Ýk�a g�r�l�r ki, hen�z Sel�uklular Anadolu‟ya gelmeden �ok 

�nceleri yerli T�rk giyimi, mutfak, sanat ve s�z-musiki k�lt�r� yeni Ermen-Hay etnosunun 

medeniyetinde derin izler bÝrakmÝĢtÝr. Bu y�nde etnolinguistik belgeler, muhtelif k�lt�r sahalarÝna ait 

alÝntÝ terimler (musiki, giyim, yemek adlarÝ) bunu a�Ýk�a g�sterir. HaylarÝn HÝristiyanlÝktan �nce Hayk, 

Ara, Asthik ve Anahit adlÝ d�rt TanrÝsÝ vardÝ, onlar Arme-Subar b�lgesine geldikten sonra buradaki 

Tork (T�rk) adlÝ TanrÝya da inandÝlar ve Hay tanrÝlarÝnÝn sayÝsÝ beĢe �ÝkmÝĢ oldu. Ermeni tarih�ilerinin 

yazdÝğÝ bu malumatÝ biraz a�Ýklayarak ve bu T�rk�n kim olduğunu netleĢtirelim. 

Arme Ģehirleri i�inde Nihiriya//Nihriya tarihi kaynaklarda baĢkent olarak ge�mektedir. B. 

Piotrovski bu Ģehri sonraki Tikranakertin yerinde, DiyarbakÝr‟Ýn kuzeydoğusunda yeniden kurar. 

AslÝnda, bu arazilerde Mitani Devleti dağÝldÝktan sonra X. asÝrdan �ok sonra Asur ve Urartu 

h�cumlarÝna maruz kalan Subar-Mitan ve Hurri ahalisi ayrÝ ayrÝ derebeylikler Ģeklinde yaĢÝyordu. 

Burada kurulmuĢ Subar beyliği 673‟e kadar bağÝmsÝzlÝğÝnÝ korumakla birlikte, aynÝ yÝlda Asurlar 

tarafÝndan dağÝtÝldÝ ve Arme-Subar b�lgeleri iki Asur eyaletine ayrÝldÝ. FÝrat �ayÝnÝn kÝyÝlarÝnda AsurlarÝ 

esir alÝp bu eyalette yerleĢtirdiği MuĢklar i�inde Hay tayfalarÝnÝn olmasÝ, onlarÝn burada 

meskunlaĢmasÝ hakkÝnda sonraki Hay-Ermeni tarih�isi M. Horenatsi ve “Sasunlu David” destanÝ bilgi 

vermektedir. 
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Asur kralÝ Sinahherib‟i 681‟de ibadet vakti kendi �ocuklarÝnÝ �ld�r�r ve onlar ortaya �Ýkan 

karÝĢÝklÝklardan korkup Subar beyliğine ka�arlar. Bu hadise hakkÝnda o �ağÝn Asur metinleri bilgi verir. 

Bu olay bir asÝr sonra Ġncil‟in de iki ayrÝ sayfasÝnda belirtilir: 

“Ve vaka oldu ki, kendi tanrÝsÝ Nisrok‟un evinde ibadet ederken Adrammelek ve ġaretsar onu 

kÝlÝ�la vurdular; ve Ararat diyarÝna ka�tÝlar” (II Krallar, bar.19, 37; Ġsayi, bar 37, 38). 

Ġncil‟in bu kÝsmÝ yazÝya ge�irildiği �ağlarda artÝk Subar beyliğinin dağÝlmasÝndan bir asÝr zaman 

ge�miĢti, artÝk Ararat (Urartu) devleti de yoktu. Kaynakta �lkenin adÝ geleneksel edebi priom gibi 

kullanÝlmÝĢtÝr. ġ�yle ki, Ararat (Urartu), AĢkenaz (Saka) ve Minni (Mana) krallÝklarÝnÝn adÝ son kez 

Ġncil‟de 593‟te ge�er (Yeremiya, 51, 27) ve bu �ağda aynÝ �lkeler artÝk Mada (Med) devletinin 

eyaletleri idi. Bundan da bir ka� y�zyÝl sonra (M.�. III-II) Ġncil‟i Yunan diline �evirenler buradaki Ararat 

(Urartu) adÝnÝ Armeniya adÝ ile karĢÝladÝlar, bundan da 7- 

8 y�zyÝl sonra “Hay tarihinin babasÝ” M. Horenatsi‟de, iki muhtelif kaynakdan istifade ettiği i�in 

Sinahheribin Armeniya‟ya ka�an �ocuklarÝnÝn adÝnÝ bir yerde Adramel ve Sannasar, baĢka bir yerde 

Adramel ve Argamozan Ģeklinde verir ve bazÝ Hay (pseudo Ermeni) soyunun onlardan t�rediğini 

yazar: 

“O kendi �ocuklarÝ Adramel ve Sannasar tarafÝndan �ld�r�ld� ve bundan sonra onlar 

Armeniya‟ya ka�tÝlar. Bizim erdemli atamÝz Skayordi onlardan birini SannasarÝ Asuriya sÝnÝrÝna yakÝn 

bizim yurdun g�neydoğusunada yerleĢtirdi. Onun nesli �oğalÝp Sim olarak adlanan dağÝ b�r�d�… 

Argamozan ise AynÝ arazinin g�neydoğusunda meskunlaĢtÝ. Tarih�i der ki, Artsruni ve Genuni soyu 

onun t�remeleridir. Bu sebepten biz burada Sennahirim hakkÝnda bilgi verdik. AynÝ tarih�i der ki, 

Angeğ evi HaykÝn hangi torunu Paskamdan t�remiĢtir”.37 

Bu olayÝ “Sasunlu David” destanÝ Ģu Ģekilde verir, Bağdat‟ta oturan Sinekerim adlÝ kralÝn 

Sanasar ve Bağdasar adlÝ iki oğlu gece iken ka�Ýp Hay H�k�mdarÝ Tevadoros‟un yanÝna gelir, bu da 

ona 300 aile verir ve bu aĢiret Sasun adlÝ yeni yerleĢim yeri kurar. G�r�ld�ğ� gibi, bu kaynaklarda 

bazÝ Hay boylarÝnÝn Van havzasÝnda yerleĢmesi tarihi ka�mÝĢ Asur Ģahzadeleri ile bağ kurmaktadÝr. 

Sonraki �ağlarda da tanÝnmÝĢ Hay-Ermeni s�laleleri (Mamikon, ArĢak, Bagrat, Smbat ve baĢkalarÝ) 

doğudan gelen T�rk-Arsak (Parth) soylu beylerin ve g�neybatÝdan gelen Aramey, Yahudi beylerin 

soyundan t�reyenlerdir. 

M. Horenatsin‟in kronoğindeki Argamozan (er-kam-ozan) adÝ ne kadar ilgi �ekmiĢse, Paskam, 

Tork ve Skayordi adlarÝ da o kadar dikkate layÝktÝr, ��nk�, Hay tarih�isi T�rk boyu olan Ermenlere ait 

kadim kaynaklardan aldÝğÝ bu adlarÝn manasÝnÝ bilmediği i�in sonraki ErmeniĢinaslara hayli problem 

yaratmÝĢtÝr. Moisey Horenatsi II. kitabÝnda ĢunlarÝ yazar: 

“VağarĢak Haykak‟Ýn torunu Paskam‟Ýn soyundan kabarÝk �izgili sÝfatÝ, dik burnu, batÝk g�z�, 

vahĢi bakÝĢÝ, y�ksek boyu ile se�ilen, g��l� ve azman, lakin itibarlÝ g�rkemine g�re Angeğ adlanan 

Tork‟u batÝ tarafÝn h�k�mdarÝ tayin etdi ve Tork soyunu da Angeğ-Tun adlandÝrdÝ. Eğer istersen, sana 
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onun hakkÝnda akla sÝğmaz hikayeler anlatÝrÝm, nasÝl ki, Persler Zaloğlu R�stem‟de 120 fil g�c� 

olduğunu s�yler. Onun hakkÝndakÝ t�rk�lerde de �yle yiğitlik ve ataklÝktan bahsedilir ki, bunlarÝ ne 

Samson, ne Herkules ne de Zaloğlu hakkÝnda demek olmaz”.38 

Tarih�i bu hikayesini devam ettirir ve Tork adlÝ bahadÝrÝn azmanlÝğÝnÝ anlatÝrken Tepeg�z 

hakkÝnda Homeros‟un yazdÝklarÝnÝ tekrar eder. Eseri Rus�aya �eviren N. Emin de bu benzerliği 

g�rm�Ģ, Homeros‟un Polifemi ile mukayese yapmÝĢtÝr.39 Fakat, tarihten bilinmektedir ki, ne HaylarÝn, 

ne de Ermenilerin T�rk (Tork) adlÝ h�k�mdarÝ olmamÝĢtÝr. Bunun i�in de, sonraki araĢtÝrÝcÝlar metin 

tahlilleriyle bunu kesinleĢtirdiler, M. Horenatsi‟nin istifade etdiği kaynakta T�rk adlÝ h�k�mdar yoktur, 

tapÝnak adÝdÝr ve onun �irkinliği hakkÝndakÝ tasvir ise Hayca “angeğ-tun” (idbar evi, kifir soyu) s�z�n�n 

manasÝna uygun tarih�inin yorumu sonucudur. Favstos Buzand (V. asÝr) “Angel Ģehri �ok eskiden 

Ermenlerin baĢkentidir” der, Hay-Ermeni kaynaklarÝnda kullanÝlan Angel (sonralar Angeğ-tun) Ģehrinin 

Arme-Subar b�lgesinde olduğunu kaydeden Kapansyan Tork ve Paskam adlarÝ hakkÝnda ĢunlarÝ 

yazar: 

“Sonra bu Ģehrin kultla bağlÝ değerini de hususi kaydetmek lazÝmdÝr, ��nk� burada putperestlik 

devrinde babasÝ Paskam olan Tork Angeğlinin tapÝnağÝ vardÝ. Elbette, bunlar TanrÝ adlarÝdÝr; birincisi 

(Torkh) esasen Anadolu‟da ekseriya kadim halklarÝn tapÝndÝğÝ Troko, Tarku ve Tarhu Ģekillerinde 

kullanÝlan ve Yunanlara Tarchon, Etr�skler vasÝtasÝyla RomalÝlara Tarkuinius, LikyalÝlara trhh Ģeklinde 

ge�en “tanrÝ” anlamlÝ addÝr. Paskam (Paskham) adÝ ise, eğer yazÝlÝĢÝ tahrif olmamÝĢsa, Ģimdilik 

a�ÝklanamamaktadÝr. Sonundaki -am elementi ile bir�ok Hurri adÝna benzemektedir, lakin Aitakama, 

Tarhigama adlarÝnda olduğu gibi, burada -kam ekini de ayrÝ tutmak gerekir”.40 

Gr. Kapansyan‟Ýn bu s�zlerine Armeden doğuda Subar beyliğinde Turhu Ģehir b�lgesinin 

olduğunu da ilave ederek ve lingiuist alimin b�y�k uzman seziĢi ile Ayta-Kama, Tarhi-Kama ve Pas-

Kam adlarÝndaki -kam ekinin ayrÝldÝğÝnÝ g�rmesini de �zellikle belirtmeliyiz. Ancak alimin kendisi de 

itiraf etmektedir ki, “baba” gibi takdim olunan Paskam adÝ Ģimdilik izah edilememektedir. Halbuki, 

burada izah edilecek zor bir Ģey yoktur sadece, Tork tapÝnağÝnÝn baĢ kahini Pas kam (baĢ kam) 

adlandÝrÝlÝr ve b�t�n bu garip yorumlar zamanda M. Horenatsi‟nin kendisinden bin yÝl �nceki Subar-

Ermen tarihi ile ilgili kaynaklarda rastladÝğÝ T�rk tapÝnağÝ ve bu tapÝnağÝn baĢ ĢamanÝ (kamÝ) olarak 

verilmiĢ paskam unvanÝnÝ HaykÝn soyuna bağlamak amacÝ ile ortaya �ÝkardÝğÝ karÝĢÝklÝktan baĢka bir 

Ģey değildir. �ağdaĢ Hay-Ermeni tarih�ilerinin ortaklaĢa yazdÝğÝ son “Ermeni halkÝnÝn tarihi” (1980) 

adlÝ kitapta ise bu ayrÝlÝk bir tek c�mle ile verilmiĢtir: 

“Ermeni panteonu arasÝna Tork tanrÝsÝ da dahil oldu”.41 

G�r�ld�ğ� gibi, kadim Subar-Ermen k�lt�r�n� benimseyen Hay yazarlarÝ ger�ek olayÝ 

karÝĢtÝrmÝĢlardÝr. Hatta, Torkun tapÝnak değil, M. Horenatsin‟in yazdÝğÝ gibi, b�lge beyi olduğunu kabul 

etsek bile, yine onun kadim Ermen boyu i�inde ulu Ģaman (baĢkam) soyundan olan T�rk adlÝ bir bey 

olduğunu kabul etmek zorundayÝz ve her iki halde kadim T�rk s�zleri olan paskam unvanÝ ve Tork adÝ 
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Haylara ait değildir. Tarih�i kendisi de itiraf etmektedir ki, yararlandÝğÝ “kaynakta hadiseler baĢka t�r 

tasvir edilmiĢtir”.42 

Bir-iki kelime de Varbak ve Skayordi hakkÝnda. BakalÝm “Ermeni tarihinin atasÝ” olarak tanÝnan 

tarih�i bu konuda ne demektedir? N. Emin‟in, Rus�aya terc�me ettiği kitabÝn 1858. yÝl neĢrindeki ifade 

Ģ�yledir: 

NaĢ pervÝy gosudar, uven�annÝy Vapbakom, bÝl Paruyr, sÝn Skayordi. “Varbak tarafÝndan (tayin 

edilen) baĢÝna ta� konulan Sakaoğlu Parur bizim ilk h�k�mdarÝmÝzdÝr”.43 

Uzmanlar “Paruyr Skayordi” adÝnÝn Hay-Ermeni dilinde Sak oğlu Parur olduğunu kuĢkusuz kabul 

ediyorlar, ��nk� bu dilde ordi s�z� “oğlu” manasÝnda kullanÝlÝr. Yani, Sakaoğlu Parur Hay değil, o 

�ağlarda Ermen �lkesinde Saka boyundan bir b�lge beyidir. M. Horenatsin‟in Mada h�k�mdarÝ olarak 

verdiği Varbak (Arbak) ise baĢka kaynaktan alÝp Keyek ile karÝĢtÝrdÝğÝ Arbak‟tÝr. ��nk�, Asur Devleti 

�zerinde zafer kazanan, Asurlara karĢÝ b�y�k muharebede ona yardÝm etmiĢ Ermen (Subar-Mitan, 

Saka-Kimmer) savaĢ�ÝlarÝnÝ m�ttefik olarak g�ren Mada �arÝ Kiaksar idi ve savaĢtaki baĢarÝdan 

sonra, 612‟de Saka boyundan Parur beyi Ermen �lkesine h�k�mdar olarak tayin eden de o olabilirdi. 

Tarih�inin “bizim soybabamÝz Parur” demesi ise Hay soyuna değil, Ermen �lkesinde yaĢamÝĢ Saka-

Ermen soyuna aittir. Bu durum �ok a�Ýk g�steriyor ki, HÝristiyanlÝk‟tan sonra yazÝlan pseudoErmeni 

tarihlerinde eski Ermen halkÝnÝn tarihi yanlÝĢ olarak �n Hay tarihi gibi verilmiĢtir. 

HaylarÝn kendi soy k�t�ğ�n� Ermen adÝna bağlama sebebini izah eden V. Ġ. Nikonov, ilk manasÝ 

�oktan unutulmuĢ bazÝ etnik isimler ata tasavvuru yarattÝğÝ i�in onlar mitik “soybabasÝ” adÝnÝ t�retir ve 

bu hal, sadece, manasÝ bilinmeyen adlarÝ mitik suretlere �evirip izah etme gayretidir, demektedir. 

B�ylece; “Bir halkÝn iki -Hay ve armen- adÝndan onun efsanevi soy liderleri Hayk ve oğlu Armenak 

hakkÝnda mitler oluĢtu”.44 HaylarÝn menĢei hakkÝnda muhtelif efsaneler vardÝr ki, bunlardan biri de 

Strabon tarafÝndan yazÝya alÝnmÝĢtÝr. G�ya, Yunan arazisinde olan Fessaliya‟daki Armeniya Ģehrinin 

sakini Armen Yason ile Armeniya (Ermen) �lkesine gelir ve “Ġskender‟in y�r�y�Ģ�nde iĢtirak etmiĢ 

FarsallÝ Kirsil ve LarisalÝ Midiy tespit ederler ki, Armeniya onun adÝ ile isimlendirilmiĢtir”.45 Yason‟un 

eĢinin adÝ Armen olsaydÝ bile, Ermen �lkesinin onun adÝ ile adlanabilmesi i�in tarihi sebep yoktu, 

ancak bu efsanede bir hakikat varsa, o da Hay-Yunan iliĢkisine dolaylÝ iĢarettir. Strabon efsaneyi bu 

Ģekilde hatÝrlattÝktan sonra: “Bunlar ge�miĢ hikayeler idi. Daha yeni hikaye ise Pers egemenliği 

devrinden baĢlayarak sonraki �ağlarÝ, ta bizim zamana kadar olan olaylarÝ ihtiva etmektedir ki, bunu 

da kÝsaca Ģ�yle s�ylemek m�mk�nd�r. Armeniya‟ya �nce Persler ve MakedonyalÝlar sahip oldu, 

Bundan sonra Suriye ve MadanÝ kendilerine tabii olarak barÝndÝranlar; Armeniya‟da son h�k�mdar 7 

Pers‟ten (Kam-Atan‟yÝ �ld�renler-F.A.) biri olan Kidarnan‟Ýn soyundan Oront idi. Sonra RomalÝlarla 

savaĢan B�y�k Antioh‟un alaybaĢ�ÝlarÝ Artaksi ve Zariadri �lkeyi iki kÝsma ayÝrdÝlar. H�k�mdarÝn 

tayinatÝ ile onlar �lkeyi idare ettiler. H�k�mdar savaĢta yenildiğinde onlar RomalÝlarÝn tarafÝna ge�tiler 

ve h�k�mdar ilan edilip bağÝmsÝz oldular. Artaksiyan‟Ýn halefi Tigran s�z�n ger�ek manasÝyla 

Armeniya‟ya hakim oldu” (XI.14.15) Ģeklinde yazar. 
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Strabon sonra, Tigran‟Ýn muhtelif �lkelerden bazÝ arazileri aldÝğÝnÝ ve Armeniya coğrafi adÝnÝn 

geniĢlediğini belirleyen farklÝlÝklarÝ ortaya koyar. Artaksi soyundan olup, Part‟da (ArsaklarÝn 

�lkesinde)46 Girov veya esir sÝfatÝyla korunan bu “Ermeni h�k�mdarÝ” ArsaklarÝn yardÝmÝ ile 

Armeniya‟da h�k�mdar olup onlarÝn kuvveti ile �lkenin sÝnÝrlarÝnÝ geniĢletir, ancak, Arsaklara karĢÝ 

kaypak olduğu i�in doğu b�lgelerinden kovulur. Daha sonra “Lukul TigranÝ Suriye ve Finike‟den de 

kovdu”47 Onun halefi Artavasd da Parthiya ile muharebede RomalÝlara ihanet ettiğinden Antoni onu 

�ld�r�r. “Artavas‟tan sonra �lke Sezar ve RomalÝlarÝn hakimiyeti altÝnda bir ka� h�k�mdar tarafÝndan 

idare edildi ve bu �lkenin aynÝ Ģekilde idare edilmesine Ģimdi de devam edilmektedir”.48 Strabon‟un 

s�ylediği gibi, “Armeniya‟ya hakim olan” Tigran kimdir? Onun Arsak soyundan olmasÝ konusunu 

bÝrakÝp, bu suale Rus tarih�ilerinin verdiği yorumu hatÝrlatalÝm: 

“B�yle h�k�mdarÝn ger�ek hakimiyeti Part‟daki umumi siyasi durumdan kaynaklanmaktaydÝ. Esir 

olan Ermeni ġehzadesi Tigran Armeniya tahtÝna oturmasÝ halinde Atropaten arazisinden Partlar “70 

dere” vereceğine yemin ederek II Mitridat‟Ý razÝ edebildi. M.�.95‟te II. B�y�k Tigran Armeniya �arÝ 

oldu”.49 

ArsaklarÝ aldattÝğÝ i�in g�ney b�lgelerinden kovulan Tigran yukarÝda hakkÝnda bilgi verdiğimiz 

Arme-Subar b�lgesinde Tikranakert Ģehrini kurdu ve burasÝ Hay-Ermenilerin ilk baĢkenti oldu. 

Tigran‟Ýn m�stakilliği 20 yÝl s�rd� ve M.�. 66‟da RomalÝlara tabi oldu. Oğlu II. Artavazd‟da (M.�.55-

34) Roma Ġmparatorluğu‟nun vassalÝ idi. Onun varislerinin hakimiyeti hakkÝnda ise Strabon‟un 

yukarÝdaki verdiği bilgiler konuya a�ÝklÝk getirmektedir. Strabon‟dan bir asÝr sonra yaĢamÝĢ olan Roma 

tarih�isi Kornelius Tacitus de Ermenilerin Partlarla yakÝnlÝğÝ hakkÝnda aynÝ s�zleri kullanÝr.50 

B�ylece, Ermen b�lgesinin tarihini izleyerek Yeni Eran‟Ýn zamanÝna geldik. Buraya kadar 

s�ylediklerimizi �zetledikten sonra, Ermeniye‟nin “HaylaĢma” sebebine d�nelim: 

1. FÝrat �ayÝnÝn yukarÝ b�l�m�nde M.�. IX-VIII. y�zyÝllarda Urartu arazisi olup, VII. y�zyÝlda 

Saka-Kimmer boylarÝnÝn meskunlaĢtÝğÝ Ermen �lkesinin ahalisi esasen T�rk (Subar-Mitan, Saka-

Kimmer) ve Hurri-Urartu boylarÝndan kalma boylar idi. Bu �lke VII. asrÝn sonundan Mada devletinin, 

VI. asrÝn ortalarÝnda ise Ahemeni devletinin eyaleti idi ve Selevki egemenliğine kadar burayÝ zaman 

zaman Urartu, Saka, Mada, sonra Pers k�kenli Satraplar idare etmiĢlerdir. 

2. MakedonyalÝ Ġskender‟in �n Asya‟ya y�r�y�Ģ�nden sonra Ahemeni s�lalesinin egemenliğine 

son verildi ve artÝk III. asrÝn baĢÝnda Pers Ġmparatorluğu‟nun yerinde Selevki h�k�mranlÝğÝ yer aldÝ. 

YalnÝz III. Antioh‟un (M.�. 223-187) RomalÝlara mağlubiyetinden sonra Ermen �lkesi Roma‟ya bağlÝ 

olarak iki vilayete b�l�nd�. B�y�k Tigran‟Ýn zamanÝnda bu vilayetler kÝsa s�relerle (20 yÝl) tek merkez, 

Tigranakert‟ten idare edilmiĢse de, az sonra yine de batÝda RomalÝlara, doğuda Arsaklara bağlÝ vassal 

b�lgeler idi. 

3. Milattan sonra Sel�uklularÝn geliĢine kadar Ermen b�lgesi zaman zaman Arsak, Sasani, 

Bizans, Arap (Hilafet) devletlerinin eyaleti olmuĢtur. Bu �ağlarda Ermen eyaletine tayin edilen caniĢine 

havale edilmiĢ failiyet mekanÝna bağlÝ olarak, b�lgenin adÝ siyasi-inzibati arazi gibi, bazen b�y�m�Ģ 
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bazen de k���lm�Ģt�r. Herodot‟un zamanÝnda “Armeniya” uzunluğu 310 km. olan bir b�lge idi, hatta 

onun doğu komĢusu olan Matien arazisinin uzunluğu (750 km.) ondan iki kat b�y�k idi.51 Ġran alimi 

Seid Nefisi, “Hilafet zamanÝ Araplar Aran toprağÝnÝ Kafkasya‟da fethettikleri baĢka nahiyelere 

birleĢtirerek, ona Ermeniye, yeni Ermenistan adÝnÝ verdiler” demektedir.52 Ermen adÝnÝn etnik 

anlamda değil, b�yle siyasi-idari ve coğrafi anlamda suni Ģekilde geniĢlemesi 1828‟de de olmuĢtur. 

AynÝ yÝlÝn Mart ayÝnda Rus �arÝ I. Nikolay‟Ýn imzaladÝğÝ fermana esasen Erivan hanlÝğÝ ile Nah�Ývan 

hanlÝğÝ birleĢtirilip “Armeniya vilayeti” olarak adlandÝrÝldÝ. Fakat, G�ney Kafkasya‟da G�rc�-Ġmeret ve 

Kaspi b�lgeleri kurulana kadar Armeniya vilayeti inzibati arazi olarak toplam 12 yÝl mevcut oldu. 

Arme-Subar b�lgesinde M.�. V-III. asÝrlarda yerli Hurri-Urartu ve b�lgenin g�neyinde Sami-

Aramey halklarÝ ile kaynayÝp karÝĢan Haylar Ġskender‟in y�r�y�Ģ�nden sonra batÝdan Makedonya-

Yunan ve Roma ordularÝnÝn b�lgeye geldiği �ağlarda hayli aktifleĢti. Bunun sebebi, bir yandan 

b�lgeye gelen yeni kuvvetlerle olan ge�miĢ etnik yakÝnlÝk olsa da, diğer yandan, kuzey komĢusu olan 

Ermen �lkesine sÝzan Haylarla birlikte b�t�n Hay tayfalarÝnÝn Dicle ve FÝrat‟Ýn yukarÝ kÝsÝmlarÝnda yeni 

stratejik coğrafi mekanda yerleĢmesi idi. Hem batÝdaki hem de doğudaki b�y�k devletler burada ayrÝ 

bir b�lge kurmakta ÝsrarlÝ olduğundan yerli soy liderleri i�inden kendilerine meyilli Satraplar ve yeri 

geldiğinde “�arlar” yetiĢtirmek siyaseti g�d�ld�. III. Antioh M.�. 190‟da RomalÝlara mağlup olduktan 

sonra RomalÝlar tarafÝna ge�en SatraplarÝn hesabÝna Hay-Ermeniler sanki bir boy dirilmiĢti. Milattan 

sonra, �zellikle, HrÝstiyanlÝğÝn siyasi bir rejim olduğu �ağlarda Bizans‟Ýn misyonerlerden yararlanma 

ĢansÝ hayli arttÝ. Suriye ve Bizans kiliselerinde ders alÝp gelen Haylar yeni Hay-Ermeni milletinin 

teĢekk�l edip Ģekillenmesinde emsalsiz hizmette bulundular. 

ArtÝk V. y�zyÝldan itibaren HaylarÝn “b�y�k ve kadim tarih” aktarÝĢÝ v�cut buldu. Halbuki, hala o 

�ağda M. Horenatsi, “�oğu zaman baĢkalarÝnÝn hakimiyeti altÝnda yaĢamÝĢ g��s�z Haylar k���k ve az 

n�fusa sahip halktÝr” Ģeklinde yazar.53 Hovanes Drashanakertsi (XI. asÝr) de Parur‟a kadar Hayk 

�lkesinde yabancÝlarÝn hakim olduğunu yazmaktaydÝ. Halbuki, bu Parur‟un ve ondan sonra gelenlerin 

de Hay soyundan olmadÝğÝnÝ yukarÝda g�rd�k. ErmenileĢen Hay toplumu i�inde soylu b�lge beyleri de 

esasen Subar, Ermen, Arsak, Pers, Aramey aĢiretlerinden olmaktaydÝ. M. Horenatsin‟in eserine Ģerh 

yazan N. Emin, kendilerini Hay veya “Aram soyu”, �lkelerini Hayots aĢhar, Hayots yerkir, Hayastan, 

Hayastan aĢhar adlandÝran Haylar hi�bir zaman kendilerine Armeni, �lkelerine Armenia dememiĢler” 

demektedir.54 Anadolu‟da Arimoi (Homeros), Arme ve Ermen adlÝ Subar-T�rk boylarÝnÝn HrÝstiyanlÝğa 

kadar yaĢanmÝĢ tarihinde Hay boylarÝnÝn yeri yoktur. Balkanlar‟dan M.�. VIII. y�zyÝlda Anadolu‟ya 

girip bir asÝr Firikya kolonisi olan, sonra buradan ge�erek Suriye b�lgelerinde yaĢayan Haylar Arme 

b�lgesine gelip Hurri-Urartu boylarÝyla karÝĢmÝĢ (M.�. VI-I) ve sonralarÝ Ermen b�lgesine sÝzmÝĢlar. 

Burada HÝristiyanlÝğÝn yayÝldÝğÝ �ağlarda HaylarÝn ErmenileĢme s�reci baĢlamÝĢtÝr. 

Hay-Ermeni alfabesinin ortaya �ÝkÝĢÝ V-VII. asÝrlarda esasen kilise edebiyatÝ ve Babil, Yunan, 

Suriye kaynaklarÝ Grabara terc�me edildi. Hay tarih�ileri Moisey Horenatsi‟den baĢlayarak, 

kendilerinin eski tarihini yazdÝklarÝnda artÝk �oktan unutulmuĢ olan Subar-Ermen ve 
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 Saka-Arsak boylarÝnÝn tarihine ait olaylarÝ da Hay-Ermeni tarihi gibi kaleme aldÝlar.55 

Ġslamiyet‟ten sonra Hilafetin Hay-Ermeni kiliselerine verdiği �st�nl�kten baĢarÝ ile yararlanan Haylar 

HÝristiyan T�rklerin kiliselerini ve bu kilise tarihlerini de benimsediler. 

HÝristiyanlÝğÝ FÝrat kÝyÝlarÝnda kabul ettikten sonra zaman zaman k���k gruplarla Aras boyunca 

Azerbaycan‟a sÝzan Hay tayfalarÝ Kars, G�y�e g�l� ve AğrÝ dağÝ taraflarÝnda meskunlaĢtÝ. Arap 

Hilafeti devrinden artan ve sonraki �ağlarda devam eden b�yle g��ler Erivan hanlÝğÝnda bazÝ Ermeni 

k�ylerinin, Ģehirlerde Ermeni mahallelerinin, �evre b�lgelerde Ermeni topluluklarÝnÝn kurulmasÝ ile 

sonu�landÝ. Bunun dÝĢÝnda zaten sayÝsÝ az olan Haylar Suriye‟den baĢlayÝp Ġran‟a kadar muhtelif 

vilayetlere dağÝlmÝĢlardÝ. YalnÝz son iki asÝrda “Ermeni Vilayeti” kurmak amacÝ ile T�rkiye, Suriye ve 

Ġran‟dan Hay ailelerini toplu Ģekilde BatÝ Azerbaycan arazilerine yerleĢtiren Rus Ġmparatorluğu 

1920‟de Erivan hanlÝğÝnÝn yerinde d�nya tarihinde ilk kez “bağÝmsÝz” Hayastan-Armeniya devletinin 

kurulmasÝnÝn yolunu a�tÝ. 

 

1 Alman alim Mortman yaklaĢÝk 130 yÝl �nce bu problem g�ndeme getirmiĢ ve Sel�uklu-

OsmanlÝ devrine kadar Ermeni (Hay) dilinde kaynağÝ belli olmayan T�rk�e kelimelerden bahsetmiĢtir. 
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Tarihi ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni / Dr. Ufuk 

Tavkul [s.562-571]   

AraĢtÝrmacÝ-BaĢbakanlÝk Devlet ArĢivleri Genel M�d�rl�ğ� / T�rkiye 

 

Kafkasya‟nÝn merkez� b�l�m�nde, Kafkaslar‟Ýn en y�ksek dağÝ Elbruz‟un doğu ve batÝsÝnda yer 

alan dağlÝk arazide yaĢamakta olan Kara�ay-Malkar T�rklerinin bu b�lgeye hangi tarihte ve nereden 

geldikleri konusu hen�z bilim �evrelerinde tam olarak aydÝnlÝğa kavuĢturulamamÝĢ bir mesele olarak 

karĢÝmÝzda durmaktadÝr. KonuĢtuklarÝ dil a�ÝsÝndan ele alÝndÝğÝnda, Kara�ay-MalkarlÝlarÝn dillerinin 

T�rk dillerinin Kuzey-BatÝ kolunu oluĢturan “KÝp�ak” leh�eleri grubuna girmesi onlarÝn da KÝp�ak 

k�kenli bir T�rk boyu ve dolayÝsÝyla 12-13. y�zyÝllarda Kafkasya‟da h�kimiyet kuran KÝp�ak T�rklerinin 

torunlarÝ olduklarÝ d�Ģ�ncesini akla getirmiĢtir. Ancak Kara�ay-Malkar T�rklerinin etnogenezlerinin 

Kafkasya olduğu ve onlarÝn taĢÝdÝklarÝ etnik isimlerini dÝĢarÝdan getirmedikleri, etnik boy adlarÝna 

Kafkasya‟da sahip olduklarÝ g�z �n�ne alÝndÝğÝnda onlarÝn tarih� ve etnik k�kenlerinin daha derinlerde 

aranmasÝ gerektiği ortaya �ÝkmaktatÝr. 

Kafkasya değiĢik etnik k�kenden gelen ve farklÝ dillerde konuĢan pek �ok etnik grubun bir arada 

yaĢadÝğÝ bir coğrafyadÝr. Karadeniz ile Hazar denizi arasÝndaki topraklarda yaĢayan Abhazlar, Adige 

(�erkes) boylarÝ, Abazalar, Kara�ay-MalkarlÝlar, Osetler, �e�en-ĠnguĢlar, Kumuklar, Lezgiler, Avarlar, 

Laklar, DargÝlar farklÝ etnik k�kenlere ve dillere sahip olmakla birlikte, y�zyÝllar boyunca aralarÝnda 

yaĢanan etnik ve sosyo-k�lt�rel b�t�nleĢme ve etkileĢim sonucunda ortak bir k�lt�r ve hayat tarzÝ 

etrafÝnda birleĢmiĢlerdir. “Kafkas K�lt�r AlanÝ” adÝnÝ verdiğimiz bu etnik ve k�lt�rel coğrafyada 

yaĢayan halklar ise “Kafkasya HalklarÝ” olarak adlandÝrdÝğÝmÝz toplumu meydana getirmektedirler. 

Kafkasya halklarÝnÝn sosyo-k�lt�rel yapÝlarÝnÝn tarih� ve etnik k�kenleri Kafkasya‟yÝ dÝĢarÝdan 

etkileyen �eĢitli medeniyet ve kavimlerle yakÝndan iliĢkilidir. Tarihin �eĢitli d�nemlerinde, gerek 

Sibirya-Orta Asya-G�ney Rusya bozkÝrlarÝ yolu ile kuzeyden, gerek Anadolu-�n Asya-Mezopotamya 

yolu ile g�neyden, gerekse Karadeniz yolu ile batÝdan Kafkasya‟ya gelen �ok �eĢitli kavim ve 

medeniyetler, beraberlerinde getirdikleri pek �ok k�lt�rel �zellikleri ve etnik unsurlarÝ Kafkasya‟da 

bÝrakmÝĢlar ve Kafkasya‟nÝn yerli unsurlarÝ ile karÝĢan bu sosyo-k�lt�rel �zellikler, Kafkasya halklarÝnÝn 

sosyo-k�lt�rel yapÝlarÝnÝn ortaya �ÝkmasÝnda ve geliĢmesinde son derece etkili olmuĢlardÝr. 

Tarih �ncesi devirlerden Orta �ağ‟a kadar, gerek ticaret amacÝyla, gerekse savaĢlar ve fetih 

yoluyla Kafkasya‟ya giren eski Anadolu ve Mezopotamya kabileleri, Yunan, Roma ve Ceneviz ticaret 

kolonileri, Kimmer-Ġskit gibi proto-T�rk kavimleri ile Hun-Bulgar, Alan, Hazar, KÝp�ak gibi T�rk 

kavimleri Kafkas sosyo-k�lt�rel yapÝsÝnÝn temel taĢlarÝnÝ oluĢturan medeniyet unsurlarÝnÝ da 

beraberlerinde Kafkasya‟ya getirmiĢler ve Kafkasya halklarÝnÝn sosyo-k�lt�rel yapÝlarÝnÝn 

Ģekillenmesinde en �nemli rol� oynamÝĢlardÝr. 
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Kafkasya halklarÝnÝn ve Kafkas k�lt�r�n�n ayrÝlmaz bir par�asÝ olan Kara�ay-Malkar T�rklerinin 

etnik ve tarih� a�Ýdan k�kenlerini araĢtÝrmaya proto-T�rk kavimlerinden baĢlanmasÝ gerekmektedir. 

M.�. 1700 tarihinden itibaren Orta Asya‟da g��ebe ve savaĢ�Ý bir kavime ait k�lt�r�n yavaĢ 

yavaĢ h�kim olmaya baĢladÝğÝ g�r�lmektedir. Altay ve TanrÝ dağlarÝnÝ kaplayan ve antropologlar 

tarafÝndan “Andronova insanÝ” olarak adlandÝrÝlan bu k�lt�r�n yaratÝcÝlarÝ T�rk kavimlerinin proto tipini 

teĢkil ediyordu.1 

M.�. 1700-1200 yÝllarÝnda YayÝk ve BalkaĢ g�l�, ĠrtiĢ ÝrmağÝ boylarÝ ve Obi ÝrmağÝnÝn baĢ 

kÝsÝmlarÝna yayÝlan Andronova k�lt�r�ne mensup kavimlerin baĢta at, koyun, inek olmak �zere �ok 

miktarda ehli hayvan besledikleri ve baĢta bronz (tun�) olmak �zere madenciliği de geliĢtirdikleri 

bilinmektedir.2 

Kara�ay-Malkar T�rklerinin tarih� kaynaklardan takip edebildiğimiz atalarÝ Hunlar ile 

baĢlamaktadÝr. Hunlar esas itibariyle g��ebe bir kavimdiler. Ancak �in kaynaklarÝ onlarÝn hayvan 

s�r�leri ile meĢgul olurken ziraat ile de uğraĢtÝklarÝnÝ belgelemektedir. Altay b�lgesinde Hun 

D�nemi‟nde a�ÝlmÝĢ �eĢitli su kanallarÝ ileri derecedeki ziraat�iliğin en belirgin delilleridirler. Hun 

�ağÝndaki ziraat k�lt�r� ile ilgili saban demirleri, oraklar, hububat �ğ�tmek i�in kullanÝlan taĢlar bu 

k�lt�r�n en �nemli eserleri arasÝndadÝr.3 

Kafkasya‟da bilhassa g�n�m�zdeki Kuzey Osetya Cumhuriyeti sÝnÝrlarÝ i�inde kalan Digorya ve 

Vladikafkaz‟da ortaya �ÝkarÝlan Hun eserleri Macaristan‟daki Hun �ağÝ eserler ile b�y�k benzerlik 

g�stermektedir. HunlarÝn bu devrine ait Kafkas buluntularÝna KÝrÝm ve Ker� k�lt�rlerinin �ok kuvvetli 

tesirler yaptÝklarÝ, bilhassa ele ge�irilen toka Ģekillerinin karĢÝlaĢtÝrÝlmalarÝndan anlaĢÝlmaktadÝr.4 

HunlarÝn Orta Asya‟dan batÝya g�� ederek M.S. 370-375 yÝllarÝnda Volga ÝrmağÝnÝ ge�ip, 

Kafkaslar‟Ýn kuzeyinde yaĢayan Kuban AlanlarÝnÝ boyunduruklarÝ altÝna aldÝklarÝ bilinmektedir.5 

BatÝ HunlarÝnÝn bir kolu olan Bulgar T�rklerinin 3-4. y�zyÝllarda Kuban b�lgesine yerleĢtikleri 

anlaĢÝlmaktadÝr.6 BizanslÝ tarih�i Diyonysius de Charax HunlarÝn 330 tarihlerinde Kafkaslar‟Ýn 

g�neyine kadar indiklerini kaydetmiĢtir. Bunlar da HunlarÝn Bulgar kolu idi.7 M.S. 3. y�zyÝlda yaĢayan 

Suriyeli tarih�i Mar Abas Katuni‟ye g�re ise Bulgar T�rkleri M.�. 149-127 yÝllarÝnda KafkaslarÝn 

kuzeyinde bulunuyorlardÝ.8 

558 yÝlÝnda Kafkasya‟ya gelen Avar T�rkleri bir kÝsÝm Bulgar boylarÝ ile birlikte Balkanlar‟da Tuna 

b�lgesine g�� ettiler. 671 yÝlÝnda liderleri Asparuk komutasÝnda Balkanlar‟a giden ve bug�nk� 

Bulgaristan‟a adlarÝnÝ veren Bulgar T�rkleri orada Slav kabileleri arasÝnda eriyip yok oldular. 

Kafkasya‟da kalan Kuban BulgarlarÝ ise Alan ve Adige boylarÝ ile yaĢamaya devam ettiler.9 

Bizans kaynaklarÝ Bulgar T�rklerinin 7. y�zyÝla kadar Kuzey Azak bozkÝrlarÝnda g��ebe hayatÝ 

yaĢadÝklarÝnÝ ve HanlarÝ Kubrat‟Ýn �l�m�yle dağÝldÝklarÝnÝ yazmaktadÝr. Kubrat‟Ýn b�y�k oğlu Batbay 

Azak‟ta kalmÝĢ, Kotrag adÝndaki ikinci oğlu Don ÝrmağÝnÝn karĢÝsÝna yerleĢmiĢtir. ���nc� kardeĢ 
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Asparuk ise, Tuna boylarÝna g�� etmiĢtir. Azak denizinin kuzey kÝyÝlarÝnda yerleĢen Batbay‟Ýn kabilesi 

Bizans ve Rus kaynaklarÝnda Kara Bulgarlar adÝyla ge�mektedir. 

Rus bilim adamlarÝndan A. Miller yaptÝğÝ arkeolojik �alÝĢmalar sonucunda elde ettiği bilgilere 

dayanarak Kafkasya‟daki Kara�ay-Malkar halkÝnÝn Kara BulgarlarÝn torunlarÝ olduklarÝ g�r�Ģ�n� ileri 

s�rm�Ģt�r. Ancak A.Miller‟in 1933 yÝlÝ sonlarÝnda Sovyet h�k�meti tarafÝndan tutuklanarak Sibirya‟ya 

s�r�lmesi ve orada �lmesiyle bu konudaki �alÝĢmalar yarÝda kalmÝĢtÝr.10 

Kafkasya‟da ġarkel dolaylarÝnda, Kafkasya‟nÝn orta kesimlerinde ve Kuban b�lgesinde ele 

ge�irilen M.S. 6-7. y�zyÝla ait toprak bakra�lar Bulgar T�rklerinin tipik bir yemek kabÝdÝr.11 

Don b�lgesinde Novo�erkassk‟ta bulunan Bulgar T�rklerine ait kazanlar ile AĢağÝ Dinyester ve 

Tuna boylarÝnda ele ge�irilen kazan par�alarÝ aynÝ k�lt�rel �zellikleri g�stermekteydi. Bu arkeolojik 

eserlerin dağÝlÝmÝ Bulgar T�rklerinin Azak‟tan Tuna‟ya doğru olan g�� yollarÝnÝ g�steriyordu. AynÝ 

kaplara Kuzey Osetya‟da yapÝlan araĢtÝrmalarda da rastlanmasÝ �zerine A. Miller Azak b�lgesindeki 

Kara BulgarlarÝn bir b�l�m�n�n Kafkasya‟ya gelip yerleĢtiğini ve bunlarÝn g�n�m�zdeki torunlarÝnÝn 

Kara�ay-MalkarlÝlar olduğu tezini ileri s�rd�.12 

1930‟lu yÝllarÝn baĢÝnda ileri s�r�len bu tezin doğruluğunu ispatlayacak veriler daha sonraki 

yÝllarda yapÝlan araĢtÝrmalarla ortaya konmuĢtur. 

Son yÝllarda Kafkasya‟nÝn Kara�ay-Malkar b�lgesinde ortaya �ÝkarÝlan runik harfli yazÝtlarÝn 

dilinin ��z�lmesi Kara�ay-Malkar halkÝnÝn etnik k�keni ile ilgili bir�ok sorunun aydÝnlatÝlmasÝna 

yardÝmcÝ olmuĢtur. �nceleri Adigelerin yada Osetlerin atalarÝndan kaldÝğÝ sanÝlan runik harfli kaya 

yazÝtlarÝnÝn Adige ve Oset dilleri ile ��z�lememesi sonucunda bu yazÝtlarÝn T�rk�e olabileceği 

d�Ģ�n�lm�Ģt�r. 1943-1944 yÝllarÝnda Orta Asya ve Sibirya‟ya s�rg�ne g�nderilen Kara�ay-Malkar 

halkÝnÝn 1957 yÝlÝndan sonra Kafkasya‟ya d�nmesiyle Kara�ay-MalkarlÝ bilim adamlarÝ bu yazÝtlarÝ 

incelemeye baĢlamÝĢlar ve runik harfli yazÝtlarÝn Hun-Bulgar T�rk�esinde yazÝldÝğÝnÝ ortaya 

koymuĢlardÝr. 

T�rkoloji araĢtÝrmalarÝ Kafkasya‟da yaĢamÝĢ olan Kuban BulgarlarÝnÝn Kara�ay-Malkar halkÝnÝn 

etnik ve sosyo-k�lt�rel yapÝsÝndaki �nemli yerini belirleyen baĢka delilleri de ortaya �ÝkarmaktadÝr. 

Bunlardan biri de bug�n Macarcada yaĢayan ve Macar diline Kuban Bulgar T�rk�esinden giren 

kelimelerdir. 

Urallardan g�� ederek Kuban b�lgesine gelen Macarlar uzun yÝllar Kafkasya‟da Bulgar 

T�rklerine komĢu yaĢadÝlar. Bu ortak yaĢam sÝrasÝnda k�lt�r y�n�nden daha ileri olan Bulgar 

T�rklerinden Macarcaya pek �ok kelime girdi. Macar T�rkolog Zoltan Gombocz, MacarlarÝn 

Kafkasya‟da Kuban b�lgesinde yaĢadÝklarÝ d�nemde Bulgar T�rk�esinden Macarcaya ge�en �� y�z 

kadar kelimeyi tespit etmiĢtir.13 MacarlarÝn 4. y�zyÝlda Bulgar T�rklerinden aldÝklarÝ kelimelerin �oğu 

son derece geliĢmiĢ olan hayvan ÝslahatÝna, ziraat k�lt�r�ne, sosyal ve idar� teĢkilata dairdir. Bulgar 

T�rklerinin k�lt�r�n�n �eĢitli zaman ve mekanda komĢu milletlere b�y�k tesirler yaptÝğÝ bundan da 
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anlaĢÝlmaktadÝr.14 Bu kelimelerden bir�oğu g�n�m�zde Kara�ay-Malkar dilinde yaĢadÝğÝ gibi, bazÝlarÝ 

Adige ve Oset dillerine de girmiĢtir.15 G�n�m�zde Kara�ay-Malkar T�rk�esi ile Macarcada yaĢayan 

Kuban Bulgar T�rk�esine ait ortak kelimelerden bazÝlarÝ ĢunlardÝr: 

Kara�ay-Malkar T�rk�esi Macarca 

eger “tazÝ, av k�peği” agar 

kavra “kamÝĢ par�asÝ” koro 

keli “havan” k�ly� 

k�r�� “diĢbudak ağacÝ” k�ris 

�avka “bir t�r karga” csoka 

ur�uk “iğ, kirman” ors� 

pur� “karabiber” bors 

kep “kalÝp” kep 

�um “kÝzÝlcÝk” som16 

Macarlar Kafkasya‟da yaĢadÝklarÝ d�nemde etnik ve sosyo-k�lt�rel a�Ýdan Bulgar T�rklerinin 

g��l� tesiri altÝnda kalmÝĢlardÝ. 6. y�zyÝl sonlarÝnda Ermeni tarih�i Khoreneli Moses Kuban ÝrmağÝ 

kÝyÝlarÝnda yaĢayan MacarlarÝ T�rk olarak adlandÝrmaktaydÝ.17 

Kara�ay-MalkarlÝlarÝn Bulgar T�rkleri ile olan etnik yakÝnlÝklarÝnÝ ortaya �Ýkaran pek �ok 

arkeolojik belge bulunmaktadÝr. Kara�ay‟da ĠndiĢ ÝrmağÝ baĢÝndaki ve Humara k�y� yakÝnlarÝndaki 

eski Bulgar Ģehirlerinin kalÝntÝlarÝ, T�ben �egem ve LaĢkuta k�ylerinde bulunan eserler, KaĢha Tav 

yakÝnlarÝnda ortaya �ÝkarÝlan Bulgar kurgan tipi mezarlarÝ ile OgarÝ �egem‟de LÝgÝt denilen yerde 

bulunan Bulgar mezarlarÝ Bulgar T�rkleri ile Kara�ay-MalkarlÝlar arasÝndaki etnik ve sosyo-k�lt�rel 

akrabalÝğÝ ve iliĢkiyi belgelemektedir.18 

Kara�ay-Malkar T�rklerinin etnik yapÝsÝnda �nemli yeri olan bir baĢka kavim de AlanlardÝr. 

Alanlar miladÝn ilk yÝllarÝnda Orta Asya‟dan gelerek Kafkasya‟da AĢağÝ Kuban boylarÝna 

yerleĢmiĢlerdi.19 �in kaynaklarÝnda Alanlar “Alang-ni” adÝyla bir T�rk boyu olarak g�sterilmektedir.20 

Yine �in kaynaklarÝ onlara An-tsi, RomalÝlar Alani adÝnÝ vermiĢler, BizanslÝlar ise Asioi demiĢlerdir. 

AlanlarÝn bir diğer adÝ da As‟tÝr. Bir �ok tarih� kaynakta Alanlar As adÝyla ge�mektedir. 

Ġkinci y�zyÝlda g�n�m�zdeki Adigey b�lgesine girmeye baĢlayan Alanlar en baĢta hayvancÝlÝk 

ve tarÝmla uğraĢÝyorlardÝ. Bashan (Baksan) ÝrmağÝ civarÝndan �ÝkardÝklarÝ bakÝrÝ iĢledikleri gibi, 

demirden alet yapÝmÝnda da ileri gitmiĢlerdi. M.S. bin yÝlÝ sonlarÝnda Alanlar Kuban ÝrmağÝnÝn kaynak 
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b�l�mlerinde -bug�nk� Kara�ay‟da- merkezlenerek toplanmaya baĢladÝlar. 11-13. y�zyÝllarda Alan 

kavimleri birliği birbirine d�Ģman bir feodal par�alanmaya uğradÝ. 1230 yÝllarÝnda Alan �lkesinde 

bulunan Katolik Rahibi Julian, Alanlar hakkÝnda ĢunlarÝ yazmaktadÝr: 

“Ne kadar k���k b�lge varsa o kadar da prens (derebeyi) vardÝr. BunlarÝn hi�biri diğerini 

dinlememektedir. Bu nedenle bir prens diğeri ile, bir b�lge de bir baĢka b�lge ile s�rekli savaĢ 

i�erisindedir”.21 

AlanlarÝn Bizans, Hazar, G�rc�, Ermeni, Ġran ve baĢka halklarla ticar� iliĢkileri vardÝ. Alan 

prensleri 921-925 yÝllarÝ arasÝnda Abhaz KralÝ Gorgi‟nin etkisiyle HÝristiyanlÝğÝ kabul ettiler ve �ok 

sayÝda taĢ kiliseler yaptÝrdÝlar. Bunlardan Kara�ay‟da Kuban ÝrmağÝ yama�larÝnda �uvana, Teberdi 

ÝrmağÝ yama�larÝnda SÝntÝ adlarÝyla iki Alan kilisesinden baĢka, Kara�ay‟Ýn Zelen�uk ÝrmağÝ 

kÝyÝlarÝndaki ArhÝz b�lgesinde de bir Alan kilisesi bulunmaktadÝr. 

AvrupalÝ bazÝ bilim adamlarÝnca Hint-Avrupa k�kenli ĠranlÝ bir kavim olarak kabul edilen AlanlarÝn 

bu y�zden bug�n Kafkasya‟da Ġran k�kenli bir dil konuĢan Osetlerin atalarÝ olduklarÝ ileri 

s�r�lmektedir. Osetlerin Ġran k�kenli bir dil konuĢtuklarÝ ger�ektir. Ancak tarihteki AlanlarÝn dilleri 

hakkÝnda tatmin edici bir belge bulunamadÝğÝ i�in AlanlarÝn dili konusunda kesin bir Ģey 

s�ylenememektedir. 

AlanlarÝn T�rk m� yoksa Ġran k�kenli mi olduklarÝ konusu bilim d�nyasÝnda hen�z kesin olarak 

aydÝnlÝğa kavuĢturulamamÝĢtÝr. AlanlarÝn en azÝndan T�rk ve Ġran k�kenli iki z�mreden oluĢtuklarÝ 

kabul edilmektedir. Ancak ilgin� olan taraf, BizanslÝ ve Arap tarih�ilerin, gezginlerin eserlerinin 

hepsinde AlanlarÝn T�rk�e konuĢan bir halk olduklarÝ yazÝlmaktadÝr. YapÝlan son araĢtÝrmalar da Alan 

z�mreleri i�inde T�rk unsurunun h�kim olduğunu belgelemektedir. 

“Alan” adÝnÝn proto-T�rk kavimleri d�neminden beri T�rk k�lt�r sahasÝnda yaygÝn bir isim olarak 

kullanÝldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

Rusya‟da Molo�naya ÝrmağÝ kÝyÝsÝndaki VinogradnÝy k�y� yakÝnlarÝnda yapÝlan bir kazÝda, M.�. 

3000 yÝlÝ sonlarÝ ile 2000 yÝlÝ baĢlarÝna ait eski bir mezardan �ÝkarÝlan bir kap �zerinde runik harfli eski 

T�rk dilinde yazÝlmÝĢ bir metin ele ge�irilmiĢtir. Metinde Ģunlar yazÝlÝdÝr: 

“Sadak ok an�a anÝn san� Alan K�bes eki” 

(Alan ile K�bes iki hana yay oku sert�e saplandÝ) 

BilimadamlarÝna g�re bu mezarlar Alan ve K�bes adlÝ iki T�rk hanÝnÝn g�m�ld�kleri 

mezarlardÝr.22 

Rusya‟nÝn KÝrÝm yakÝnlarÝndaki Herson (SarÝ Kerman) b�lgesinde bulunan, M.�. 3000 yÝlÝ 

sonlarÝna ait bir baĢka mezarda ele ge�irilen bir kap �zerinde runik harfli Ģ�yle bir metin vardÝr: 
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�Ģ Alan Alan� 

Anal AlaĢ Alban �Ģ 

Apa Turus 

Bir soy Ģeceresi olduğu anlaĢÝlan bu metin Ģ�yle terc�me edilmiĢtir: 

�� Alan. Alan�, Anal ve Alban. ���n�n b�y�ğ� Turus.23 

Bu kÝsa metinden Alan�, Anal ve Alban adlÝ kiĢilerin Alan milletinden/halkÝndan olduklarÝ ve 

b�y�klerinin de Turus adÝnÝ taĢÝdÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

M.S. 1. y�zyÝlda yazÝlan Yosif Flaviy‟in “Ġvdeyskaya Voyna” adlÝ kitabÝnÝ 12. y�zyÝlda Rus�aya 

terc�me eden bir yazar “AslarÝn dili Pe�enek dili ile aynÝdÝr”, diye yazmaktadÝr.24 

Arap tarih�ilerinden Biruni de AlanlarÝn dilinin Pe�enek�e ile Harezmce karÝĢÝmÝ bir T�rk leh�esi 

olduğunu bildirmektedir.25 

Eski Arap coğrafyacÝlarÝndan Sa‟id el Magribi Alan �lkesinin G�rcistan‟Ýn doğusunda 

bulunduğunu ve AlanlarÝn HÝristiyanlaĢan T�rk kavimlerinden olduğunu yazmaktadÝr.26 

Kara�aylÝlar bug�n Kafkasya‟da G�rc�-Mingrel halkÝ tarafÝndan “Alan” adÝyla tanÝnÝrlar. Osetler 

de MalkarlÝlara As, Malkar b�lgesine Asiya, Kara�ay‟a ise Ustur Asiya (B�y�k Asiya) adÝnÝ verirler. As, 

bilindiği gibi AlanlarÝn diğer bir adÝdÝr. 

B�t�n bunlarÝn yanÝ sÝra Kara�ay-Malkar halkÝ bug�n dahi birbirine “Alan” diye hitap eder. Alan 

adÝ Kara�ay-Malkar dilinde soydaĢ, dost, kardeĢ anlamlarÝna gelmektedir ve Kafkasya‟da yalnÝzca 

Kara�ay-MalkarlÝlar birbirlerine Alan diye hitap etmektedirler. 

Osetlerin tarihteki Alanlar ile akrabalÝğÝ ve iliĢkisi Ģ�phelidir. Bunlar Osetleri Hint-Avrupa k�kenli 

halklara bağlama gayreti i�inde olan bazÝ AvrupalÝ bilim adamlarÝnÝn temelsiz yakÝĢtÝrmalarÝndan 

ileriye gidememektedir. Oset bilimadamÝ G. A. Kokiyev AlanlarÝn Osetlerin değil, Kara�ay-MalkarlÝlarÝn 

atalarÝ olduklarÝnÝ kabul etmektedir.27 

Avrupa‟da kurulan ilk T�rk devletleri arasÝnda en kuvvetlisi ve en uzun �m�rl�s�, 400 yÝla 

yaklaĢan tarihi ile Hazar Ġmparatorluğu‟dur. Hazar Devleti‟nin, bir�ok T�rk kavmini i�ine alan BatÝ 

G�kt�rk Devleti‟nin bir devamÝ olarak ortaya �ÝktÝğÝ bilinmektedir.28 Kara�ay-Malkar T�rklerinin etnik 

oluĢumunda Hazar T�rklerinin de �nemli �l��de paylarÝnÝn olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. 

Daha 4. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda HunlarÝn h�kim bulunduklarÝ G�ney Rusya bozkÝrlarÝ ve 

�zellikle Kafkasya ile Azak denizi arasÝndaki b�lge, 5. y�zyÝlda yine doğudan gelen T�rk-Ogur 

kavimlerinin h�kimiyeti altÝna girmiĢti. Orta Asya‟dan hareket eden Ogur kavimleri Volga (Ġdil) ÝrmağÝnÝ 

ge�erek Karadeniz kÝyÝsÝnda ilerlediler ve Kuban ÝrmağÝ ile Azak denizi arasÝndaki araziye yerleĢtiler. 
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OgurlarÝn arkasÝndan gelen bir baĢka T�rk kavmi Sabirler de 506 yÝlÝnda Kafkasya‟nÝn kuzeyine 

yerleĢmiĢlerdi. Sabirler 558 yÝlÝnda Avar T�rklerinin Kafkasya‟yÝ istila etmelerine kadar Kafkasya‟da 

h�k�m s�rd�ler. �zellikle Bizans kaynaklarÝ 6. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda onlardan bu b�lgede g��l� ve 

savaĢ�Ý bir kavim olarak bahsederler. G�kt�rklerin baskÝsÝyla Ġ� Asya‟dan batÝya g�� eden Avarlar 

Kafkasya‟ya girerek buradaki b�t�n kavimleri h�kimiyetleri altÝna aldÝlar. Ancak, 576 yÝlÝnda G�kt�rk 

ordularÝnÝn Kafkasya‟ya y�nelmeleri sonucunda Avarlar Kafkasya‟yÝ terk ettiler. B�ylece Volga-Don 

ÝrmaklarÝ ile Kafkas dağlarÝ arasÝndaki b�lge G�kt�rklerin h�kimiyetleri altÝna girdi. Burada yaĢayan 

Onogur, Alan gibi T�rk kavimleri de G�kt�rklere tabi oldular. 7. y�zyÝl baĢlarÝnda G�kt�rkler 

Kafkasya‟da yaĢayan Sabir, Ogur, Onogur gibi b�t�n T�rk kavimlerini kuvvetli bir birlik haline soktular 

ve bu tarihten itibaren bu birliğin adÝna “Hazar” denildi. B�ylece G�kt�rklerin Kafkasya‟daki 

kuvvetlerinin temelini Hazarlar oluĢturdular. 8. y�zyÝl �in ve Bizans kaynaklarÝ onlardan “T�rk Hazar” 

adÝyla bahseder.29 

Hazar �lkesinin asÝl sahasÝ Don, AĢağÝ Volga ve Kafkaslar‟Ýn sÝnÝrladÝğÝ b�lgeydi.30 AĢağÝ 

Volga (Ġdil), DağÝstan, Kuban boylarÝ, Azak denizi �evresi ve Karadeniz‟in kuzeyinde Orta Dinyeper‟e 

kadar uzanan geniĢ sahadaki Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn 8. y�zyÝl i�inde siyas�, asker� ve ekonomik 

y�nlerden m�him bir fakt�r teĢkil ettiği muhakkaktÝr. G�neyden gelen Arap istilasÝna karĢÝ 

durabilmeleri, HazarlarÝn �nemli bir asker� g�� olmalarÝnÝn a�Ýk bir delilidir.31 

HazarlarÝn antropolojik �zellikleri, yaĢayÝĢ tarzlarÝ, giyimleri, k�lt�rleri, dilleri hakkÝnda esaslÝ bir 

bilgi elde edilememiĢtir. Hazarlara ait birtakÝm ziraat aletleri ve ev eĢyasÝ Orta Don havalisinde ziraat 

ve hayvancÝlÝğÝn geliĢmiĢ olduğunu ortaya �ÝkarmaktadÝr. HazarlarÝn Ģehirleri bulunmasÝna, ziraatin ve 

�zellikle ticaretin geliĢmiĢ olmasÝna rağmen, ekonomik hayatÝn esasÝ yine de hayvancÝlÝk idi.32 

Hazarlara ait arkeolojik buluntular Hazar �lkesinin y�ksek teknik geliĢmiĢliğini g�stermekle 

kalmamakta, el sanatlarÝnÝn ileri bir aĢamada olduğunu kanÝtladÝğÝ gibi Hazar �lkesinde tarÝmdan da, 

hayvancÝlÝktan da anladÝklarÝnÝ g�stermektedir. Bunun, Orta �ağ baĢlarÝnda bozkÝrlarda yaĢayan 

halklar hakkÝnda h�kme varÝlmasÝnda bug�n de ağÝrlÝğÝ olan olumsuz yaklaĢÝmlara karĢÝ son derece 

b�y�k �nemi vardÝr. Bulunan bir Hazar sabanÝnÝn hem saban kulağÝ hem de asimetrik demir ucu 

vardÝ. 

 Bunlar o d�nemde Avrupa‟da kullanÝlan en y�ksek teknoloji d�zeyi ile eĢdeğerdi. BunlarÝn yanÝ 

sÝra Hazarlar kazmayÝ, demir ucu, ocağÝn iki tipini, kÝsa tÝrpanÝ, �z�m budama makasÝnÝ, değirmen 

taĢÝnÝ biliyorlardÝ. HayvancÝlÝk i�in gerekli aletler arasÝnda Hazarlara ait k�stek, koyun kÝrkma makasÝ, 

�ÝngÝrak gibi aletler bulunmuĢtur. ZÝpkÝnlar, oltalar, ağ ağÝrlÝklarÝ balÝk�ÝlÝk yapÝldÝğÝnÝ g�stermektedir. 

Tahta iĢlemek i�in kullandÝklarÝ aletler arasÝnda testere, planya, keski, delgi, balta bulunmaktadÝr. 

Madenleri iĢlemek i�in kullandÝklarÝ aletler arasÝnda ise �eki�, kerpeten, kÝska�, �rs, eğe, zÝmba 

demiri, �eki�, pense ve iki b�l�ml� demir eritme fÝrÝnÝ yer almaktadÝr. KafataslarÝnda yapÝlmÝĢ delgi 

ameliyatlarÝ cerrahlÝk bilgisinin y�ksek d�zeyini kanÝtlamaktadÝr. Hatta bir defasÝnda kafatasÝndan 

kesilmiĢ bir kÝsmÝn g�m�Ģ levha ile kapatÝldÝğÝna bile rastlanmÝĢtÝr. KazÝ b�lgelerinde bulunan hayvan 
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kemiklerinin oranÝ, daha ilk bakÝĢta, ziraatle tamamlanan hayvancÝlÝk Ģeklindeki bir hayat tarzÝnÝ 

belgelemektedir.33 

HazarlarÝn �ok geliĢmiĢ kent merkezleri vardÝ. Durmadan g��ebe bir savaĢ�Ýlar topluluğu 

olmaktan uzaklaĢÝyor, yerleĢmiĢ �ift�ilik, hayvancÝlÝk, balÝk�ÝlÝk, ticaret ve k���k sanatlar toplumu 

olmaya doğru geliĢiyorlardÝ. HazarlarÝn ileri uygarlÝk d�zeyinde olduklarÝnÝ belgeleyen pek �ok 

arkeolojik eser ele ge�miĢtir. Birka� bin metrekarelik alana yayÝlmÝĢ kent kalÝntÝlarÝ, dehlizlerle ahÝrlara 

bağlanmÝĢ evler, geniĢ ahÝr ve ağÝllar, b�t�n bu yapÝlardan baĢka, ileri iĢ�ilik d�zeyinin varlÝğÝnÝ 

g�steren �k�z sabanlarÝ, ara�-gere�ler de bulunmuĢtur. �zellikle ilgin� olan, toprak altÝnda bulunan 

temellerdir. Bunlardan anlaĢÝldÝğÝna g�re yapÝlar �ember bi�iminde kurulmuĢtur. Yuvarlak yapÝlara ait 

bu temeller taĢÝnabilir �adÝrlardan temelli konutlara, g��ebelikten yerleĢik d�zene ge�me d�neminin 

simgesidir. Arap yazÝlÝ kaynaklarÝ HazarlarÝn kÝĢ s�resince kentte oturduklarÝnÝ, yaz gelince �adÝrlarÝnÝ 

alarak sÝğÝr ve koyun s�r�leriyle birlikte bozkÝrlara �ÝktÝklarÝnÝ anlatmaktadÝr.34 

Bizans ile Hazarlar arasÝnda Kafkasya ve KÝrÝm sahillerinde ekonomik iliĢkilerin geliĢtiği 

bilinmektedir. Kuban nehrinin Karadeniz‟e d�k�ld�ğ� yerdeki Tamatarhan Ģehri HazarlarÝn bir ticaret 

iskelesiydi.35 Hazarlara ait arkeolojik kalÝntÝlardan elde edilen paralar, bazÝ takÝlar, kemik tarak, ipekli 

kumaĢ par�alarÝ, Kafkaslar‟da sÝk rastlanan cam bardaklar ve bileziklerle sÝrlÝ seramik Bizans ile 

Hazarlar arasÝnda sÝkÝ iliĢkiler bulunduğunu g�steren belirtilerdir. Bulunan amforalar Ģarap ve yağ 

ticaretinin de var olduğunu g�stermektedir. �n Asya‟daki ��mlek�ilik �r�nleri, MÝsÝr orijinli ipekli 

kumaĢlar buralara Bizans aracÝlÝğÝ ile gelmiĢtir. Hazar �lkesinde m�stakil para basma denemesinde 

bulunduklarÝnÝ g�steren bazÝ belirtiler de vardÝr. Ele ge�en bir paranÝn �zerinde Arap yazÝsÝyla, 

paranÝn basÝldÝğÝ yer olarak “Hazarlar �lkesi” yazmaktadÝr.36 

9. y�zyÝlda HazarlarÝn bir kabilesi olan Kabar boyu Hazar Ġmparatorluğu‟na isyan etti. Ġsyan 

sonunda yenilen Kabarlar Kuban kÝyÝsÝnda yaĢamakta olan Macarlarla birlikte 896 yÝlÝnda bug�nk� 

Macaristan topraklarÝna g�� ettiler. Kabar HazarlarÝ yetenekli altÝn ve g�m�Ģ iĢ�ileri olarak olarak �n 

yapmÝĢlardÝ.37 Kabar adÝ “baĢ kaldÝran, isyan eden” anlamÝna geliyordu.38 

10. y�zyÝlda Hazar Ġmparatorluğu‟nun ��kmesiyle Hazarlardan pek �ok aile Kafkasya‟da 

Adigeler (�erkesler) arasÝna sÝğÝnarak onlara karÝĢmÝĢ ve bazÝlarÝ Adigelerin soylular sÝnÝfÝna 

girmiĢlerdi. Bir kÝsÝm Hazar ailelerinin de Digor-Osetlere karÝĢarak onlarÝn soylular sÝnÝfÝnÝ meydana 

getirmiĢ olduklarÝ muhakkaktÝr. 

HazarlarÝn Kabar boyundan ayrÝlan bazÝ klan ve ailelerin, bug�n Kafkasya‟da Adigelerin en 

kalabalÝk boyu olan Kabardey halkÝnÝn prens ve soylular sÝnÝfÝnÝ oluĢturduğu ve Kabar adÝnÝ Kabardey 

bi�iminde bu kabileye verdiği d�Ģ�n�lebilir. Kabardeyler Kafkasya‟da siyas�-sosyal yapÝ ve 

�rg�tlenme a�ÝsÝndan diğer Adige kabilelerinden ayrÝlan olduk�a farklÝ �zellikler taĢÝmaktadÝrlar. 

K�kenlerini “Kabarda Tambiy” adlÝ bir prense bağlayan Kabardeylerin en azÝndan prens ve soylular 

tabakasÝnÝ oluĢturan bazÝ ailelerin Hazar-Kabar k�kenli olmalarÝ uzak bir ihtimal değildir. 
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Hazarlar, imparatorluğun g�c�n�n doruğa vardÝğÝ yÝllarda otuzu aĢkÝn ulus ya da kabileyi 

denetimleri altÝna almÝĢ, Kafkaslar‟dan Aral g�l�ne, Ural dağlarÝndan Ukrayna bozkÝrlarÝna kadar olan 

alanda yaĢayan toplumlarÝ haraca bağlamÝĢlardÝ. Hazar egemenliği altÝnda yaĢayan toplumlar 

arasÝnda �eĢitli Kafkas kavimleri, Bulgar T�rkleri, Macarlar, Slavlar gibi milletler bulunmaktaydÝ.39 

HazarlarÝn �rf ve �detleri, sanatlarÝ, giyim-kuĢamlarÝ, daha a�Ýk bir ifadeyle Hazar k�lt�r� �ok 

geniĢ bir sahaya yayÝlmÝĢtÝ. Kafkasya‟dan Orta Rusya‟ya kadar tek bir kavmin elinden �ÝkmÝĢ ve her 

bakÝmdan Hazar �zelliği g�steren muhteĢem bir k�lt�r�n yaĢadÝğÝ a�Ýk�a g�r�ld�ğ� gibi, Hazar 

Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra da bu k�lt�r pek �ok milletin k�lt�r�n� etkilemiĢ ve onlarÝn 

geliĢmesine yardÝm etmiĢti. Rus bilim adamlarÝ Hazar k�lt�r �evresinin devamÝnÝ Kara�ay-MalkarlÝlar, 

Tatlar ve diğer �eĢitli Kafkasya halklarÝ ile Karaimler arasÝnda aramÝĢlardÝr.40 

Bug�n Polonya ve Rusya‟da yaĢayan Karaim (Karay) T�rkleri KÝp�ak ve HazarlarÝn 

karÝĢÝmÝndan ortaya �ÝkmÝĢ ve Hazar Yahudi dinini g�n�m�zde de yaĢatan bir T�rk boyudur. Hazar 

Devleti‟nin yÝkÝlmasÝyla Kafkaslar‟a gelen KÝp�aklar Hazar unsurlarÝnÝ i�lerinde erittiler. Bu sÝrada bazÝ 

Hazar boylarÝ KÝrÝm �zerinden Rusya i�lerine ve Polonya‟ya kadar gittiler. Karaimlerin Polonya‟ya 

Kafkasya‟dan gittiklerini ispatlayacak dil ve k�lt�r verileri mevcuttur. Bu veriler bize ayrÝca Hazar 

k�lt�r�n�n Kafkasya‟daki miras�ÝlarÝnÝn kimler olduğunu da belgelemektedir. Bunlar Kara�ay-

MalkarlÝlardÝr. ��nk� bug�n Polonya‟daki Karaimler ile Kafkasya‟daki Kara�ay-MalkarlÝlarÝn dilleri 

dÝĢÝnda baĢka hi�bir dilde rastlanmayan bazÝ ortak kelimeler vardÝr. Gelin tarafÝnÝn damat tarafÝnÝn 

akrabalarÝna g�nderdiği hediyeler anlamÝna gelen “berne” kelimesi bunlardan biridir.41 

Karaim (Karay) k�lt�r materyallerinin en �nemlilerinden biri “talki” denilen alettir. Bu alet 

Karaimlerde hamur yoğurmak i�in kullanÝlÝr. Sivri u�lu uzun bir tahta, sofanÝn bir tarafÝna bağlanÝr ve 

bir taraftan diğer tarafa doğru aĢağÝ-yukarÝ hareket ettirilerek hamur yoğurulur. Bu alet Kafkasya‟da 

Kara�ay-MalkarlÝlar tarafÝndan “talkÝ” adÝyla kullanÝlmakta olup, Hazar k�lt�r�nden g�n�m�ze 

kalmÝĢtÝr.42 

Kara�ay-Malkar dili ve k�lt�r� �zerinde en etkili olan kavim onlarÝn etnik yapÝsÝna en son 

karÝĢan KÝp�ak T�rkleridir. Doğu kaynaklarÝnda KÝp�ak, BatÝ kaynaklarÝnda ise Koman (Kuman) adÝyla 

tanÝnan bu kavim, Rus kaynaklarÝnda PolovtsÝ Ģeklinde ge�mektedir. 13. y�zyÝl G�rc� kaynaklarÝnda 

KÝp�aklara G�rc� dilinde “Kiv�aked” adÝ verilmektedir. Kafkaslar‟Ýn kuzeyindeki en b�y�k siyas� 

g��lerden biri saydÝklarÝ KÝp�ak T�rklerine G�rc� tarih�iler 13. y�zyÝlda “Didi Kiv�akti” (B�y�k KÝp�ak 

halkÝ) adÝnÝ vermiĢlerdi.43 

11. y�zyÝlda Orta Asya‟daki ĠrtiĢ ÝrmağÝ boylarÝndan UrallarÝ aĢarak Volga (Ġdil) sahasÝna gelen 

KÝp�aklar burada Ġdil BulgarlarÝ ile karÝĢmaya baĢlamÝĢlardÝ. AĢağÝ Ġdil boyuna giden KÝp�aklar ise 

Pe�eneklerden boĢalan yerleri iĢgal ederek Kafkaslar‟da Kuban boylarÝna kadar inmiĢlerdi. 

Tarih� araĢtÝrmalar KÝp�ak adÝnÝ taĢÝyan T�rk boylarÝnÝn Kafkasya‟da �ok erken tarihlerden 

itibaren g�r�nmeye baĢladÝklarÝnÝ belgelemektedir. 
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G�rc� kaynaklarÝ KÝp�ak ve diğer T�rk boylarÝnÝn Hazar denizi ile Karadeniz arasÝnda, yani 

Kafkasya‟da MakedonyalÝ Ġskender‟den �ok daha �ncelerden beri yaĢayageldiklerini 

g�stermektedir.44 G�rc� tarih�ileri M.�. 4. y�zyÝlda Ġskender zamanÝnda Bunturki ve KÝp�ak adlÝ iki 

T�rk kavminin kuzeyden G�rcistan‟Ýn Kura (K�r) ÝrmağÝ boylarÝna gelip yerleĢtiklerini 

bildirmekteydiler.45 6. y�zyÝlda yaĢamÝĢ G�rc� yazar Leonti Mroveli yazdÝğÝ eserinde Kura (Mtkvari) 

vadisinde yaĢayan Buntur ve KÝp�aklarÝn insan eti yediklerini yazmaktadÝr.46 

1. y�zyÝl yazarlarÝndan Plinius‟un verdiği bilgilerden de milat �ağlarÝnda KÝp�aklarÝn Kafkasya‟da 

yaĢadÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Plinius, Kafkas dağlarÝna yakÝn yaĢayan Kamak ve Oran adlÝ iki kavimden 

bahseder. Kamak ve Oranlar Orta Asya‟da Mavera�nnehir b�lgesinde yaĢayan eski T�rk kavimleridir. 

Bunlar, KÝp�aklar‟Ýn boylarÝdÝr.47 

1223 yÝlÝnda Cengiz Han‟Ýn ordularÝ ile karĢÝlaĢan KÝp�aklar Alanlarla birleĢmek istediler. �nce 

Alanlar �zerine y�r�yen Cengiz Han ordusu onlarÝ yenerek Kuban kÝyÝlarÝndaki KÝp�aklara doğru 

harekete ge�ti. KÝp�aklarÝn b�y�k kÝsmÝ kuzeydeki bozkÝrlara ka�arken, k���k bir kÝsmÝ da �teden beri 

bu b�lgede yaĢayan T�rk kavimlerinden Kuban BulgarlarÝ ve Alanlarla birleĢerek Kafkas dağlarÝna 

sÝğÝndÝlar. Kara�ay-Malkar halkÝnÝn etnik yapÝsÝnÝn oluĢumunda bu tarih� olaylarÝn b�y�k etkisi 

olmuĢtur. 

Dede Korkut kitabÝnda Oğuz T�rklerinin baĢlÝca d�ĢmanlarÝ olarak Kafkaslar‟Ýn kuzeyinde 

yaĢayan KÝp�aklar g�sterilmektedir. Bunlar Daryal ge�idinden g�neye akÝnlar yapan DağÝstan Hakimi 

Alaca atlÝ ġavhal-Melik, onun sağ kol (Kuban ÝrmağÝ baĢÝnda Kara�ay-Malkar) beyi Boga�uk-Melik ile 

sol kol (Koysu-IlÝsu boylarÝ) beyi Kara Tokan-Melik olarak tanÝtÝlmaktadÝr. Yine Dede Korkut kitabÝnda 

Kuban ÝrmağÝ boyu hakimi olarak Demir YaylÝ KÝp�ak-Melik g�sterilmektedir.48 

KÝp�aklar 12. y�zyÝlda G�rcistan‟da da faaldirler. G�rcistan‟Ýn en parlak �ağÝnÝn b�y�k baĢbuğu 

Kubasar KÝp�aklÝdÝr. G�rc� krali�esi Tamara‟nÝn damarlarÝnda da KÝp�ak kanÝ vardÝr.49 

Ebulgazi BahadÝr Han 1660 yÝlÝnda yazdÝğÝ ġecerei Terakime adlÝ eserinde 1237 yÝlÝnda Cengiz 

Han‟Ýn b�y�k oğlu CucÝ (Co�i) Han‟Ýn ordusuna yenilen KÝp�aklar‟Ýn g�neye ka�arak Kafkasya‟da 

yerleĢtiklerini anlatÝr. KÝp�aklarÝn “�erkes ve Tuman” yurtlarÝna yerleĢip karÝĢtÝklarÝ ifade edilen bu 

b�l�mdeki Tuman yurdu Kara�ay-Malkar ve Kuzey G�rcistan‟Ýn dağlÝk Svanetya b�lgeleridir. 

KÝp�aklarÝn esas kitlesi g��ebe hayatÝ s�r�yordu. Ancak yerleĢik hayata ge�iĢ s�reci yer yer 

baĢlamÝĢtÝ. FeodalleĢmekte olan bir d�zene tabi bulunan g��ebelerin tarÝm b�lgelerine bitiĢik 

alanlarda yerleĢik hayata ge�tikleri bilinmektedir. AĢağÝ Volga boyunda �ift�ilikle uğraĢan Hazar 

k�ylerinin yer aldÝğÝ b�lgelerde KÝp�aklar da bu hayat tarzÝnÝ benimsemiĢlerdi. Don ve AĢağÝ Volga 

havzasÝnda kÝsmen yerleĢik hayata ge�miĢ olan KÝp�aklar gerek dil gerekse etnik a�Ýdan g��l�yd�ler. 

12-13. y�zyÝllarda bu b�lgede Hazarlardan baĢka Alan z�mrelerine de rastlanÝyordu.50 
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13-14. y�zyÝllarda AltÝnordu Ġmparatorluğu D�nemi‟nde KÝp�ak bozkÝrlarÝna gelmiĢ olan Moğol 

boylarÝ KÝp�aklar arasÝnda asimile oldular. KÝp�aklarÝn KÝp�ak bozkÝrÝnda esas g��ebe kitlesini teĢkil 

ettikleri Arap gezgin Al-Omari‟nin Ģu s�zlerinden de anlaĢÝlÝr: 

“Bu devlet (AltÝnordu) eskiden KÝp�aklarÝn yurdu idi. Lakin Moğollar tarafÝndan iĢgal edilince 

KÝp�aklar onlara tabi oldular. Sonra Moğollarla KÝp�aklar karÝĢÝp akraba oldular. Toprak onlarÝn tabiat 

ve soylarÝna galip geldi. Moğollar tamamÝyla KÝp�aklaĢtÝlar”. 

Moğollar KÝp�ak bozkÝrlarÝnda yaĢayan esas halk kitlesine nispetle sayÝca pek fazla değillerdi. 

14. Y�zyÝlda AltÝnordu Ġmparatorluğunda Moğolca yerine T�rk�e bir edebi dilin teĢekk�l etmiĢ olmasÝ 

Moğol unsurunun kÝsa s�rede asimile edildiğini g�stermektedir.51 

14. y�zyÝlda AltÝnordu Ġmparatorluğu K�k-Orda ve Ak-Orda adÝnda iki par�aya b�l�nd�. K�k-

Orda Devleti‟nin elindeki topraklar Ġdil ÝrmağÝndan batÝya uzanan topraklar ile KÝrÝm ve Kafkasya‟dan 

oluĢuyordu. Arap gezgin Al-Omari‟nin belirttiğine g�re K�k-Orda‟nÝn esas unsurunu KÝp�aklar 

oluĢturuyordu. 

K�k-Orda‟nÝn 14. y�zyÝldaki Han‟Ý TohtamÝĢ ile Timur arasÝnda 1395 yÝlÝnda Kafkasya‟nÝn Terek 

ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda b�y�k bir savaĢ oldu. Timur‟un ordusu bu savaĢta TohtamÝĢ‟Ýn ordusunu yendi. Ali 

Yezidi adlÝ Arap tarih�inin o d�nemde kaydettiğine g�re TohtamÝĢ‟Ýn askerleri ve halkÝ baĢlarÝnda 

liderleri olmadan d�rt bir tarafa dağÝldÝlar. Bu sÝrada KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ da Kafkas dağlarÝnÝn sarp 

ve y�ksek kÝsÝmlarÝna ulaĢan derin vadilere sÝğÝnarak yerleĢtiler. Kara�ay-Malkar halkÝnÝn etnik 

yapÝsÝnÝn bir b�l�m�n� oluĢturan KÝp�ak unsuru onlara b�ylece karÝĢtÝ.52 

Kafkasya‟da Kara�ay-Malkar b�lgesinde ortaya �ÝkarÝlan KÝp�aklara ait arkeolojik eserler, 

mezarlar ve heykeller KÝp�aklarÝn bu b�lgenin etnik ve k�lt�rel yapÝsÝnÝn oluĢmasÝnda olduk�a etkili 

olduklarÝnÝ belgelemektedir. 

Kara�ay‟da Kuban ÝrmağÝnÝn sol kÝyÝsÝndaki Kubina k�y�n�n beĢ kilometre kadar uzağÝnda 

ortaya �ÝkarÝlan h�y�kler KÝp�ak �zelliği taĢÝmaktadÝr. Fazla derin olmayan bu kurgan tipi mezarlarÝn 

tabanlarÝ taĢ d�Ģelidir. �l�n�n yanÝnda atÝ da g�m�l�d�r. Her mezarda odun k�m�r� par�alarÝ ve 

birer-ikiĢer �akmaktaĢÝ bulunmuĢtur. Mezarlar yuvarlak bi�imde yapÝlmÝĢ, kemikler meĢe tabutlarda 

kurganlarÝn tam ortalarÝna konulmuĢtur.53 

Yine Kara�ay‟da Baytal �aphan‟da bulunan mezarlarda birer �l� vardÝr. YalnÝz birinde iki �l�ye 

rastlanmÝĢtÝr. Bu mezarda erkek sÝrt�st� yatÝrÝlmÝĢ, kollarÝ yanÝna uzatÝlmÝĢtÝr. KadÝn da aynÝ bi�imde 

yatÝrÝlmÝĢ, y�z� ise erkeğe doğru d�nm�Ģt�r. YanlarÝnda eĢya olarak bir koyun kÝrkma makasÝ 

bulunmuĢtur. Mezarlar meĢe ağacÝ tahtasÝndan yapÝlmÝĢtÝr. AltlarÝna ince tahtalar d�ĢenmiĢ, �l�n�n 

i�ine konulduğu tabut ise ikiye yarÝlmÝĢ bir ağa� tomruğu ile �rt�lm�Ģt�r. Mezarda topraktan yapÝlmÝĢ 

eĢyalara rastlanmamÝĢtÝr. �l�lerin yanÝnda silahlarÝ da g�m�l�d�r. 



 983 

Erkek mezarlarÝnda uzun eğri kÝlÝ�lar, u�larÝ sivri k���k bÝ�aklar, demir u�lu oklar, s�ng�ler, 

�akmak taĢlarÝ, deriden yapÝlmÝĢ �izme bağlarÝ bulunmuĢtur. 

KadÝn mezarlarÝnda yuvarlak k�peler, makaslar, k���k demir bÝ�aklar, g�m�Ģ y�z�kler ele 

ge�irilmiĢtir. 

Baytal �aphan‟da g�r�len �l� g�mme �detleri 14-16. y�zyÝllardaki KÝp�ak geleneklerine 

uymaktadÝr. Bu mezarlarÝn �okluğu 14. y�zyÝlda Kara�ay‟da Kuban kÝyÝsÝnda KÝp�aklarÝn yaĢadÝklarÝnÝ 

g�stermektedir.54 

1958 yÝlÝnda Kara�ay‟Ýn Kart-Curt k�y�ndeki eski Kara�ay mezarlarÝnÝ inceleyen Rus bilim 

adamÝ E.P. Alekseyeva, en az d�rt y�z yÝllÝk olan bu mezarlardaki �l� g�mme bi�imlerinin KÝp�aklarÝn 

�l� g�mme �detleri ile b�y�k bir benzerlik g�sterdiğini tespit etmiĢtir. 

Doğu-batÝ y�n�nde uzanan bu mezarlarÝn uzunluklarÝ 3-4 metre, geniĢlikleri 2-3 metredir. �l�ler 

1-1,5 metre derinlikte bulunmaktadÝr. SÝrt�st� uzanan �l�lerin baĢlarÝ batÝ y�n�nde, y�zleri ise g�neye 

bakmaktadÝr. BaĢ ve ayak u�larÝna odun k�m�r� d�k�lm�Ģt�r. MezarlarÝn baĢlarÝ taĢlarla 

kapatÝlmÝĢtÝr.55 

1250‟li yÝllarda KÝp�aklar arasÝnda yaĢayan meĢhur Flaman gezgini Rubruk KÝp�aklarÝn �l� 

g�mme �detleri hakkÝnda ĢunlarÝ yazmaktadÝr: 

“KÝp�aklar �l�lerinin �zerine b�y�k bir tepecik yaparlar ve onun �zerine de bir insan heykeli 

dikerler. Heykelin y�z� daima doğuya �evrilir. Zenginler mezarÝn �zerine b�y�k bir piramit yaptÝrÝrlar. 

Bu bir t�r k���k evden ibarettir. Mezara �l�n�n yiyip i�mesi i�in et ve kÝmÝz koyarlar”.56 

Rubruk‟un bahsettiği heykellerin birisi Kara�ay‟da Zelen�uk ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda bulunmuĢtur. 

Malkar b�lgesindeki OgarÝ �egem k�y� yakÝnlarÝnda ise KÝp�aklardan kalan piramit Ģeklindeki 

mezarlar hala ayaktadÝr. 

1848 yÝlÝnda Kara�ay‟da bulunan Rus tarih�isi G. Tokarev ĢunlarÝ yazmaktadÝr: 

“Bu topraklarda Komanlar (KÝp�aklar) yaĢamÝĢlar. Onlar kendi beylerine piramit Ģeklinde sivri 

�atÝlÝ evler inĢa etmiĢler. Koban (Kuban) ÝrmağÝnÝn adÝ hi� Ģ�phesiz Komanlardan kalmÝĢtÝr”.57 

Kara�aylÝlar arasÝnda yaĢayan �eĢitli efsaneler, destanlar ve halk rivayetlerinde de Kara�ay 

halkÝnÝn ortaya �ÝkÝĢÝ ile ilgili folklorik bilgiler yer almaktadÝr. Tarih� ger�ekliği konusunda fazla g�venilir 

olmamakla birlikte, rivayetlerde anlatÝlanlar tarih� belgelerle desteklendiğinde Kara�ay-Malkar 

T�rklerinin “Kara�ay” etnik adÝyla bir Kafkas halkÝ olarak ortaya �ÝkÝĢlarÝ ile ilgili bazÝ bilgilere ulaĢmak 

m�mk�n olmaktadÝr. 

Kara�ay-Malkar halkÝ arasÝnda yaĢayan destan ve rivayetler Kara�ay halkÝnÝn ceddini “Kar�a” 

adÝnÝ taĢÝyan bir beye dayandÝrÝr. Destanda anlatÝldÝğÝna g�re Kar�a, yanÝna Adurhay, Budyan ve 
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Navruz adlÝ arkadaĢlarÝnÝ alarak, beraberlerindeki kabile ile birlikte KÝrÝm‟dan Kafkasya‟ya gelir. Bu 

sÝrada onlara, yanÝndaki altmÝĢ aile ile birlikte KÝrÝm‟dan gelen BotaĢ da katÝlÝr. Kar�a‟nÝn liderliğindeki 

kabile Kafkas dağlarÝna sÝğÝnarak, Elbruz dağÝnÝn doğu eteklerindeki Bashan (Baksan) vadisinin 

yukarÝ kÝsÝmlarÝna yerleĢir ve orada yaĢamaya baĢlar. Kar�a Bashan ÝrmağÝ �zerine bir k�pr� 

yaptÝrmak ister. Ancak, k�pr� yapÝlÝrken suya d�Ģen yongalarÝ, ÝrmağÝn aĢağÝ taraflarÝnda yaĢamakta 

olan Kabardeyler fark ederler. Kabardey Prensi Kaytuk oğlu Aslanbek dağlarda kendisine vergi 

vermeden yaĢayan bir kabilenin yerleĢtiğini anlar ve askerleri ile birlikte Bashan ÝrmağÝnÝn yukarÝsÝna 

�Ýkarak Kar�a‟nÝn kabilesiyle yaĢadÝğÝ yeri bulur. Kaytuk oğlu Aslanbek Kar�a‟nÝn kendisine vergi 

vermesini ister. Kar�a bunu kabul etmez ve gelen el�ileri geri g�nderir. Kabardeyler Kar�a‟nÝn 

kabilesine saldÝrarak savaĢÝrlar ve Kar�a yenilir. Bunun �zerine Kar�a Kafkas dağlarÝnÝn ardÝnda 

yaĢayan G�rc�-Svan halkÝndan yardÝm ister. Svanlar yardÝm olarak Kar�a‟ya asker ve silah 

g�nderirler. Kar�a‟nÝn Svanlardan yardÝm aldÝğÝnÝ �ğrenen Kabardey Prensi Kaytuk oğlu Aslanbek 

Kar�a‟nÝn barÝĢ ĢartlarÝnÝ kabul eder. Buna g�re, Kabardeyler Kar�a‟ya ondan gasp ettikleri hayvan 

s�r�lerini ve esir aldÝklarÝ adamlarÝ geri vereceklerdir. Kabardeyler Kar�a‟dan esir aldÝklarÝ adamlarÝ 

geri verirken iki savaĢ�ÝnÝn eksik olduğu g�r�l�r. SavaĢta �len bu iki kiĢinin yerine Kabardeyler Kaytuk 

soyunun DohĢuk s�lalesinden ve Tambiy soyundan iki delikanlÝyÝ, kan borcu karĢÝlÝğÝ Kafkas 

geleneklerine g�re Kar�a‟nÝn kabilesine verirler. Bunlardan Kara�ay‟da Toh�uk ve Tambiy adlÝ iki soy 

meydana gelir. Bir s�re sonra Kar�a kabilesini alarak Elbruz dağÝnÝn doğusundaki Bashan vadisinden, 

Elbruz dağÝnÝn batÝsÝndaki YukarÝ Kuban vadisine g�� eder ve halkÝ orada �oğalarak Kara�ay halkÝnÝ 

meydana getirir. Kar�a‟nÝn adÝ zamanla değiĢerek Kara�ay bi�imine d�n�Ģ�r ve onun halkÝnÝn adÝ 

olur. 

Destanda anlatÝlan olaylarÝn tarih� ger�eklik payÝ taĢÝdÝğÝ d�Ģ�n�lebilir, ��nk� destanda adÝ 

ge�en Adurhay, Budyan, Navruz, BotaĢ, Toh�uk ve Tambiy bug�n Kara�ay halkÝ arasÝnda yaĢayan 

b�y�k soylarÝn cedlerinin adlarÝdÝr. Kara�ay etnoniminin de destanda adÝ ge�en Kar�a isimli beyin 

adÝndan geldiği a�ÝktÝr.58 YazÝlÝ kaynaklarÝ takip ettiğimizde Kara�ay adÝnÝ ancak 1649 yÝlÝna ait Rus 

yazÝlÝ kaynaklarÝnda g�rebilmekteyiz. Kara�ay adÝ etnik bir isim olarak 1649 yÝlÝnda Moskova‟dan 

G�rcistan‟a giden Rus el�ileri P. Zaharev ve F. Elcin‟in bÝraktÝklarÝ notlarda karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. 

Kafkas dağlarÝnÝ aĢÝp G�rcistan‟a giden Rus el�ileri on beĢ g�n Kara�aylÝlar arasÝnda misafir olmuĢlar 

ve onlarÝn yardÝmÝyla Kafkas �tesine aĢarak G�rcistan‟a ulaĢmÝĢlardÝr.59 

Kar�a‟nÝn destanÝnda Kara�aylÝlara karÝĢan değiĢik etnik unsurlarla ilgili bilgiler de yer alÝr. 

AnlatÝlanlara g�re, Kar�a ve kabilesi Kafkas dağlarÝnda kendilerine sÝğÝnacak ve yerleĢecek bir yer 

ararken onlara G�rcistan‟Ýn Megrel b�lgesinden Hubiy (Hobiy) soyu, Svanlardan �zden (Uzdiani) 

soyu, Kabardeylerden Toh�uk (DohĢuk) ve Tambiy soylarÝ da katÝlmÝĢtÝr. 

Kara�ay-MalkarlÝlar ile komĢu Kafkas halklarÝ arasÝnda bir etnik karÝĢma ve b�t�nleĢme olduğu 

sosyolojik araĢtÝrmalarla da belgelenmektedir. Kara�ay-MalkarlÝlar arasÝnda etnik k�kenleri diğer 

Kafkas halklarÝna dayanan pek �ok soy g�n�m�zde varlÝğÝnÝ s�rd�rmektedir. 
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Ge�tiğimiz y�zyÝllarda Osetlerle Kara�ay-MalkarlÝlar arasÝndaki etnik iliĢkiler g��l�yd�. 18. y�zyÝl 

baĢlarÝnda bir�ok Oset ailesi Malkar y�resine g�� etmiĢlerdi. Bir�ok Malkar ailesi de Osetya‟nÝn 

Digorya b�lgesine yerleĢmiĢlerdi. Her iki halkÝn dili farklÝ olmakla birlikte ortak pek �ok kelimeye 

sahiptiler.60 

Kara�aylÝlar arasÝnda da değiĢik etnik k�kenlere sahip soylarÝn sayÝsÝ olduk�a fazlaydÝ. �rneğin 

Kara�ay‟Ýn Kart Curt k�y�nde G�rc�-Svan, Megrel, Abhaz, DağÝstan, Kabardey b�lgelerinden kan 

davasÝ ya da baĢka sebeplerden dolayÝ, tek baĢlarÝna ya da aileleri ile ka�Ýp gelerek yerleĢen pek �ok 

soy vardÝ.61 

1875 yÝlÝnda Kara�ay‟Ýn Mara vadisinde kurulan OgarÝ Mara ve T�ben Mara k�ylerinde 1885 

yÝlÝna gelindiğinde 168 Kara�aylÝ aile (981 kiĢi), 6 Abhaz aile (35 kiĢi), 2 Kumuklu aile (10 kiĢi), 4 

Nogay aile (22 kiĢi), 5 G�rc�-Svan aile (32 kiĢi) yaĢÝyordu.62 FarklÝ etnik k�kenlere sahip aileler 

zamanla asimile olarak Kara�aylÝlaĢtÝlar. “Arguyan” soyu Kara�ay‟a G�rc�-Svanlardan, “Karamirza” 

soyu ise Nogaylardan gelmiĢti. “Aydabul” soyu da Megrel k�kenliydi. 

Malkar‟da YukarÝ Bashan b�lgesinin prensleri olan Orusbiy soyunun aynÝ adÝ taĢÝyan k�ylerinde, 

1867 yÝlÝnda yazÝlan belgelere g�re BÝzÝngÝ, Kara�ay, �egem, Malkar b�lgelerinden gelen ailelerin 

yanÝ sÝra G�rcistan, Adigey, Kabardey, �e�en ve DağÝstan b�lgelerinden gelip yerleĢen soylar da 

yaĢÝyordu. 

OgarÝ Malkar b�lgesinde yaĢayan MalkarlÝlar ile Kafkas dağlarÝnÝn �tesinde yaĢayan Svanlar 

arasÝnda da etnik iliĢkiler g��l�yd�. OgarÝ Malkar‟da yaĢayan Eristav, Kar�a, Gela, KaygÝrmaz, 

Sardiyan gibi soylar Svan k�kenliydi. BazÝ Kara�ay-Malkar soylarÝnÝn etnik k�kenleri de Ģ�yleydi: 

Abdulla (Kumuk), AfaĢok (�erkes), Ahk�bek (G�rc�/Abaza), Aliy (Kumuk), Appo (Kabardey), Bor�a 

(Oset), Caza (Oset), Curtubay (�erkes), �o�ay (Oset), �ora (Oset), Go�iya (Svan), Gola (Megrel), 

Kurdan (G�rc�), MarĢankul (Kabardey), Otar (Svan), Rahay (Svan), ġahmurza (G�rc�), ġaman 

(�erkes), Tavken (Kabardey). 

Tarih�, linguistik ve sosyolojik araĢtÝrmalar Kara�ay-Malkar T�rklerinin etnik k�kenlerinin 

Kafkasya‟yÝ �� bin yÝl �ncesinden beri etnik ve k�lt�rel etkileri altÝnda tutmuĢ olan ilk proto-T�rk 

kavimleri Kimmerler ve Ġskitlerle birlikte, miladÝn baĢlangÝcÝndan beri h�kimiyetlerini Kafkasya‟da 

pekiĢtiren T�rk kavimlerinden Hunlar-Bulgarlar, Hazarlar, Alanlar ve KÝp�aklara dayandÝğÝnÝ, bu arada 

Kafkasya halklarÝ ile yaĢadÝklarÝ etnik ve sosyo-k�lt�rel etkileĢim neticesinde Kafkasya halklarÝ ile de 

karÝĢtÝklarÝnÝ ortaya koymaktadÝr. 
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Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni / Adilhan Appa [s.572-590]   

AraĢtÝrmacÝ, BaĢbakanlÝk Devlet ArĢivleri Genel M�d�rl�ğ� / T�rkiye 

 

Proto-T�rk kavimleri daha M.�. 5000 yÝllarÝnda Kafkasya coğrafyasÝyla iliĢki i�erisindeydiler. 

Yani, Kafkasya‟nÝn kaderi daha o zamandan beri T�rk d�nyasÝyla iliĢkilidir. Araplar, VIII. y�zyÝlda 

Kafkasya‟yÝ fethederek Ġtil ÝrmağÝ �tesine kadar ulaĢmÝĢlar, fakat Bizans ve Hazar direniĢi karĢÝsÝnda 

geri �ekilmek zorunda kalmÝĢlardÝr. Bu arada Ermeni ve G�rc� krallÝklarÝ geniĢlemiĢ ve ĠranlÝlarÝn 

b�lgedeki etkinliği artmÝĢtÝr. SonralarÝ Oğuzlar ve dolayÝsÝyla Sel�uklu T�rkleri Kafkasya‟ya gelmiĢ, 

nihayet XIII. y�zyÝlda Moğollar Kafkasya‟yÝ ele ge�irmiĢlerdir. Moğollar kendilerinden n�fus olarak 

daha fazla olan T�rklere, onlarÝn askeri �st�nl�klerinden dolayÝ bağÝmlÝ kalmÝĢlar ve kendilerinden 

sonra ortaya �Ýkan devletler hep T�rk asÝllÝ olmuĢlardÝr.1 

Kafkasya‟da Elbruz DağÝ‟nÝn (Mingitaw) doğu ve batÝsÝndaki y�ksek dağlÝk vadilerde yaĢayan 

Kara�ay-Balkar T�rkleri, tarih boyunca b�lgede hakimiyet kuran Kimmer, Saka (Ġskit), Hun-Bulgar ve 

KÝp�ak T�rklerinin binlerce yÝl s�ren etnik b�t�nleĢmesinden s�z�lerek ortaya �ÝkmÝĢ bir T�rk 

boyudur. Elbruz DağÝ‟nÝn batÝsÝnda Koban (Kuban) IrmağÝ‟nÝn kaynak b�lgesindeki Kartcurt, Hurzuk, 

U�kulan k�yleri ile Duvut, Teberdi, Morh, Ishavat, Urup, Laba ÝrmaklarÝnÝn yukarÝ b�lgelerinde ve 

ArhÝz, C�getey, Ġn�ik (Zelencuk), Mara vadilerinde; Elbruz dağÝnÝn doğusunda Bashan (Baksan), 

�egem, Holam, BÝzÝngÝ ve Balkar (�erek) vadilerinde yaĢarlar. 

Kara�ay-Balkarlar g�n�m�zde yoğun olarak Rusya Federasyonu‟na bağlÝ Kara�ay-�erkes 

Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadÝrlar. Bu cumhuriyetlerde Kara�aylÝlarÝn 

n�fusu yaklaĢÝk 200 bin, BalkarlarÝn n�fusu ise 130 bin kadardÝr. AyrÝca; Kazakistan, KÝrgÝzistan ve 

�zbekistan‟da 20 bin, T�rkiye‟de 20 bin, ABD‟de 5 bin, Suriye‟de 1500 civarÝnda Kara�ay-Balkar 

yaĢamaktadÝr. 

22-26 Haziran 1959 tarihinde, Nal�ik Ģehrinde yapÝlan, “Kara�ay-Balkar HalkÝnÝn Etnik 

OluĢumu” konulu sempozyumda Ģ�yle bir sonuca varÝlmÝĢtÝr: “Kara�ay-BalkarlarÝn etnik oluĢumu, 

Bulgar, Alan, KÝp�ak, ve yerli Kafkas kabilelerinin birbirleriyle karÝĢmasÝndan meydana gelmiĢtir.”2 

Kafkasya tarihi ve k�lt�r� �zerine yaptÝğÝ �alÝĢmalarÝyla meĢhur E. P. Alekseyeva, bu etnik oluĢumun, 

Kara�ay-BalkarlarÝn bug�n yaĢadÝğÝ topraklarda XIII-XIV. y�zyÝllarda, tamamlandÝğÝnÝ s�ylemekte; 

yukarÝdaki Bulgar, Alan, KÝp�ak ve yerli Kafkas kabileleri dizisine bir de “Koban K�lt�r�”n� yaratan 

kavimleri eklemektedir.3 

Kafkasya‟da Kimmerler ve Sakalar 

Eski�ağ tarihinde, “BozkÝr G��ebeleri”nin yaratmÝĢ olduklarÝ “AtlÝ Kavimler Medeniyeti” veya 

“BozkÝr Kurgan K�lt�r�” sahipleri, Kafkasya coğrafyasÝndaki T�rk varlÝğÝnÝn baĢlangÝcÝnÝ oluĢturmalarÝ 

bakÝmÝndan b�y�k �nem arz etmektedir. BozkÝr Kurgan k�lt�r�n�n sahipleri olan Proto-T�rk kavimleri, 
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Kafkasya‟ya geldikleri zaman burada dağ eteklerinde yaĢayan yerli kavimlerle karÝĢarak “Maykop” ve 

“Koban” k�lt�rlerini oluĢturmuĢlardÝr. Bu k�lt�r tipinin en �nemli �zelliği ise kurgan tipi mezarlardÝr. 

Bilindiği gibi kurgan tipi mezarlar, T�rk kavimlerini en eski mezar tipini yansÝtmaktadÝr. Kurgan tipi 

mezar k�lt�r�, en eski �ağlardan M.S. XVIII. y�zyÝla kadar T�rk kavimlerinde muhafaza edilmiĢtir. 

Kafkasya‟da, “BozkÝr Kurgan K�lt�r�” sahiplerine (Proto-T�rkler~Kimmer ve Sakalar) ait ortaya 

�ÝkarÝlan arkeolojik bulgular, T�rk kavimlerinin �ok eski �ağlardan beri bu coğrafyada yaĢadÝklarÝnÝn 

delilidir. Bu arkeolojik delillerin en a�Ýk �rneği, M.�. IV. binden kaldÝğÝ sanÝlan “Nal�ik MezarlÝğÝ”dÝr. 

Bu mezarlÝk “ZatiĢye” (sessizlik) b�lgesindedir. Bu mezarlÝkta tespit edilen bulgular, KafkasyalÝ yerli 

kavimler ile BozkÝr Kurgan K�lt�r� sahiplerinin birbirleriyle yakÝn iliĢkilerde bulunduklarÝnÝ ortaya 

koymaktadÝr. Balkarya‟da “BÝllÝm” k�y� yakÝnÝnda; Krasnodar ve Kara�ay b�lgelerinde “Kelermeskiy”, 

“Novolabinskiy”, “Zubovskiy” k�yleri ve “AĢağÝ C�getey” Ģehri yakÝnÝnda; �e�en-ĠnguĢ �lkesindeki 

“Mekenskiy” k�y� yakÝnÝnda; Kabardey‟de “AkbaĢ” ve “KiĢpek” k�yleri yakÝnÝnda, BozkÝr Kurgan 

K�lt�r� sahiplerinden kalma eski arkeolojik bulgularÝn sayÝsÝ olduk�a fazladÝr.4 

BozkÝr Kurgan K�lt�r� sahiplerinin b�y�k bir kÝsmÝ, M.�. II. bin baĢlarÝndan, M.�. VIII. y�zyÝla 

kadar Karadeniz‟in kuzeyinde ve Kafkasya coğrafyasÝnda yaĢamÝĢlar ve tarihte “Kimmerler” adÝyla 

tanÝnmÝĢlardÝr.5 BakÝr ve Bronz �ağlarÝna ait, Kimmerlere izafe edilen, “Ġskit �ncesi k�lt�rleri”ni temsil 

eden g�m�ler tespit edilmiĢtir. Bu devirleri temsil eden k�lt�rler; kuzeyde Kiev civarÝndaki ormanlÝk 

alandan, batÝda Podolia b�lgesi ve doğuda Urallar‟a kadar uzanan geniĢ bozkÝr kuĢağÝna 

yayÝlmÝĢlardÝr. AyrÝca, Kuzey Kafkasya‟da yer alan ve merkezi Kafkasya yaylaklarÝnÝ kapsayan Koban 

b�lgesi de bu alana dahildir. Bu b�lgedeki buluntular, G�ney Rusya Bronz �ağÝ formlarÝna bağlÝ bir 

durum g�stermekle birlikte kÝsmen �zel bir b�l�m teĢkil etmektedirler.6 Kuzey Kafkasya‟da yapÝlan 

arkeoloji �alÝĢmalarÝnda, Kimmerlere ait avcÝlÝkla ilgili eĢyalar, silahlar, bakÝr ve tun�tan yapÝlmÝĢ 

oraklar bulunmuĢtur. BunlarÝn b�y�k bir kÝsmÝ da, Kara�aylÝlarÝn yoğun olarak yaĢadÝğÝ Kartcurt, 

U�kulan, Teberdi, ĠndiĢ ve SarÝt�z k�ylerinde bulunmuĢtur.7 

M.�. XII-VII. y�zyÝllar arasÝnda, Kuzey Kafkasya‟nÝn merkezi (orta) kÝsÝmlarÝnda “Koban K�lt�r�” 

oluĢmuĢtur. Kuzey Osetya Cumhuriyeti‟nin “Koban” k�y�nde ortaya �ÝkarÝlan arkeolojik buluntularÝn 

yansÝttÝğÝ k�lt�re, k�y�n adÝndan dolayÝ, “Koban K�lt�r�” adÝ verilmiĢtir. Bu arkeolojik malzemelerin, 

Koban k�lt�r�n�n M.�. VII-VI. y�zyÝl d�nemlerine ait olduğu sanÝlmaktadÝr.8 Kafkasya‟da Terek 

ÝrmağÝ civarÝndaki Pyatigorsk (BeĢtav) kurganlarÝ (M.�. 1200) ve Koban baĢÝndaki kalÝntÝlar (saf bronz 

�ağÝ M.�. 1200-1000) Kimmerlerden kalmÝĢtÝr.9 Katakomb k�lt�r� ile Koban kurganlarÝ birbirleriyle 

organik olarak bağlantÝlÝdÝr. �yle ki her iki gruptan elde edilen arkeolojik materyali birbirinden ayÝrmak 

imkansÝz gibidir. Bu nedenle de, her iki k�lt�r grubu “Koban-Katakomb Kompleksi” olarak da 

adlandÝrÝlmaktadÝr. Koban kurganlarÝ, Kimmerlerin, Kafkaslar �zerine yayÝlmaya baĢladÝklarÝnÝ 

g�stermektedir. Bu k�lt�r�n komĢu �evre k�lt�rleri �zerindeki etkileri dikkati �ekmektedir. Koban ve 

Kolkhidik adÝyla anÝlan k�lt�rler, Kimmerlerin merkezi Kafkasya‟ya yayÝlan b�y�k kolunun 

temsilcisidirler. �evre k�lt�r �zerindeki etkileri dikkat �ekicidir. �te yandan, yerli Kafkas gelenekleri de 

bu yeni gelenleri (Kimmerleri) olduk�a etkilemiĢlerdir. Kurganlardan elde edilen arkeolojik materyal 

�ok zengin olup, bozkÝr insanlarÝnÝn tipik savaĢ�Ý karakterlerini a�Ýk�a yansÝtmaktadÝr.10 XIX. 
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y�zyÝldan g�n�m�ze kadar devam eden araĢtÝrmalar, Kimmerlerin G�ney Rusya ve “Kafkasya Bronz 

�ağÝ” k�lt�rlerinin bir “temsilcisi ve taĢÝyÝcÝsÝ” olduğunu ortaya koymuĢtur. Buna g�re, Kimmerler etnik 

bakÝmdan Ural-Altay k�kenli bir kavimdir. Yani Proto-T�rkler kavramÝ ile organik olarak bağÝntÝlÝdÝr ve 

onun bir par�asÝdÝr. Kimmerler “Kurgan K�lt�r�”n�n tipik bir temsilcisi ve bozkÝrlarÝn geniĢ sahalarÝna 

yayÝlmÝĢ olan “AtlÝ Kavimler Medeniyeti”nin b�y�k bir “batÝ kolu”nu teĢkil ederler.11 

Kimmerler, M.�. VIII. y�zyÝlÝn son on yÝlÝnda Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlarda meskun iken, 

SakalarÝn (Ġskitlerin) gelmesiyle, buradan Kafkasya‟ya doğru y�nelmiĢler, Derbent ve Daryal ge�itlerini 

aĢarak Anadolu ve Mezopotamya topraklarÝna yayÝlmÝĢlardÝr.12 SakalarÝn baskÝsÝ sonucunda g�� 

eden Kimmerlerden arta kalanlar, kendileriyle akraba olan Sakalar tarafÝndan izole edilmiĢler ve 

zamanla da onlarla kaynaĢarak tarih sahnesinden silinmiĢlerdir.13 Kimmerlerin arasÝnda Bulgar 

T�rklerinin atalarÝnÝn da yaĢadÝğÝ veya Kimmerlerin tamamiyle doğrudan Bulgar T�rklerinin atalarÝ 

olduğu hakkÝnda g�r�Ģler vardÝr. S�zgelimi Prokopius, Kimmerleri doğrudan BulgarlarÝn ceddi olarak 

g�stermektedir. Ġran-Hazar rivayetleri de BulgarlarÝn ceddi olarak “Kimari”den (Kimmer) bahseder.14 

“M�cmel el-tavarih”te Yafes‟in yedinci oğlu “Kemari”nin (Kimmer) BulgarlarÝn babasÝ olduğu 

yazÝlÝdÝr.15 Macar mitolojisinde; “Vaktiyle Kimmer kralÝnÝn Kutirgur ve Utirgur adlÝ iki oğlu varmÝĢ” 

Ģeklinde, Kimmerlerin Kutirgur ve UtirgurlarÝn (BulgarlarÝn) atalarÝ olduğu ifade edilmektedir.16 

BulgarlarÝn yakÝn akrabasÝ Hazar T�rklerinin hakanlarÝ kendi cedlerini sÝrasÝyla “Nuh-Yafes-Kimmer-

Togarma” Ģeklinde g�stermiĢlerdir. Kimmer‟in oğlu Togarma ise b�t�n T�rklerin atasÝ 

sayÝlmaktadÝr.17 M. F. KÝrzÝoğlu, en eski G�rc� vakayinamesi sayÝlan “Kartlis Tshovreba”da M.�. 

d�nemlerde s�rekli bahsi ge�en “Hazarlar”Ýn aslÝnda Kimmerler olduğunu ve Kimmerlerin de 

HazarlarÝn atalarÝ olduğunu s�yler.18 

Asur kaynaklarÝnda “AĢguzai”, eski Yunan kaynaklarÝnda “Skyth”, �in kaynaklarÝnda “Sai” (Sak), 

Pers kaynaklarÝnda ise “Saka” Ģeklinde anÝlan Sakalar (Ġskitler) da Proto-T�rk kavimlerinden biridir. 

Kimmerler gibi Sakalar da, T�rkler dÝĢÝnda, akla hayale gelebilecek her milletle soydaĢ g�sterilmiĢtir. 

Saka araĢtÝrmalarÝ, 

 Kimmerlere g�re, �ok daha ileri safhadadÝr. KarĢÝt hipotezlere rağmen, k�kenleri Orta Asya‟ya 

bağlanmakta ve SakalarÝn T�rk k�kenli olduklarÝ kabul edilmektedir. Arkeolojik materyal ve kaynaklar 

bu tezin ana dayanak noktalarÝnÝ oluĢturmakta ve diğer g�r�Ģleri objektif bir Ģekilde bertaraf 

etmektedir.19 

SakalarÝn etnik k�keni hakkÝndaki g�r�Ģler genel olarak �� grupta toplanmaktadÝr. Birinci grup, 

yani AvrupalÝ bilim adamlarÝ, SakalarÝn Ġran� k�kenli bir kavim olduğunu kabul ederler. Ġkinci grup, 

SakalarÝn Slav k�kenli bir kavim olduğu y�n�ndeki g�r�Ģlerdir. ���nc� grup, SakalarÝn Ural-Altay 

k�kenli bir kavim olduğu y�n�ndeki g�r�Ģlerdir. Bu g�r�Ģ� ortaya ilk atan B. G. Niebuhr olmuĢtur. B. 

G. Niebuhr, Herodotos Tarihi‟ni tarafsÝz bir y�ntemle inceledikten sonra SakalarÝn T�rk veya Moğol 

k�kenli bir kavim olabileceğini ileri s�rm�Ģt�r. DayandÝğÝ esaslar, Sakalar ile T�rk-MoğollarÝn dilleri ile 

eski k�lt�r, adet ve gelenekleri arasÝndaki benzerlikler olmuĢtur. G. Grote, K. Neumann, G. Nagy, G. 

Kuun, E. Minns, O. Franke, E. Meyer, G. Huntingford, Z. V. Togan, S. M. Arsal, Y. �ztuna, M. F. 
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KÝrzÝoğlu, Ġ. DurmuĢ ve daha bir�ok tarih�i SakalarÝn T�rk k�kenli bir kavim olduğu g�r�Ģ�n� kabul 

etmektedirler.20 

Kara�ay-Balkar T�rklerinin mitolojisinde en eski ocak tanrÝ�asÝnÝn adÝ “TabÝt~Tabu” Ģeklindedir. 

Herodotos, SakalarÝn “Tabiti” adÝnda bir ocak tanrÝ�asÝnÝ kutsadÝklarÝndan bahseder21 Kolayca 

anlaĢÝlacağÝ gibi, SakalarÝn “Tabiti” adlÝ ocak tanrÝ�asÝnÝn, Kara�ay-Balkar mitolojisinde Ģekil ve anlam 

bakÝmÝndan “TabÝt~Tabu” Ģeklinde korunduğu g�r�lmektedir. 

Hippokrates, SakalarÝn yiyecekleri hakkÝnda bilgi verirken; “Hippage” denilen bir peynirden 

bahsetmektedir. Z. V. Togan, bunu “kurut” Ģeklinde a�ÝklamÝĢtÝr.22 Fakat bu s�z�n, kurut yerine, 

Kara�ay-Balkar T�rk�esindeki, SakalarÝn “hippage”sine �ok benzeyen “huppegi” s�z�yle (peynir suyu 

ve yoğurt suyu) a�ÝklanmasÝnda fayda vardÝr. Kara�ay-Balkar T�rkleri, peynir ve yoğurt suyundan bir 

t�r yağsÝz peynir yaparlar ve buna “huppegi bÝĢlak” (lor peyniri) derler. G�r�ld�ğ� gibi, SakalarÝn 

“hippage”si, Kara�ay-Balkar T�rklerinde “huppegi” Ģeklinde bug�n bile yaĢamaktadÝr. �te yandan bu 

s�z, Kuzey Kafkasya‟nÝn Ġran� k�kenli kavimlerinden olan Osetlerde de “huppag” (inceltilmiĢ lapa) 

Ģeklinde yaĢamaktadÝr.23 

Herodotos, SakalarÝn et piĢirmek i�in kaplarÝ olmadÝğÝ takdirde, �nce hayvanÝn iskeletini, Ýzgara 

gibi kullanmak �zere, itinayla �ÝkardÝklarÝnÝ, sonra da kemiklerinden sÝyrÝlmÝĢ etleri bu iskeletin �zerine 

koyduklarÝnÝ, etlerini sÝyÝrdÝklarÝ �teki kemikleri de odun niyetine iskeletin altÝnda koyup ateĢe 

verdiklerini anlatÝyor.24 Ġ. M. MÝzÝ, SakalarÝn tencere ve oduna ihtiya� olmaksÝzÝn bu pratik et piĢirme 

y�nteminin aynÝsÝnÝn, bug�n bile, Kafkasya meralarÝnda s�r�lerini otlatan Kara�ay-Balkar �obanlarÝn 

uyguladÝğÝnÝ ve bunun da �ok eski bir Kara�ay-Balkar adeti olduğunu s�ylemektedir.25 

Herodotos, SakalarÝn fala ve falcÝlÝğa �ok meraklÝ olduklarÝnÝ anlatÝr. Sakalar s�ğ�t dallarÝyla fal 

bakarak gelecekten haber vermektedirler.26 Ammianus Marcellinus, SakalarÝn s�ğ�t dallarÝyla fala 

bakma y�nteminin Alanlarda da olduğunu s�yler.27 �te yandan, Ġ. M. MÝzÝ da, Saka ve AlanlarÝn 

s�ğ�t dallarÝyla fal bakma adetinin, �zellikle Sibirya T�rklerinde ve Kara�ay-Balkar T�rklerinde halen 

muhafaza edildiğini s�yler.28 

Sonu� olarak temelde, Kimmer ve Saka (Ġskit) k�lt�rleri arasÝnda kesin bir ayrÝm yoktur. Ġkisi 

arasÝndaki arkeolojik materyali birbirinden ayÝrmak imkansÝzdÝr. Bunun nedeni, her iki kavmin aynÝ 

etnik k�kene dayanmalarÝndan ileri gelmektedir. “Srubna K�lt�r�” temelinde, aynÝ etnik k�kene 

dayanan Kimmer ve erken Saka k�lt�r�, Proto-T�rklerin bir temsilcisidir.29 Kimmerler ve Sakalar 

tarihin farklÝ ama birbirini takip eden erken d�nemlerinde Kafkasya‟ya gelerek b�lgenin etnik ve 

k�lt�rel yapÝsÝnÝ olduk�a derinden etkilemiĢlerdir. M. Seyidov tarih sahnesindeki varlÝklarÝnÝ bin yÝldan 

fazla bir s�re devam ettiren SakalarÝn, Yakut, Kazak ve Kafkasya‟da yaĢayan T�rk boylarÝnÝn 

(Kara�ay-BalkarlarÝn) etnik oluĢumunda �nemli rol oynadÝklarÝnÝ s�ylemektedir.30 Bizim bu �alÝĢmada 

g�sterdiğimiz birtakÝm benzerlikler de Kimmerler ve SakalarÝn Kara�ay-Balkar T�rklerinin etnik ve 

k�lt�rel yapÝsÝnÝn oluĢumundaki izlerini g�stermektedir. 

Bulgarlar ve Hunlar 
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�in kaynaklarÝnda daha milattan �nce “Okut” veya “Hokut” Ģeklinde bir T�rk kavim adÝ 

ge�mektedir. Bu kavmin Uygurlar olduğu ileri s�r�lm�Ģ ise de, Uygurlar daha sonraki tarihlerde ortaya 

�ÝktÝklarÝ i�in Okut kavminin Ogurlar olmasÝ daha kuvvetli bir ihtimaldir.31 Ogur T�rkleri, Hiung-nular 

(Hunlar) zamanÝnda, onlarÝn kuzeyinde yerleĢmiĢ bulunan, g�neybatÝ Sibirya‟da yaĢayan, �inlilerin 

“Ting-ling” ve daha sonra “Tieh-le” adÝnÝ verdikleri kavimdir. T�rk olduklarÝ kesinlik arz eden Ting-ling 

kavminin ana yurtlarÝnÝn Orhon civarÝ olduğu sanÝlmaktadÝr. Ting-ling kavminin bir kÝsmÝ da 

“Vusun”larÝn batÝsÝnda yaĢÝyorlardÝ.32 Ting-ling kavmi veya OgurlarÝn Ġtil-YayÝk havzasÝna ne zaman 

geldikleri kesin olarak tespit edilememiĢtir. 

Z. V. Togan, OgurlarÝn tarihini �ok eski �ağlara g�t�rmekte ve “Ogur” adÝnÝn milattan �nceki 

d�nemlerde “T�rk” s�z� yerine kullanÝldÝğÝnÝ ileri s�rmektedir. Ona g�re, OgurlarÝn esas yayÝlmalarÝ 

milattan �nceki d�nemlerde cereyan etmiĢtir ve �n Asya‟daki “Hurriler” ile Ogurlar aynÝ kavimdir.33 

S�merler ile de akraba olduklarÝ ileri s�r�len Hurriler M.�. 5000 yÝllarÝnda T�rkistan coğrafyasÝnda 

yaĢÝyorlardÝ. Hurrilerin, M.�. 4000  yÝllarÝnda Azerbaycan ve Doğu Anadolu dolaylarÝnda gelip 

yerleĢtikleri sanÝlmaktadÝr.34 Ger�ekten de, Doğu Anadolu‟da yapÝlan arkeoloji �alÝĢmalarÝ sonucu 

elde edilen bilgiler, Z. V. Togan‟Ýn bu teorisini kuvvetlendirmektedir. M.�. 4000 yÝllarÝnda, kuzeyde 

Kafkasya, g�neyde Suriye‟nin kuzeyi, doğuda Urmiye g�l� civarÝ, batÝda Malatya-ElazÝğ b�lgesi 

arasÝnda kalan geniĢ bir alanda �st�n bir uygarlÝk ve k�lt�r tesis eden Hurrilerin AsyalÝ bir kavim 

olduklarÝ ve dillerinin de Ural-Altay dil ailesine mensup olduğu bilim adamlarÝ tarafÝndan kabul 

edilmektedir.35 

Bulgar tarih�i B. Simeonov, eski �in kaynaklarÝnda, M.�. 103 yÝlÝnda ait bir kayÝtta “Pu-ku” ve 

“Bu-gu” Ģeklinde ge�en kavmin Bulgarlar olduğunu ve onlardan Amu Derya‟nÝn batÝsÝ ve Tien-ġan 

DağlarÝnÝn kuzeybatÝsÝnda yaĢayan bir kavim olarak bahsedildiğini s�ylemektedir.36 B. Simeonov‟un 

bahsettiği Pu-ku veya Pu-ku kavmi, herhalde K�k-T�rkler (G�kt�rk) d�neminde de m�him bir rol 

oynayan ve K�k-T�rklerin idaresinde iken 620‟li yÝllarda diğer T�les boylarÝyla birleĢerek “AltÝ-Bag 

Bodun”u oluĢturarak K�k-T�rklere karĢÝ isyan eden “Bu-gu” T�rkleri olmalÝdÝr.37 Bulgar adÝna Latin 

kaynaklarÝnda ilk olarak M.S. 354 yÝlÝnda rastlamaktayÝz. YazarÝ me�hul olan ve M.S. 354 yÝlÝnda 

yazÝldÝğÝ anlaĢÝlan “Anonim Kronik”te Bulgar T�rklerinden (Ziezi ex quo Vulgares) bahsedilmektedir.38 

Bizans kaynaklarÝ ise M.S. 482 yÝlÝnda, Avrupa Hun imparatoru Attila‟nÝn k���k oğlu Ġrnek‟in kurmuĢ 

olduğu devletin en �nemli kabilesi olarak “Bulgar” adÝnÝ zikrederler.39 Halbuki, Bulgar T�rkleri 

hakkÝnda en eski yazÝlÝ kayÝt, S�ryan� Mar-Abas Katina‟ya aittir. Mar-Abas Katina, Bulgar T�rklerinin 

M.�. 149-127 yÝllarÝnda Kafkaslar‟Ýn kuzeyinde yaĢadÝklarÝndan bahsetmektedir. Bu kayÝt, VII. y�zyÝl 

Ermeni tarih�isi Khorenli Musa (Moses Khorenaci), tarafÝndan da nakledilmiĢtir. Khorenli Musa, 

Bulgarlarla ilgili olarak Ģ�yle demektedir; “Val ArĢak oğlu I. ArĢak zamanÝnda (M.�. 149-127) 

Kafkasya dağlarÝ arasÝndaki Bulgarlar �lkesinde b�y�k karÝĢÝklÝklar �ÝktÝ. Bunlardan kalabalÝk bir grup 

g���p gelerek Gol‟un altÝnda �ok verimli ve buğdayÝ bol ovalara yerleĢtiler.”40 

BaĢta M. Ġ. Artamonov olmak �zere bazÝ eski Sovyet ve AvrupalÝ tarih�iler, Mar-Abas Katina ile 

Khorenli Musa‟nÝn Bulgarlar hakkÝnda milat �ncesi d�neme ait verdiği bu haberleri anakronik 

sayarlar.41 Fakat, V. F. Kahovskiy, K. Patkanov ve Z. V. Togan, BulgarlarÝn ger�ekten de milattan 
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�nceki d�nemlerde Kafkasya‟da yaĢadÝklarÝnÝ ve bunlarÝn bir kÝsmÝnÝn, Khorenli Musa‟nÝn da iĢaret 

ettiği tarihlerde Ermenistan dolaylarÝna g�� ettiklerini s�ylerler. V. F. Kahovskiy ve K. Patkanov, milat 

�ncesi tarihlerde Kafkasya ve Ermenistan coğrafyasÝnda BulgarlarÝn yaĢadÝklarÝnÝ ve bunun da tarihe 

uygun olduğu konusunda ÝsrarlÝdÝrlar.42 

BulgarlarÝn aslÝnda Hunlardan �ok daha �nce Kafkasya‟ya gelip yerleĢtikleri anlaĢÝlmaktadÝr. 

Fakat, Bizans kaynaklarÝnda Bulgar T�rkleri daha �ok Hunlarla birlikte anÝlmaktadÝr. Bulgarlar, 

Attila‟nÝn Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun dağÝlmasÝndan sonra en k���k oğlu Ġrnek‟in kurmuĢ olduğu 

devletin en �nemli kabilesi olarak ge�mektedir. Yani, Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝndan 

sonra Bulgarlar tarih sahnesinde yeni siyasi bir oluĢumun en �nemli par�asÝ olarak ortaya 

�ÝkmaktadÝrlar. 

Hunlar Kafkasya‟da 

BizanslÝ Dionius de Charax, HunlarÝn M.S. 330 yÝllarda Kafkaslar‟a geldiklerini bildirmektedir.43 

Fakat, AlanlarÝ yerinden edecek kadar g��l� bir hareket olan kavimler g���n�n baĢlamasÝndan ve 

HunlarÝn toplu olarak Ġtil, Azak ve Kafkasya dolaylarÝna gelip yerleĢmesinden �ok daha �nce, Orta 

Asya‟dan gelip buralara yerleĢen Hun kabilelerinin olduğu bilinmektedir. Bu kabileler, HunlarÝn toplu 

g���nden en az 150 yÝl �nce buralara gelip yerleĢmiĢlerdir.44 

Orta Asya‟dan Avrupa‟ya doğru dalgalar halinde akan Balamir Han y�netimindeki Hunlar, 355-

360 yÝllarÝnda, Ġtil ÝrmağÝnÝ aĢtÝktan sonra, Don ÝrmağÝnÝ da ge�miĢler, Terek ve Koban‟daki AlanlarÝn 

�lkesini tamamen hakimiyet altÝna almÝĢlardÝ. Hunlar, AlanlarÝn �lkesini ele ge�irdikten sonra hemen 

batÝya y�nelmediler. Kafkasya �zerinden 359 yÝlÝnda Ġran‟a ve 363-373 yÝllarÝ arasÝnda Ermenistan‟a 

girdiler.45 Hunlar kÝsa bir zamanda, Hazar denizinden Azak denizine kadar uzanan b�t�n Kafkasya 

coğrafyasÝnÝ kontrol altÝna aldÝlar. B�t�n bu tarihi olaylardan sonra, Kafkasya ve Azak denizi civarÝ, 

artÝk HunlarÝn ger�ek vatanÝ olarak sayÝlÝyordu.46 

Balamir‟in torunu Mun�uk, h�k�mdarlÝğÝ zamanÝnda, Kafkasya kavimlerinin h�k�mdarlÝğÝnÝ 

kardeĢi Aybars‟a vermiĢti. Aybars, ordularÝnÝn baĢÝnda Kafkasya‟da tam bir hakimiyet kurmak 

maksadÝyla, Ġtil‟den g�neye doğru hareket etti. Bu d�nemde, Azak ile Kafkasya arasÝndaki bozkÝrlarda 

yaĢayan Alanlar ve Kasoglar (�erkesler) ile karĢÝlaĢtÝ ve onlarÝ yenilgiye uğratarak hakimiyeti altÝna 

aldÝ. Hunlar ile Alan ve Kasoglar arasÝnda ge�en bu tarihi hadiseler, Kabardey �erkeslerinin 

destanlarÝna da ge�miĢtir. L. G. Lopatinskiy‟nin Kabardeylerden derlemiĢ olduğu bir destanda Hunlar 

ile KasoglarÝn olan savaĢÝ anlatÝlÝr.47 

Hunlar, Kafkasya‟nÝn tarihini, coğrafyasÝnÝ, k�lt�r�n� �ok derinden etkilemiĢler ve bu b�lgede 

kalÝcÝ izler bÝrakmÝĢlardÝr. S�zgelimi, Hun ordularÝnÝn Kafkasya �zerinden Anadolu‟ya yaptÝklarÝ 

akÝnlarÝn baĢÝnda, HunlarÝn h�k�mdar “Dulo” s�lalesine mensup “KursÝk” ve “BasÝk” adlÝ iki 

komutandan bahsedilmektedir.48 Hun prensi “KursÝk”Ýn adÝ, Kara�aylÝlarÝn en eski k�ylerinden olan 

“Hurzuk”un adÝnda hatÝrasÝnÝ korumaktadÝr. �te yandan, Hurzuk adÝ sadece bir k�y�n adÝ değil, bu 

k�y�n de i�inde bulunduğu b�y�k bir vadinin adÝdÝr. AyrÝca, Koban ÝrmağÝnÝn kaynağÝnÝ oluĢturan 
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Ýrmaklardan birinin adÝ da “Hurzuk”tur. Ġ. M. MÝzÝ‟ya g�re diğer Hun prensi “BasÝk”Ýn adÝ ise, bug�n 

Kabardey-Balkar �. C. sÝnÝrlarÝ i�erisinde bulunan fakat daha �ok Kara�ay-BalkarlÝlarÝn yaĢadÝğÝ 

“Bashan~Baksan (BasÝk-Han) vadisinde hatÝrasÝnÝ devam ettirmektedir. Yine, Balkarya‟daki �egem 

ÝrmağÝnÝn kollarÝndan biri olan “Dongat” (Do�at) suyunun adÝ, Hun komutanlarÝndan “Donat”Ýn adÝnÝ 

hatÝrlatmaktadÝr.49 Kara�ay‟daki “Hun-Kala” (Hun-Kale) adÝndaki kale kalÝntÝsÝ ile Malkar‟daki “Hun-

Tala” (Hun d�zl�ğ�) toponimleri HunlarÝn adÝndan kalmÝĢtÝr.50 AyrÝca, HunlarÝn meĢhur h�k�mdar 

s�lalesi “Dulo” (Dula~Doula) adÝ, Kara�aylÝlarÝn eski s�lalelerinden biri olan “Dola” s�lalesinde adÝnÝ 

korumaktadÝr. DağÝstan‟da, AvarlarÝn meskun olduğu tarihi “Hunzakh” Ģehri Hunlardan kalmÝĢ olup, bu 

Ģehrin adÝ, Avar dilinde “Hun yeri” demektir.51 BunlarÝn dÝĢÝnda, Macaristan‟daki Hun �ağÝ eserleriyle, 

Kafkasya‟da Terek ve Digor b�lgelerinde bulunan eserlerin birbirleriyle �ok yakÝnlÝk g�stermesi, 

HunlarÝn Kafkasya k�lt�r�nde ne kadar etkili olduğunu g�stermektedir.52 

Magna Bulgaria 

Attila‟nÝn 453 yÝlÝnda �l�m� �zerine, yerine b�y�k oğlu Ġlek ge�ti fakat imparatorluğun 

par�alanmasÝnÝn �n�ne ge�emedi. Attila‟nÝn ikinci oğlu Tengizik de Tuna civarÝ ve Romanya ovalarÝna 

yerleĢti. Attila‟nÝn k���k oğlu Ġrnek ise 456 yÝllarÝnda kendisine bağlÝ Hun kabileleriyle birlikte Orta 

Avrupa‟yÝ terk ederek Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlara geldi. Ġrnek Han, burada karĢÝlaĢtÝğÝ Bulgar 

kabileleriyle birleĢerek bir Hun-Bulgar Devleti kurmuĢ ve gelecekte Kubrat Han‟Ýn kuracağÝ “Magna 

Bulgaria”nÝn (B�y�k Bulgarya) temellerini atmÝĢtÝr.53 

BizanslÝ Priskos ve Suidas, 463 yÝlÝnda ġaragur, Ogur ve Onogur adlÝ kabilelerin Karadeniz 

kuzeyindeki bozkÝrlarda, Tuna ÝrmağÝnÝn kollarÝ ile Volga arasÝndaki bozkÝrlarda yerleĢmiĢ olduklarÝnÝ 

kaydederler ve daha sonra 482 yÝlÝnda Ġrnek‟in kurmuĢ olduğu birliğin en �nemli kabilesi olarak 

“Bulgar” adÝnÝ zikrederler. Bulgarlar daha sonra, Kutirgur ve Utirgur Ģeklinde iki kabile temelinde bir 

siyasi birlik oluĢturmuĢlardÝr. Bu ilk Bulgar birliğinin merkezi Koban ÝrmağÝ civarÝnda bulunuyordu.54 

Avrupa‟dan Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlara ve Kafkasya‟ya d�n�Ģ yapan Hunlar ile buralarda �ok 

eskiden beri yaĢamakta olan Bulgar ve Sabir kabileleri arasÝnda �atÝĢma �ÝkacağÝ yerde, kÝsa s�rede 

dostane temaslar neticesinde siyasi birlik oluĢmuĢtu. Bulgar ve Sabirlerin bundan sonra kendileri i�in 

“Hun” adÝnÝ kullanmalarÝ bunun en g�zel delilidir. IV. y�zyÝlda BulgarlarÝn kendilerini Hunlardan 

saymasÝ bir gurur vesilesi idi.55 M. Ġ. Artamonov, Kafkasya‟nÝn V. y�zyÝldaki etnik haritasÝnÝ Ģ�yle 

�izmektedir: DağÝstan‟Ýn kuzeyinden Kuma ÝrmağÝ ve onun kollarÝnÝn �evrelediği yerlerde Sabirler ile 

onlarÝn biraz yukarÝsÝnda ġaragurlar yaĢamaktadÝr. OnlarÝn kuzeyinde ve batÝsÝnda yani bug�nk� 

Adige �. C. ve Krasnodar ile Stavrapol �evresinden Azak denizine kadar olan yerlerde Onogurlar 

yaĢamaktadÝr. Azak denizinin kuzey kÝyÝlarÝndan doğu ve g�neye doğru ġaragurlara kadar olan 

yerlerde Akatsirler (Aka�ir) yaĢmaktadÝr. Bug�nk� Kara�ay-�erkes �. C. ile Kabardey-Balkar �. C ve 

Digorya (Kuzey Osetya) b�lgelerinin tamamÝnda da Alanlar yaĢamaktadÝr.56 

K�k-T�rklerin baskÝsÝyla, 560 yÝllarÝnda batÝya ka�an Avarlar, KÝrÝm ve Kafkasya‟daki Hun ve 

BulgarlarÝ hakimiyet altÝna aldÝlar. BulgarlarÝn bir kÝsmÝ, AvarlarÝn baskÝsÝna dayanamayarak Kafkasya 

DağlarÝna sÝğÝndÝlar. Bunlar daha sonralarÝ Bizans ve Rus vakayinamelerinde “Kara Bulgar” adÝyla 
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anÝlacak olan ve bug�nk� Kara�ay-Balkar T�rklerinin atalarÝ olan BulgarlardÝr. K�k-T�rklerin batÝya 

doğru daha da yayÝlmaya baĢlamasÝyla, Avarlar da 567 yÝllarÝnda Balkanlar‟a ve Avrupa i�lerine doğru 

kaymaya baĢladÝlar. Avarlar gittikleri zaman beraberlerinde de KutirgurlarÝn �nemli bir kÝsmÝnÝ 

g�t�rd�ler.57 Kafkasya‟daki diğer Bulgar kabileleri ise “Ermi” adlÝ bir T�rk kabilesine (veya s�laleye) 

mensup “Gostun” (veya Organ) adlÝ bir prensin idaresinde 603 yÝlÝnda toparlanarak yeniden birlik 

oluĢturdular.58 Tuna Bulgar HanlarÝ Listesinde “Gostun” Ģeklinde ge�en bu ĢahsÝn adÝ (veya unvanÝ) 

Bizans kaynaklarÝnda “Organ” Ģeklinde ge�mektedir. “Gostun” veya “Organ” adÝyla anÝlan bu ĢahÝs 

yakÝn bir gelecekte “Magna Bulgaria”yÝ (B�y�k Bulgarya) kuracak olan “Kubrat Han”Ýn da dayÝsÝ (veya 

amcasÝ) dÝr.59 Kubrat, 605 yÝlÝnda BulgarlarÝn y�netimini, dayÝsÝ Organ‟dan devralarak, BulgarlarÝn 

“Elteber”i oldu. Fakat bu sÝrada Bulgarlar halen AvarlarÝn baskÝsÝ altÝndaydÝlar. Kubrat, h�k�mdar 

olduktan sonra, BulgarlarÝn bağÝmsÝzlÝğÝ i�in Avarlara karĢÝ m�cadeleye baĢladÝ. Kubrat‟Ýn bu 

m�cadelesini BizanslÝlar da destekliyordu. Hatta, Bizans Ġmparatoru Herakleios‟la ittifak anlaĢmasÝ 

yapan Kubrat, kendisine “Patrikios” unvanÝ verilmesini de sağladÝ. Kubrat, 630 yÝlÝnda, Avarlara karĢÝ 

a�Ýktan isyan baĢlatmÝĢ, beĢ yÝl s�ren bir m�cadeleden sonra, 635 yÝlÝnda, bu m�cadelesini baĢarÝyla 

sonu�landÝrarak, temelde Onogur ve Utirgur (Onogur+Sabir) kabileleri olmak �zere “Magna Bulgaria” 

(B�y�k Bulgarya) Devleti‟ni kurmuĢtur.60 Kubrat bundan sonra “Han Kubrat” olmuĢ ve �l�nceye kadar 

da Han olarak kalmÝĢtÝr.61 

Kubrat Han‟Ýn 665 yÝlÝnda �l�m�nden sonra yerine b�y�k oğlu “Bat-Bayan” ge�er.62 Fakat, VII. 

y�zyÝl ortalarÝnda, batÝya doğru ilerlemekte olan HazarlarÝn baskÝsÝ sonucu B�y�k Bulgarya Devleti 

dağÝlÝr. BulgarlarÝn bir kÝsmÝ HazarlarÝn idaresine girerken, bir kÝsmÝ da Kafkasya‟yÝ terk ederler. 

Kubrat Han‟Ýn oğullarÝndan “Kotrag” kendisine bağlÝ kabilelerle Don ÝrmağÝnÝn karĢÝsÝna yerleĢirken, 

“Asparuk” ise63 yine kendine bağlÝ kabilelerle birlikte Tuna ÝrmağÝ boylarÝna doğru gider. Bat-Bayan 

ise Onogur, Utirgur, As-Alan ve MacarlarÝn h�k�mdarÝ olarak ata yurdu Azak-Kafkasya sahasÝnda 

kalÝr. Fakat kÝsa bir s�re sonra da HazarlarÝn hakimiyetini kabul eder.64 BizanslÝ tarih�i Feofan 

Ġspovednik (760-818), “Kronik” adlÝ eserinde Bulgarlar hakkÝnda değerli bilgiler vermektedir. Bu 

eserde verilen bilgileri, arkeoloji ve kÝsmen de filoloji �nemli derecede doğrulamaktadÝr. F. 

Ġspovednik‟in, Kubrat Han ve oğullarÝyla ilgili naklettiği hikaye Ģ�yledir; “G�lden (Azak denizi) ve 

Kuphis (Koban) adÝyla anÝlan Ýrmağa kadar olan yerler BulgarlarÝn �lkesidir. Bunun i�in buraya B�y�k 

Bulgarya denilir. Bulgarlar ve onlarla birlik halindeki Kotraglar (Kutirgurlar?) burada yaĢarlar. 

Ġmparator Konstantin D�nemi‟nde (558-641) Bulgar ve KotraglarÝn Krovat (Kubrat) adlÝ krallarÝ �ld�. 

Bu kralÝn beĢ oğlu vardÝ. Kral (Kubrat) �lmeden �nce beĢ oğluna da, baĢka bir milletin k�lesi olmamak 

istiyorlarsa birlik halinde olmalarÝnÝ �ğ�tlemiĢti. Fakat onun �l�m�nden kÝsa bir s�re sonra beĢ oğlu da 

babalarÝn �ğ�d�n� tutmayÝp kendilerine bağlÝ kabilelerle birlikte birbirlerinden ayrÝldÝlar. YalnÝz, 

Krovat‟Ýn (Kubrat) Batbayan adlÝ b�y�k oğlu, babasÝnÝn �ğ�d�n� tutarak atalarÝnÝn yurdunda kaldÝ. 

Ġkinci oğul Kotrag, Tanais (Don) ÝrmağÝnÝ ge�ip ağabeyinin karĢÝsÝndaki topraklara yerleĢti. Ġster 

(Tuna) ÝrmağÝnÝ ge�en d�rd�nc� oğlu (Kuber) Pannonia‟daki Avar hakanÝnÝn tabisi oldu. BeĢinci oğlu 

(Al�ek) ise Pentapolis‟e kadar giderek Ravenna‟daki HÝristiyan imparatorunun tabisi oldu. Asparuh 

adlÝ ���nc� oğul ise, Dnyeper ve Dnyester ÝrmaklarÝnÝ ge�erek, Tuna‟nÝn kuzeyindeki Onglos (Bucak) 

ÝrmağÝ civarÝna geldi ve g�venli bir yer olduğuna karar vererek buraya yerleĢti. B�ylelikle onlar beĢe 
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b�l�nd�ler ve zayÝfladÝlar. Bundan sonra, Berzilia‟nÝn i�inden, eski Sarmatya topraklarÝnda b�y�k 

Hazar kavmi �ÝktÝ ve Pont denizine (Karadeniz) kadar olan yerlerde hakimiyet kurdu. Bulgar kralÝnÝn 

ilk oğlu Batbayan da HazarlarÝn tabisi oldu. Bundan sonra, Batbayan onlara (Hazarlara) vergi 

�dedi.”65 Kubrat Han‟Ýn �l�m�nden sonra, �ok ge�meden oğullarÝ arasÝnda �lkede hakim olma 

savaĢlarÝ baĢladÝ. Asparuk, amcasÝ ġambat‟Ýn da desteğiyle Batbayan‟Ý sÝkÝĢtÝrmaya baĢladÝ. Bu 

karÝĢÝklÝk ve i� savaĢlardan faydalanan Hazarlar Bulgarlara saldÝrarak i� savaĢ halindeki B�y�k 

Bulgarya‟ya son verdiler. Asparuk �nceleri Hazarlara karĢÝ koymaya �alÝĢtÝysa da yenilerek geri 

�ekildi.66 Batbayan ise kendi idaresindeki Bulgarlarla birlikte, Elteber (vali, ikinci derece h�k�mdar) 

konumunda HazarlarÝn hakimiyetine girdi. Daha sonralarÝ, Batbayan‟Ýn idaresindeki Azak ve Kafkasya 

BulgarlarÝ, Bizans ve Rus vakan�visleri tarafÝndan “Kara Bulgarlar” adÝyla anÝlmÝĢlardÝr. Kara Bulgarlar 

ile Hazarlar arasÝndaki m�nasebetler olduk�a iyi bir Ģekilde cereyan etmiĢtir.67 

Kara-Bulgarlar ve Kara�ay-Balkarlar 

Bir�ok bilim adamÝ, tarihte “Kara Bulgarlar” veya “Koban BulgarlarÝ” adÝyla ge�en Kafkasya 

BulgarlarÝnÝn, Kara�ay-Balkar T�rklerinin etnik oluĢumunda birinci derecede etkili olduklarÝ konusunda 

birleĢmekte ve Kara�ay-BalkarlarÝ doğrudan Kafkasya BulgarlarÝnÝn devamÝ olarak kabul 

etmektedirler. 

V. F. Miller, Kara�ay-Balkar T�rklerini, eskiden Koban ÝrmağÝ dolaylarÝnda yaĢamÝĢ olan eski 

Kafkasya BulgarlarÝnÝn devamÝ olarak saymaktadÝr. V. Minorsky ve J. Marqwart da aynÝ g�r�Ģte olup 

V. F. Miller‟in bu g�r�Ģ�n� desteklemektedirler.68 MeĢhur eski Sovyet tarih�ilerinden M. Ġ. Artamonov 

da, Kara�ay-BalkarlarÝ, Bulgar T�rklerinin devamÝ olarak kabul etmektedir. Ona g�re, tarihte “Kara-

Bulgar” adÝyla bilinen ve HazarlarÝn hakimiyetine giren Batbayan �nderliğindeki “Koban BulgarlarÝ” 

bug�nk� Kara�ay-BalkarlarÝn atalarÝdÝr.69 M. F. KÝrzÝoğlu yazmÝĢ olduğu bir�ok kitap ve makalelerinin 

hemen hepsinde; Bulgar T�rklerinin, Kara�ay-BalkarlarÝn atalarÝ olduğunu s�yler. M. F. KÝrzÝoğlu‟na 

g�re, XII. y�zyÝlda Genceli Nizami‟nin Ģiirlerinde bile bahsettiği “Kafkasya BulgarlarÝ” bug�nk� 

Kara�ay-Balkar T�rkleridir.70 F. A. Nurettinov, Kara�ay-BalkarlarÝn, Avar ve HazarlarÝn baskÝsÝyla 

Azak-Kafkasya sahasÝnÝ terk etmek zorunda kalan eski BulgarlarÝn Kafkasya‟da kalan bakiyeleri 

olduğunu s�ylemektedir.71 Z. V. Togan da, Kara�ay-BalkarlarÝn Kafkasya BulgarlarÝnÝn devamÝ olarak 

g�rmekte ve Kara�ay-BalkarlarÝn �nceleri bug�nk� �uvaĢlar gibi Lir T�rk�esini konuĢtuklarÝnÝ, fakat 

XV. y�zyÝldan �nce tespit edilemeyen bir d�nemde ġaz T�rk�esine ge�iĢ yaptÝklarÝnÝ 

s�ylemektedir.72 Fakat, Z. V. Togan, Kara�ay-BalkarlarÝn �nceleri Lir T�rk�esini konuĢtuklarÝ ve 

sonradan dillerinin ġaz T�rk�esine d�n�Ģt�ğ�yle ilgili ileri s�rd�ğ� bu g�r�Ģ�n� ispatlayacak herhangi 

bir delil sunmamÝĢtÝr. Bulgar tarih�i B. Simeonov, �uvaĢ ve Kara�ay-BalkarlarÝn dillerini, eski Bulgar 

T�rk dilinin varisleri sayarak Ģ�yle bir a�Ýklama getirir; “�uvaĢ ve Kara�ay-Balkar dilleri, eski Bulgar 

T�rk�esinin devamÝdÝr. Fakat, artÝk bug�n �uvaĢ dili daha �ok Fin-Ugur dillerinin etkisinde kalarak 

eski Bulgar T�rk�esinden uzaklaĢmÝĢtÝr. Balkar dili ise diğer T�rk dillerinin etkisinde kalarak Bulgar 

T�rk�esinin esaslarÝnÝ kaybetmiĢtir.”73 E. P. Alekseyeva, BulgarlarÝn bir kÝsmÝnÝn, VII. y�zyÝldaki 

Hazar saldÝrÝlarÝndan ka�arak Kafkasya‟ya bug�nk� Stavrapol, BeĢtav (Pyatigorskiy), Narsana, ArhÝz, 

Koban, Balkarya ve Digorya (Kuzey Osetya) b�lgelerine gelip yerleĢtiklerini ve burada eskiden beri 
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yaĢayan Alanlar ile de karÝĢarak bug�nk� Kara�ay-BalkarlarÝn temelini oluĢturduklarÝnÝ 

s�ylemektedir.74 

A. Miller, 1930‟lu yÝllarÝn baĢlarÝnda, Digorya‟daki (Kuzey Osetya) arkeoloji araĢtÝrmalarÝ 

sÝrasÝnda Bulgar T�rklerine ait kulplu asma kazan par�alarÝnÝ bulmuĢtur. A. Miller daha o zamanda: 

“Burada (Digorya‟da) bulunan Bulgar kazanlarÝ, Azak Kara BulgarlarÝ atalarÝnÝn Kuzey Kafkasya‟da 

bug�nk� Balkar T�rkleri olduğunu ortaya koymaktadÝr.” Ģeklinde bir a�Ýklama yapmÝĢtÝ. Miller‟e g�re, 

Azak‟taki Kara BulgarlarÝnÝn atalarÝ �nceden Kafkasya‟da, bug�nk� Digorya ve Balkarya topraklarÝnda 

yaĢÝyorlardÝ. Daha sonra bunlarÝn bir kÝsmÝ Azak civarÝna g�� etmiĢ, bir kÝsmÝ da Kafkasya‟da 

kalmÝĢtÝr. Kuzey Kafkasya‟da kalanlar da bug�nk� Balkar T�rkleridir. A. Miller, ileride bu konuyla ilgili 

�zel olarak ilgilenmek ve bu k�lt�r�n kalÝntÝlarÝnÝ bulmak d�Ģ�ncesiyle arkeoloji literat�r�nde bu 

hususta herhangi bir a�Ýklamada bulunmaktan �ekinmiĢti. A. Miller, Azak BulgarlarÝnÝn, bug�nk� 

Bulgaristan‟a g�� yollarÝnÝn tespitini ve bug�nk� Balkar T�rkleri ile Azak Kara BulgarlarÝnÝn bir k�kten 

olduklarÝnÝ ispat etmeyi ve bundan sonra elde ettiği sonu�larÝ bilim d�nyasÝna a�ÝklamayÝ 

d�Ģ�n�yordu. B�t�n �alÝĢmalarÝ bu y�ndeydi. Fakat, 1933 yÝlÝnÝn sonlarÝna doğru A. Miller, Sovyet 

h�k�meti tarafÝndan tutuklanarak Sibirya‟ya s�rg�n edilmiĢ ve �ok ge�meden de orada �lm�Ģt�r. 

Onunla birlikte konuyla ilgili �alÝĢmalarÝ ve toplamÝĢ olduğu malzemeler de ortadan yok olmuĢtur.75 

M. Miller ise, A. Miller‟in Kara�ay-Balkar T�rklerinin Kara-BulgarlarÝn devamÝ olduğu Ģeklindeki 

teorisini tamamen kabul etmektedir. Fakat ona g�re, Azak‟taki Kara Bulgarlar, Azak civarÝna 

Kafkasya‟dan g�� etmemiĢ, tam tersine, Azak‟taki Kara BulgarlarÝn bir kÝsmÝ g�� ederek Kafkasya‟ya 

gelmiĢ ve bug�nk� Kara�ay-Balkar T�rklerinin temelini oluĢturmuĢlardÝr. M. Miller, Azak‟taki Kara 

BulgarlarÝn Kafkasya‟ya g��lerinin Kiyev-Rus Prensi Svyatoslav‟Ýn 964-966 yÝllarÝnda Hazar 

T�rklerine yaptÝğÝ seferler sÝrasÝnda ger�ekleĢtiğini ileri s�rmektedir. Ona g�re; “Svyatoslav, 

HazarlarÝn ġarkel Ģehrini ele ge�irdikten sonra HazarlarÝn b�t�n kuzeybatÝ kÝsmÝnÝ hakimiyet altÝna 

almÝĢ ve Kiyev-Rus prensliğiyle birleĢtirmiĢti. RuslarÝn, Dnyeper‟den g�neydoğuya doğru yaptÝklarÝ 

akÝnlarÝn baskÝsÝ altÝna kalan Bulgarlar, Don ve Azak‟tan Kafkasya‟ya doğru g�� etmiĢlerdir. Bug�ne 

kadar elde edilen arkeolojik malzemeye dayanÝlarak denilebilir ki, Kafkasya‟daki Kara�ay-Balkar 

T�rklerinin, RuslarÝn baskÝsÝyla Azak civarÝndan Kafkasya‟ya g�� edip gelen BulgarlarÝn devamÝ 

olduklarÝ Ģ�phe g�t�rmez bir ger�ektir.”76 

Kara�ay-BalkarlarÝn etnik bakÝmdan Kafkasya BulgarlarÝnÝn devamÝ olduğunu arkeolojik bulgular 

da desteklemektedir. S�zgelimi, Kara�ay‟da ĠndiĢ ÝrmağÝ yakÝnlarÝndaki Bulgar yerleĢimi kalÝntÝlarÝ, 

Balkarya‟da AĢağÝ �egem ve LaĢkuta k�ylerinde bulunan Bulgarlara ait arkeolojik eserler, YukarÝ 

�egem, LÝgÝt ve KaĢha-Tav yakÝnlarÝnda ortaya �ÝkarÝlan Bulgar T�rklerinden kalma mezarlar, 

Kara�ay-Balkarlar ile Bulgarlar arasÝndaki etnik bağlantÝyÝ ortaya koymaktadÝr.77 Ġ. M. MÝzÝ, Kutirgur 

adÝnÝn, Balkarya‟nÝn �egem vadisinde eski bir Balkar k�y� olan “Gudurgu” adÝnda, Bittogur adÝnÝn da, 

�egem ÝrmağÝnÝn yukarÝ kÝsmÝnda “Biturgu” Ģeklinde korunduğunu s�ylemekte; ayrÝca “�Ýlmas”, 

“Bulungu”, “U�kulan” ve “BÝllÝm” adlÝ Kara�ay-Balkar k�ylerinin adlarÝnÝn da Bulgar T�rklerinden 

kaldÝğÝnÝ ileri s�rmektedir.78 
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Balkar ve Bulgar S�zleri ArasÝndaki Benzerlik 

Bir�ok bilim adamÝ, Balkar ve Bulgar s�zleri arasÝndaki benzerliğe dikkat �ekmiĢ ve bundan 

dolayÝ da Bulgarlar ile Balkar T�rkleri arasÝnda etnik bağlantÝ kurmaya �alÝĢmÝĢtÝr. Fakat “Balkar” adÝ 

eski Sovyetler Birliği‟nde, Avrupa‟da ve T�rkiye‟deki T�rkoloji literat�r�nde “Balkar” Ģeklinde 

ge�mesine karĢÝn, Balkar T�rkleri kendilerini “Malkar” Ģeklinde adlandÝrÝrlar. Kara�aylÝlar da 

Balkarlara “Malkar” derler. “Bulgar” s�z� ile “Balkar” s�z� arasÝndaki benzerlikten hareketle, 

BulgarlarÝn Balkar T�rkleriyle etnik iliĢkisini ortaya koymaya �alÝĢan bilim adamlarÝ, “Malkar” s�z�n�n, 

T�rk dilinde g�r�len b>m ses değiĢimiyle ortaya �ÝktÝğÝnÝ s�ylemektedirler. Balkar s�z�n�n b>m 

değiĢikliğiyle Balkar Ģekline d�n�Ģt�ğ� kabul edilebilir olmakla birlikte burada T�rk dili kurallarÝna 

aykÝrÝ olan g>k ses değiĢimi g�zden ka�maktadÝr. 

T�rk�enin k>g ses değiĢimi kuralÝna g�re; “Balkar” s�z� eğer kaynağÝnÝ “Bulgar” s�z�nden 

alÝyor ise, Bulgar s�z�ndeki gibi „g‟ sesiyle “Balgar” Ģeklinde devam etmesi gerekirdi. Fakat bu kural 

tam tersine “g>k” Ģeklinde iĢlemiĢ ve “Balkar” s�z� ortaya �ÝkmÝĢtÝr. ġayet, T�rk dilinin “k>g” ses 

değiĢimi kuralÝnÝn buna benzer bir istisnasÝ yok ise ya da bu kural “değiĢmez” bir kural ise; o zaman 

“Bulgar” s�z�n�n �nceki ve asÝl Ģekli “Bulkar” olmalÝdÝr. Bulgar adÝ, eski Bizans kaynaklarÝnda 

“Bulgar~Bolgar” Ģeklinde anÝlmakla birlikte, Ġbn Rusteh‟in kayÝtlarÝnda “B.lkar” Ģeklinde ve eski Ermeni 

kaynaklarÝnda da “B.lkar~Bolkar~Bulkar” Ģeklinde ge�mektedir.79 Yani, Bulgar adÝnÝn aslÝnÝn 

“Bulkar~Bolkar” Ģeklinde olmasÝ uzak bir ihtimal değildir. Hatta, biraz sonra �zerinde geniĢ�e 

durulacağÝ �zere, ben “Bulgar” adÝnÝn ilk ve asÝl Ģeklinin “Balkar” veya “Balkhar” Ģeklinde olduğunu 

d�Ģ�n�yorum. 

Balkar veya Malkar adÝ, BalkarlarÝn eski halk rivayetlerine g�re, ne zaman ve nereden geldiği 

belli olmayan “Malkar” veya “Balkar” adlÝ prensin adÝndan kalmÝĢtÝr.80 Balkar T�rklerine izafe edilmek 

�zere “Balkar” s�z� tarihte yazÝlÝ ve ilk olarak, Rus kaynaklarÝnda 1629 yÝlÝnda, Terek b�lgesi Rus 

Garnizonu KomutanÝ Ġ. A. DaĢkov‟un Moskova‟ya g�nderdiği “BalkarlarÝn yaĢadÝğÝ dağlarda g�m�Ģ 

madeni arama �alÝĢmalarÝnÝn” bahsedildiği bir mektubunda ge�mektedir.81 �te yandan, eski G�rc� 

kaynaklarÝnda, XIV. y�zyÝlda, Balkarlara “Basian~Basiani~Basiati” adÝ verilmekte ve Balkar �lkesine 

de “Basiania” denilmektedir. G�rc�lerin, Balkarlara izafe ettikleri “Basian” ve “Basiania” adlarÝ ilk 

olarak “Tshavatskiy Ha�Ý”nda ge�mektedir. Bu ha�Ýn �zerinde, Eristav Rzya Kvenipneveli adlÝ birinin 

Basiania‟da (Balkarya‟da) tutsak alÝndÝğÝ ve Ksansk vadisindeki Tshavatskiy k�y�n�n Spasskiy 

kilisesinde toplanan fidye ile kurtarÝldÝğÝ yazÝlmaktadÝr. Yine 1745 yÝlÝnda, G�rc� kralÝnÝn oğlu ve aynÝ 

zamanda coğrafyacÝ ve tarih�i olan VahuĢti‟nin notlarÝnda da, Balkarlara izafeten “Basian” ve 

“Basiania” adlarÝ ge�mektedir. Ġ. M. MÝzÝ, “Basian” adÝnÝn, tarihte Hazarlar ile ittifak halde s�rekli 

olarak Kafkaslar‟Ýn g�neyine saldÝran ve Khorenli Musa‟nÝn notlarÝnda bazen “Basil” Ģeklinde ge�en 

“Barsil”ler ile bir ilgisi olduğunu ileri s�rmektedir.82 Fakat bana g�re, BalkarlarÝn “Basian” adÝnÝn, eski 

Balkar prenslerinin soy atasÝ “Basiyat”Ýn adÝndan kaynaklandÝğÝ daha mantÝklÝ gibi g�r�nmektedir. 

Evliya �elebi‟nin seyahatnamesinde, bug�nk� Kabardey-Balkar �. C. topraklarÝnda olduğu 

anlaĢÝlan, dağlÝk b�lgelerde yaĢayan ve asla ovalara inmeyen “Macar” adlÝ bir oymaktan 



 1002 

bahsedilmektedir: “AĢiret-i Macar beğleri vardÝr. C�mle (hepsi) iki bin ademd�r (kiĢidir). Amma (fakat, 

az olmalarÝna rağmen) bahadÝr erlerd�r.” M. F. KÝrzÝoğlu, Evliya �elebi‟nin bu kaydÝnÝ “Fin-Ogur 

kalÝntÝsÝ” Ģeklinde yorumlamÝĢtÝr.83 Fakat, Evliya �elebi‟nin bahsettiği “Macar” adlÝ oymak, BalkarlarÝn 

oluĢum hikayesinde bahsi ge�en “Macar” Ģehri ve halkÝ olmalÝdÝr. Ben bunlarÝn Balkarlar olduğunu 

sanÝyorum. �te yandan, BalkarlarÝn oluĢum hikayesindeki “Macar” adlÝ Ģehir “hikaye” değil ger�ektir. 

Bug�nk� Stavropol Ģehri yakÝnlarÝnda hikayede adÝ ge�en “Macar” Ģehrinin kalÝntÝlarÝ bulunmuĢtur. 

AyrÝca, bu Macar Ģehrinin adÝ, Kara�aylÝlarÝn oluĢum hikayelerinde de sÝk�a ge�mektedir.84 

“Balkar” s�z�n�n k�keniyle ilgili olarak birka� etimolojik a�Ýklama vardÝr. A. Mokayev‟e g�re 

“Malkar” s�z� “mal” (mal, hayvan) ve “kar” (kara, yer, arazi) Ģeklinde iki ayrÝ s�z�n birleĢmesinden 

oluĢmuĢtur ve bundan da “malÝ, hayvanÝ bol olan yer” veya “malcÝlÝkla, hayvancÝlÝkla uğraĢanlarÝn 

yeri” Ģeklinde bir anlam �ÝkarÝlmalÝdÝr.85 J. Klaproth ise, BalkarlarÝn eskiden Kuma ÝrmağÝ civarÝnda 

yaĢadÝklarÝnÝ ve daha sonralarÝ bug�nk� yurtlarÝna, yani Malk (Balk) ÝrmağÝ civarÝna gelip 

yerleĢtiklerini; Malk (Balk) ÝrmağÝnÝn adÝndan da “Malkar” veya “Balkar” adÝnÝn ortaya �ÝktÝğÝnÝ 

s�ylemektedir.86 

Bir�ok bilim adamÝnÝn ileri s�rd�ğ� gibi, ben de, Balkar ve hatta Balk ÝrmağÝ adlarÝnÝn k�keninin 

Bulgar T�rkleriyle bağlantÝlÝ olduğunu d�Ģ�n�yorum. Bunu daha aĢağÝda Bulgar s�z�n�n 

etimolojisiyle iliĢkilendirerek a�Ýklamaya �alÝĢtÝm. 

“Bulgar” s�z�n�n k�keni �zerine ileri s�r�lm�Ģ teorilerin i�inde en �ok taraftar bulan Macar 

T�rkolog Gy. Nemeth‟in teorisidir. Ona g�re, “Bulgar” s�z� T�rk�e “bulga-” fiili ile “-r” geniĢ zaman 

ekinden t�remiĢ bir s�zd�r ve “karÝĢÝk” anlamÝna gelmektedir. Yani, değiĢik T�rk kabilelerinin bir araya 

gelip “karÝĢmasÝyla” ortaya “Bulgar” adlÝ bir kavim �ÝkmÝĢtÝr. Ġ. Kafesoğlu da, Gy. Nemeth‟in bu 

g�r�Ģ�n� destekleyerek, BulgarlarÝn, Hun ve Ogur kabilelerinin karÝĢmasÝndan meydana geldiğini ve 

V. y�zyÝldan �nce “Bulgar” adÝnda bir kavime rastlanmadÝğÝnÝ s�ylemektedir.87 T. Tekin‟e g�re, Gy. 

Nemeth‟in “Bulgar” (karÝĢÝk) s�z� hakkÝndaki etimolojisi genellikle kabul edilmiĢ olmakla birlikte 

g�zden ka�an zayÝf bir tarafÝ vardÝr. T�rk�e “bulga-” s�z� ge�iĢsiz değil, ge�iĢli bir fiildir ve bundan 

“karÝĢÝk” değil, “karÝĢtÝran” Ģeklinde bir anlam ortaya �ÝkmaktadÝr. Ona g�re, “Bulgar” kavim adÝnÝn asÝl 

anlamÝ “karÝĢÝklÝk �Ýkaran, ortalÝğÝ karÝĢtÝran, isyank�r” Ģeklinde olmalÝdÝr.88 Ger�ekten de, eski 

T�rk�ede ve bug�nk� T�rk leh�elerinin bir�oğunda “bulga-” s�z� “karÝĢtÝrmak, ortalÝğÝ karÝĢtÝrmak, 

bozgunculuk yapmak” anlamlarÝnda kullanÝlmaktadÝr. Kara�ay-Balkar T�rk�esinde de “bulga-” fiili 

“karÝĢtÝrmak” anlamÝnda olup bundan t�reyen “bulgak” (bozguncu, fesat�Ý, yÝkÝcÝ, ortalÝğÝ karÝĢtÝran 

kiĢi) Ģeklinde bir s�z vardÝr. 

M. Z. Zakiyev, bilim adamlarÝnca genel olarak kabul edilen, “BulgarlarÝn bug�nk� �uvaĢ 

T�rk�esine benzer bir dili, yani Lir T�rk�esini konuĢtuklarÝ” Ģeklindeki teoriye karĢÝ �ÝkmaktadÝr. Ona 

g�re Bulgarlar, Oğuz-KÝp�ak tipinde, ġaz T�rk�esi konuĢuyorlardÝ. M. Z. Zakiyev bu teorisini Ģ�yle 

a�ÝklamaktadÝr: “BulgarlarÝn konuĢtuklarÝ dil bug�nk� �uvaĢ diline benzeyen bir dil (Lir T�rk�esi) 

olsaydÝ; Bulgarlar kendilerine kavim adÝ olarak kendi dillerinde „Palkhar‟ diyeceklerdi. Fakat, herhangi 

bir tarih belgesinde bu Ģekilde bir ifadeye rastlanmamaktadÝr. Bulgarlarla ilgili olan b�t�n eski tarih 
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kaynaklarÝnda onlar i�in „Bulgar‟ ve „Bolgar‟ adlarÝ kullanÝlmaktadÝr. Bu da fonetik ve semantik 

bakÝmdan ancak ġaz T�rk�esiyle a�Ýklanabilen bir s�zd�r.”89 Fakat, M. Z. Zakiyev‟in tarih belgesi 

dediği kaynaklarÝn hi�biri T�rklere ait olmadÝğÝ gibi, bu kaynaklarÝ yazanlarÝn hi�biri de T�rk diliyle 

yazmamÝĢlardÝr. “Bulgar” kavim adÝnÝn ge�tiği tarihi belgeler; Bizans, Latin, Ermeni ve Arap 

kaynaklarÝdÝr ve adÝ ge�en kavimlerin dilleriyle yazÝlmÝĢlardÝr. �te yandan bu kaynaklarÝn bir kÝsmÝnda 

BulgarlarÝn adÝ yalnÝzca “Bulgar~Bolgar” Ģeklinde değil, “B.lkar~Bolkar~Bulkar” Ģeklinde de 

ge�mektedir.90 Fakat, M. Z. Zakiyev‟in karĢÝ �ÝktÝğÝ “BulgarlarÝn Lir T�rk�esini konuĢtuklarÝ teorisi” ve 

buna bağlÝ olarak “Palkhar” adÝ, benim yukarÝda biraz bahsettiğim �zere Bulgar s�z�n�n aslÝnÝn 

“Balkar” veya “Balkhar” olduğu Ģeklindeki teorime uygun d�Ģmektedir. Bunu daha aĢağÝda geniĢ bir 

Ģekilde izah edeceğim. 

Bulgar tarih�i Ġ. ġiĢmanov, BulgarlarÝn ilk ve en eski yurtlarÝnÝn Volga (Ġtil) ÝrmağÝ boyunda 

olduğunu ve “Bulgar” s�z�n�n de Volga ÝrmağÝ adÝndan kaynaklanarak “Volga-eri” s�z�nden geldiğini 

ileri s�rm�Ģt�r. H. Eren bu g�r�Ģe karĢÝ �Ýkarak Ģ�yle demektedir, “Bu a�ÝklamayÝ kabul etmek i�in 

eski T�rklerin „Volga‟ adÝnÝ kullandÝklarÝnÝn ispat edilmesi gerekir. Oysa T�rklerin bu Ýrmağa „Etil‟ adÝnÝ 

verdiklerini Bizans kaynaklarÝndan biliyoruz. Mesela, VII. y�zyÝl baĢlarÝnda Theophylaktos 

Symmokattes bu ÝrmağÝn adÝnÝ „Til‟ Ģeklinde tespit etmiĢtir. Bulgar T�rklerinin „Volga‟ adÝnÝ 

kullandÝklarÝnÝ kabul etsek bile „Bulgar‟ ile „Volga‟ s�zlerini birleĢtirmek g��t�r. Eski T�rk�ede ve 

bug�nk� T�rk diyalektlerinde s�z baĢÝndaki b sesinin v sesine (b>v) d�n�Ģt�ğ�n� g�r�yoruz. Fakat 

buna karĢÝlÝk s�z baĢÝndaki v sesinin b sesine (v>b) d�n�Ģmemektedir. Yani „Volga‟ s�z�n�n 

„Bolga‟ya d�n�Ģmesi g��t�r. Bu bakÝmdan Ġ. ġiĢmanov‟un etimolojik a�ÝklamasÝ kabul edilemez.”91 

Halbuki, eski T�rklerin “Etil~Ġtil” ÝrmağÝna �nceden “Volga” adÝnÝ vermiĢ olabilecekleri bence uzak bir 

ihtimal değildir. Etil~Ġtil ÝrmağÝ adÝnÝn, Avrupa Hun h�k�mdarÝ “Attila”nÝn adÝndan kaynaklandÝğÝ genel 

olarak bilim adamlarÝ tarafÝndan kabul g�rmektedir. Attila ise V. y�zyÝlda yaĢamÝĢtÝr (�l�m� 453). Yani 

“Etil~Ġtil” ÝrmağÝnÝn adÝ da V. y�zyÝldan daha �ncesine gidemez. Demek ki, eski T�rkler V. y�zyÝldan 

�nce Ġtil ÝrmağÝnÝ baĢka bir Ģekilde adlandÝrÝyorlardÝ ki bu da muhtemelen “Bolga” Ģeklinde idi.92 H. 

Eren‟in yukarÝda ileri s�rd�ğ� g�r�Ģ�n tersine; “Volga” s�z�n�n �nceki Ģekli “Bolga” olup sonradan 

b>v değiĢmesiyle “Volga” Ģekline d�n�Ģm�Ģ olmasÝ m�mk�nd�r ve T�rk dilinin ses değiĢimi 

kurallarÝna da uygundur. Hatta, Bulgar T�rk�esine ait eski metinlerde “b>v” ses değiĢmesini g�steren 

�rnekler mevcuttur. 

Ben, “Bulgar” s�z�n�n k�kenini “Balk” s�z�nde aramak gerektiğini d�Ģ�n�yorum. T�rklerin 

yaĢadÝğÝ yerlerde “Balk” s�z�yle iliĢkili coğrafi terimlerin sayÝsÝ olduk�a fazladÝr. “Balk” s�z� ilk olarak 

Avrupa‟da coğrafi bir b�lgeye de adÝnÝ veren “Balkan” dağlarÝnÝ akla getirmektedir. Avrupa‟daki Balkan 

DağlarÝ adÝnÝn k�keni, Hazar denizinin doğusundaki Amu Derya ÝrmağÝ havzasÝndaki “Balkan” 

DağlarÝna dayanmaktadÝr.93 “Balkan” s�z�n�n kaynağÝ ise “Balk” s�z�nden gelmektedir.“Balk” s�z�, 

KaĢgarlÝ Mahmut‟un bildirdiği �zere, eski T�rk�edeki “kale-Ģehir” anlamÝna gelen “BalÝk~BalÝg” 

s�z�n�94 akla getirmekte ise de, A. Ġnan, “Balkan” s�z�n�n k�keninin eski T�rk�ede “parlamak” 

anlamÝna gelen “balk” s�z�yle bir ilgisi olabileceğini s�ylemektedir.95 “Balk” s�z� “parlak, parlaklÝk, 

parlamak, parÝltÝ, ÝĢÝk aydÝnlÝk, aydÝnlÝk sa�mak” anlamlarÝna gelen eski T�rk�e bir s�zd�r. “BalkÝr” 
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(~Balkar) s�z� de “balk-Ý-mak” (parlamak) fiilinden t�reyen ve “parlar~parlayan, ÝĢÝk sa�an” anlamÝna 

gelen bir s�zd�r.96 Eski YunanlÝlarÝn “Baktria” dediği, T�rklerin ve ĠranlÝlarÝn “Horasan” adÝnÝ verdiği 

b�lgenin bir diğer adÝ da “Balkh”tÝr.97 “Horasan” s�z�, Fars�a “hor~hur” (g�neĢ, aydÝnlÝk) s�z�nden 

“g�neĢin doğduğu memleket” anlamÝna gelmektedir.98 Muhtemelen “g�neĢ” ile bir bağlantÝsÝ olan 

eski T�rk�e “balk” (parlak, ÝĢÝk, aydÝnlÝk) s�z� de herhalde T�rklerin Horasan b�lgesine verdiği bir ad 

olmalÝdÝr. Buradan hareketle; “Bulgar” s�z�n�n aslÝnÝn “Balkar” (parlar~parlayan) olduğunu ve bunun 

da “Balkh” (Horasan) b�lgesiyle ilgili olup eski T�rk�edeki “balk” (parlak, ÝĢÝk, aydÝnlÝk=g�neĢ?) 

s�z�nden kaynaklandÝğÝnÝ s�yleyebiliriz.99 

Z. V. Togan, BulgarlarÝn (ve HazarlarÝn), MakedonyalÝ Ġskender zamanÝnda Horasan (Balkh) 

b�lgesinde yaĢadÝklarÝnÝ s�ylemektedir. Bulgar ve Hazar T�rkleri, Ġtil havzasÝna muhtemelen 

Ġskender‟in fetihleri sÝrasÝnda gelmiĢlerdir. Hatta, Bulgar ve HazarlarÝn bir kÝsmÝ da, Ġskender‟in 

Horasan taraflarÝna gelmesinden daha �nce Sakalarla (Ġskitlerle) birlikte Ġtil dolaylarÝna gelmiĢ 

olabilirler. ReĢideddin Oğuznamesi‟nde Bulgarlar Ġtil havzasÝnda Oğuz Han‟dan �nce yaĢayan yerli bir 

kavim olarak ve Bulgar tarihi i�in �ok �nemli olan “Ulu-Balagur” adÝyla zikredilmektedirler.100 

“SakalarÝn” (Ġskitler) Balkh‟tan (Horasan) g��leri iki koldan ger�ekleĢmiĢtir. SakalarÝn bir kÝsmÝ Hazar 

denizinin kuzeyinden Ġtil-Azak dolaylarÝna gelerek Kimmerleri yerlerinden �ÝkarÝrken; SakalarÝn diğer 

bir kÝsmÝ da Hazar denizinin g�neyinden Ġran, Azerbaycan ve Ermenistan topraklarÝna girmiĢlerdir. 

Strabon, Ġran-Azerbaycan-Ermenistan coğrafyasÝnda hakimiyet kuran “ArĢak”larÝn bir Saka boyu 

olduğunu ve onlarÝn Balkh (Horasan) b�lgesinden geldiklerini s�yler.101 Hazar denizinin kuzey ve 

g�neyinden ger�ekleĢen Saka g��lerinin durakladÝğÝ ve birleĢtiği coğrafya ise �zellikle de DağÝstan‟Ýn 

kuzeyi olmak �zere “Kafkasya”dÝr. 

Balkh adÝnÝn tarihi ge�miĢi, Azak ve Kafkasya b�lgesinde de olduk�a eskilere gitmektedir. KÝrÝm 

yarÝmadasÝnÝn g�neybatÝsÝndaki “Akyar”dan (Sivastapol) 13 km uzaklÝkta “Balaklava” adÝnda k���k bir 

liman Ģehri vardÝr. Strabon‟un da “Palakhion” adÝyla bahsettiği bu k���k Ģehrin tarihi olduk�a eskilere 

dayanmaktadÝr. Strabon‟a g�re bu Ģehrin adÝ, Saka (Ġskit) h�k�mdarlarÝndan Skiluros‟un oğlu 

“Palakhios”un (Palakh~Balakh) adÝndan gelmektedir.102 Bizans kaynaklarÝnda, Kafkasya‟da Koban 

ÝrmağÝndan DağÝstan‟Ýn kuzeyine kadar olan b�lgelerde uzun yÝllar hakimiyet kurmuĢ olan Sabir (Hun) 

T�rklerinin 520 yÝlÝnda �len “Balakh” adlÝ bir h�k�mdardan bahsedilmektedir.103 Bu iki h�k�mdarÝn 

adlarÝnÝn birbirleriyle olan benzerliği dikkat �ekicidir. BunlarÝn her ikisinin kaynağÝ da bence “Balkh” 

s�z�nden gelmektedir. M. Ġ. Artamanov, Mirza KazÝm-Bek‟in “Derbent-Name”si ve Tabari‟den naklen, 

Arap kaynaklarÝnda “Balangar~Balancar~Belencer” Ģeklinde ge�en HazarlarÝn DağÝstan‟daki tarihi 

Ģehrinin asÝl adÝnÝn “Bulkar” veya “Balk” Ģeklinde olduğunu s�ylemektedir.104 Derbent-Name‟de, 652-

653 yÝllarÝnda, Salman adlÝ bir komutanÝn y�netimindeki Arap ordularÝnÝn, DağÝstan b�lgesinde 

“Bilkhar” (Balancar) adlÝ bir Ģehre girdiklerinden bahsedilmektedir.105 HazarlarÝn Balancar Ģehrinin 

adÝnÝn Bulgarlar ve Balkh‟la (Horasan) ilgisi olduğu a�ÝktÝr. 

DağÝstan‟da Gazi-KumuklarÝn kuzey doğusunda halen, tarihi �ok eskilere dayanan “Balkar” 

adÝnda bir kasaba da vardÝr. Bu kasabanÝn halkÝ da “Balkar” adÝyla bilinmektedirler ve tarihte seramik 

iĢ�iliğindeki ustalÝklarÝyla �n yapmÝĢlardÝr. DağÝstan‟daki Balkarlar, g�n�m�zde yanlÝĢ olarak Gazi-
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KumuklarÝn bir kabilesi olarak sayÝlmaktadÝr. Fakat ger�ekte ise bunlar, M.�. 149-127 yÝlÝnda, 

Kafkasya‟dan Ermenistan ve Doğu Anadolu‟nun kuzeyine g��en Bulgar T�rklerinin DağÝstan‟da kalan 

bakiyeleridir.106 J. Klaproth‟un kayÝtlarÝna g�re, Balkarlar (Kara�ay-Balkarlar) eskiden �ok geniĢ bir 

alana yayÝlmÝĢ olarak yaĢÝyorlardÝ. Yoğun olarak yaĢadÝklarÝ yerler ise Kuma ÝrmağÝ civarÝ ile 

DağÝstan‟Ýn kuzeyindeki b�lgelerdi.107 Ger�ekten de, BalkarlarÝn oluĢum efsanelerinde, BalkarlarÝn 

�nceleri DağÝstan‟Ýn kuzeyinde yaĢadÝklarÝna dair rivayetler vardÝr.108 

Kafkasya‟da, Kara�aylÝlar ve Kabardeylerin “Malk” dediği, BalkarlarÝn ise “BalÝk” adÝnÝ verdikleri 

“Balk” vadisi ve “Balk” ÝrmağÝnÝn adÝ da Bulgar T�rkleriyle bağlantÝlÝ olarak “Balkh” s�z�nden 

gelmektedir. YukarÝda, Hunlar bahsinde, Kara�ay-BalkarlarÝn yaĢadÝğÝ Bashan (Baksan) vadisi ve 

Bashan ÝrmağÝyla ilgili olarak Kabardey �erkeslerinin efsanelerinde ge�en “Baksan” (Dav oğlu 

Baksan) adlÝ bir kahramandan bahsetmiĢtik. ġ. B. Noghumuka bunun �erkeslerin atalarÝ olan AntlarÝn 

(?) kralÝ olduğunu ve eski Yunan dilinin fonetiğinden kaynaklanan bir yanlÝĢlÝkla tarih kayÝtlarÝna 

“Bakso” Ģeklinde ge�tiğini fakat doğrusunun “Baksan” Ģeklinde olmasÝ gerektiğini s�yl�yor.109 

Halbuki bu adÝn T�rk�e “BasÝkh” veya “Basok” adÝ olduğu a�ÝktÝr. Hatta, Kabardey �erkeslerinin 

efsanelerinde ge�en “Baksan” adlÝ kahramanÝn bir de “IV. y�zyÝlda yaĢadÝğÝ” belirtilmektedir ki bu Hun 

Prensi BasÝkh‟Ýn yaĢadÝğÝ aynÝ d�nemdir. Bu konuyla ilgili g�r�Ģlerimi daha �nce Hunlar bahsinde 

belirtmiĢtim. ġ. B. Noghumuka yine Kabardey �erkeslerinin efsanelerinde “Malkh” adÝnda bir 

kahramanÝn olduğunu kaydetmiĢ fakat “Baksan” adlÝ kahramanÝn hikayesinin tersine “Malkh” adlÝ 

kahramanla ilgili en k���k bir malumat vermemiĢtir. ġ. B. Noghumuka bununla ilgili olarak sadece: 

“Eski rivayet ve mitolojilerde adlarÝ i�imizde saklÝ bulunan bazÝ b�y�k kahramanlar ger�ekten ge�miĢ 

�ağlarda geniĢ bir d�nya Ģ�hreti aldÝlar” diyor ve yirmi bir tane kahraman adÝ sayarak on dokuzuncu 

sÝrada da “Malkh” adÝnÝ veriyor ve Malkh‟la ilgili baĢka da bir Ģey s�ylemiyor.110 

Malk veya Balk vadisi ve ÝrmağÝnÝn adÝnÝn Kabardey �erkeslerinin efsanelerinde ge�en “Malkh” 

adlÝ kahramanÝn hatÝrasÝ olarak yaĢadÝğÝnÝ ve BalkarlarÝn da daha sonra Malk veya Balk vadisine 

gelerek Balkar adÝnÝ bu vadinin veya ÝrmağÝn adÝndan aldÝklarÝ Ģeklinde d�Ģ�n�lebilir.111 Fakat, 

yukarÝda da ifade ettiğim gibi, ġ. B. Noghumuka, Malkh adlÝ kahramanla ilgili hi�bir malumat 

vermemiĢtir. �erkeslerin efsaneleriyle ilgili bir�ok kaynağÝ taramama rağmen ne b�yle bir ada, ne de 

b�yle bir hikayeye rastladÝm. Ger�ekten de “Malkh” adlÝ bir kahramanÝn konu edildiği bir �erkes 

efsanesi varsa, bence s�z konusu bu “Malkh” adlÝ kahraman, Sabir (Hun) T�rklerinin V-VI. y�zyÝlda 

yaĢamÝĢ meĢhur “Balakh” (�l�m� 520) adlÝ bir kralÝnÝn112 hatÝrasÝnÝ yaĢatmaktadÝr. Ġran KralÝ I. 

H�sev‟in 545 yÝlÝnda saldÝrÝsÝndan sonra Sabirlerin tamamen dağÝlarak 545-555 yÝllarÝ arasÝnda bir 

kÝsmÝnÝn merkezi idareden mahrum Ģekilde, bug�n Kara�ay-BalkarlarÝn yaĢadÝğÝ, Koban ve Terek 

ÝrmaklarÝ dolaylarÝna gelerek her birinin baĢÝnda bir prens olmak �zere k���k kabileler halinde 

yaĢamaya devam ettikleri bilinmektedir.113 ĠĢte, �erkeslerin efsanelerindeki “Malkh” adlÝ kahramanÝn 

adÝ da, Sabir KralÝ Balakh‟la bağlantÝlÝ olarak, XV. y�zyÝlda Koban ve Terek b�lgesine gelip yerleĢen 

�erkeslerin arasÝnda eriyip giden bu Sabir kabilelerinden kalmÝĢ olmalÝdÝr. Bir de, BalkarlarÝn yoğun 

olarak yaĢadÝğÝ Balk ÝrmağÝ kÝyÝlarÝnda �ok eski zamanlardan kalma “Palkh” adÝnda bir Ģehir kalÝntÝsÝ 

vardÝr. Bu Ģehrin ne zaman ve kimler tarafÝndan inĢa edildiği konusunda kimse bir Ģey 
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bilmemektedir.114 Balk ÝrmağÝ kÝyÝsÝndaki bu eski Ģehir kalÝntÝsÝnÝn adÝnÝn da yine Sabir KralÝ 

“Balakh”Ýn adÝndan kaldÝğÝ a�ÝktÝr ve bu Ģehrin kurucularÝ da b�y�k bir ihtimalle Sabirlerdir. 

En baĢÝndan beri s�ylediğimiz gibi, b�t�n bu kavim, ĢahÝs ve yer adlarÝnÝn k�keni d�n�p dolaĢÝp 

eski T�rk�e “balk” (parlamak) s�z�ne dayanmakta ve bunun da Balkh (Horasan) b�lgesiyle bağlantÝlÝ 

olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. YukarÝda uzun uzun a�Ýklama getirerek verdiğim �rneklerden Ģu sonu�lara 

varÝlabilir: 1. “Bulgar” adÝnÝn aslÝ “Balkar” veya “Balkhar” Ģeklindedir ve bu da “balkh” s�z�ne T�rk 

kavim adlarÝnda sÝk�a g�r�len “-ar, -er” ekinin gelmesiyle (Hazar, Kabar, Ka�ar~Kacar, vs.) 

oluĢmuĢtur ve bu s�z de “parlar veya “parlayan” anlamÝna gelmektedir. 2. Eski T�rkler “balk” 

s�z�nden kaynaklanarak Horasan b�lgesine “Balkh” adÝnÝ vermiĢlerdir ve bu da doğrudan doğruya 

BulgarlarÝn kavim adÝnÝn oluĢmasÝna birinci derecede etkili olmuĢtur. Yani BulgarlarÝn ilk ata 

yurtlarÝnÝn Balkh (Horasan) olmasÝ sebebiyle kavim adlarÝnÝ buradan aldÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 3. 

BulgarlarÝn ve Bulgar kavim adÝnÝn, Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun yÝkÝlmasÝndan sonra, yani V. 

y�zyÝlda oluĢmadÝğÝ, tam tersine BulgarlarÝn ve Bulgar kavim adÝnÝn �ok daha eskilere dayandÝğÝ; 

BulgarlarÝn daha MakedonyalÝ Ġskender‟in Balkh (Horasan) taraflarÝna gelmesinden �ok daha �nceleri 

Balkh‟ta (Horasan) yaĢadÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. BulgarlarÝn Balkh‟tan (Horasan) Kafkasya‟ya 

gelmeleri, SakalarÝn (Ġskitlerin) M.�. VII. y�zyÝlda Hazar denizinin kuzeyinden ve g�neyinden olmak 

�zere iki koldan ger�ekleĢtirdiği g��ler kanalÝyla olmuĢtur. Bulgarlar, Saka (Ġskit) birliğine dahil olarak 

kuzey y�n�nden Ġtil ÝrmağÝ dolaylarÝnda, g�ney y�n�nden de Ġran-Azerbaycan yoluyla DağÝstan‟da 

gelmiĢlerdir. Hazar denizinin kuzey ve g�neyinden gelen BulgarlarÝn birleĢme noktasÝ ise Azak denizi 

ile Koban ÝrmağÝ arasÝnda kalan KuzeybatÝ Kafkasya b�lgesidir. Sonu� olarak da, bug�nk� Balkar 

T�rklerinin eski BulgarlarÝn devamÝ olduklarÝ ve Bulgar s�z�n�n asÝl Ģekli olan “Balkar” adÝnÝ koruklarÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr. 

Kara�aylÝlar ve Kara Bulgarlar 

Bilindiği gibi tarihte, Kubrat Han‟Ýn oğlu Bat-Bayan idaresindeki BulgarlarÝn bir kÝsmÝ Azak 

dolaylarÝna, bir kÝsmÝ da Kafkasya‟ya yerleĢmiĢler ve Rus vakayinamelerinde “Kara Bulgarlar” 

(�erniye BolgarÝ) Ģeklinde anÝlmÝĢlardÝr.115 Fakat, s�z konusu bu Kara BulgarlarÝn adÝndaki “�ornÝy” 

yani “kara” sÝfatÝ �zerinde pek durulmadÝğÝ g�r�l�yor. “Kara Bulgar” s�z�ndeki “kara” sÝfatÝndan ilk 

olarak; kara-kemik, kara-kiĢi, kara-baĢ, kara-halk, vs. Ģeklinde eski T�rklerde sÝk�a kullanÝlan ve alt 

tabakayÝ ifade eden “kara” s�z� akla gelmektedir. Buradan “Kara Bulgar”larÝn adÝnÝn aĢağÝ tabakaya 

mensup BulgarlarÝ ifade ettiği d�Ģ�n�lebilirse de, bence bu d�Ģ�nce yanlÝĢ olur. Bu anlamda tarihte 

“Kara Bulgar”larÝn karĢÝtÝ olarak “Ak Bulgar” (�st tabaka~soylu Bulgarlar) Ģeklinde bir kayÝt yoktur. 

KaldÝ ki, “Kara Bulgarlar”Ýn h�k�mdarÝ “Bat-Bayan” ile �evresi soylu ve meĢhur “Dulo” s�lalesine 

mensup idiler. 

T�rk dilinde “kara” s�z�n�n bir�ok anlamÝ vardÝr: kara (siyah rengi), kuzey (kuzey y�n�), yer 

(arazi, bozkÝr, toprak, �lke), ulus (topluluk), b�y�k (y�ce, ulu), alt, (alt tabaka), katÝ (sert), vs. Bu 

anlamlarÝn i�erisinde benim �zerinde durduğum “bozkÝr” anlamÝnÝ ifade eden “kara” s�z�d�r. T�rk 

dilindeki “kara” (bozkÝr) s�z�nden t�reyen “kara-yurt” s�z� de “bozkÝr” anlamÝna gelmektedir.116 
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BozkÝr denilen yerler ise ormansÝz, kurak�Ýl bitkilerle kaplÝ ve “kara iklimi”nin h�k�m s�rd�ğ� geniĢ 

alanlardÝr. Rus dilindeki “�ornÝy” (kara) s�z� de aynen T�rk�ede olduğu gibi bir�ok anlama gelmekte 

ve hem “siyah” hem de “bozkÝr” anlamlarÝnda da kullanÝlmaktadÝr. S�zgelimi Ruslar, Kiev Ģehri ile 

civar b�lgelerini “�ernozem” (kara toprak~kara yer) Ģeklinde adlandÝrÝrken117 burada aslÝnda “bozkÝr” 

anlamÝ ifade edilmektedir. AynÝ Ģekilde, Ruslar eskiden, Azak ile Mani�‟in doğusundan Kuma 

ÝrmağÝnÝn kuzeyine kadar olan yerleri, yani Kafkasya‟nÝn kuzeydoğu b�lgelerini “�ernie zemli” (kara 

topraklar~kara yerler) Ģeklinde adlandÝrÝlmaktaydÝlar.118 Hazar HakanÝ Yusuf‟un zamanÝnda yani X. 

y�zyÝlda ise bu “kara yer”lerde yani Azak denizinin kuzey doğusu ile Mani�‟ten Koban ÝrmağÝ ve onun 

kollarÝnÝn orta kÝsÝmlarÝna kadar olan yerlerde “Kara Bulgarlar” yaĢamaktaydÝ.119 Buradan da, “Kara-

Bulgar” kavim adÝnÝn “bozkÝrlarda” yani “kara yerlerde” yaĢayan BulgarlarÝ ifade ettiği ortaya 

�ÝkmaktadÝr. 

Kara�ay T�rklerine izafe edilmek �zere “Kara�ay” s�z� tarihte yazÝlÝ ve ilk olarak, Rus 

kaynaklarÝnda 1639 tarihinde ge�mektedir. Bu tarihte, Pavel Zaharev, Fedot El�in ve Fedor Bajenov 

adlÝ Rus el�ileri, G�rcistan‟a giderlerken, Kara�ay topraklarÝnda (Bashan vadisindeki Elcurt k�y�nde) 

on beĢ g�n kadar kalmÝĢlar ve Kara�aylÝlar hakkÝnda bazÝ notlar tutmuĢlardÝr. Rus el�ilerinin 

notlarÝnda Kara�aylÝlardan “Kara�ay” ve “Kara�ayevo Kabarda” Ģeklinde bahsedilmektedir.120 

“Kara�ay” s�z�n�n k�keni ve Kara�aylÝlarÝn bu kavim adÝnÝ nasÝl aldÝklarÝ hakkÝnda bir�ok g�r�Ģ 

vardÝr. Bunlardan birka�ÝnÝ sÝralayalÝm. “Kara�ay” s�z�n�n k�keniyle ilgili ilk olarak bunun “kara” 

(kara, siyah) ve “�ay” (su, Ýrmak) s�zlerinin birleĢmesinden oluĢtuğu ve “Kara�ay” s�z�n�n de “kara 

Ýrmak” anlamÝna geldiği ileri s�r�lm�Ģt�r. A. Mokayev ise buna benzer bir etimolojiyle “Kara-�ay” 

s�z�nden “sulu yer, sulak yer” anlamÝ �ÝkarÝlmasÝ gerektiğini s�ylemektedir. Fakat bu g�r�Ģ, Kara�ay- 

Balkar ve genel olarak diğer KÝp�ak leh�elerinde “�ay” (su, Ýrmak) Ģeklinde bir s�z�n 

bulunmamasÝ, Kara�ay-Balkar T�rk�esinde Ýrmak ve nehir anlamÝnda “suw”, “�erek” ve “koban” 

s�zlerinin kullanÝlmasÝ, Kara�aylÝlarÝn kendilerine �zellikle de kavim adÝ olarak “kara Ýrmak” adÝnÝ 

vermeleri pek m�mk�n g�r�nmemektedir.121 Buna �rnek olarak, eskiden beri KÝp�ak T�rk�esinin 

konuĢulduğu KÝrÝm yarÝm adasÝnÝn g�neyindeki Yayla dağlarÝndan doğup Azak denizine d�k�len 

“Karasuw” (Kara-su, Kara-Ýrmak) ÝrmağÝnÝn adÝ verilebilir. 

“Kara�ay” s�z�n�n k�keni hakkÝnda en ciddi ve genel olarak kabul edilen g�r�Ģ; “Kara�ay” 

s�z�n�n, Kara�aylÝlarÝn efsanevi lideri “Kar�a”nÝn adÝndan hatÝra kaldÝğÝ g�r�Ģ�d�r. Buna g�re; 

Kara�aylÝlarÝn efsanevi kurucu atasÝ “Kar�a”nÝn adÝ baĢlangÝ�ta “Karaca” veya “Kara�a” Ģeklindeydi. 

Kara�aylÝlarÝn komĢularÝ olan Kabardey �erkesleri, “Kara�a‟nÝn halkÝnÝ ve yurdunu” ifade etmek i�in 

“Kara�a” s�z�ne, Kabardey dilindeki “-ey” nisbet ve izafet edatÝnÝ ekleyerek “KaraĢa-ey” s�z�n� 

kullandÝlar. Kabardey diline yabancÝ dillerden giren “�” sesi “Ģ” sesine d�n�Ģ�r. “KaraĢa-ey” Ģeklinde 

telaffuz edilen bu s�z daha sonra vokal benzeĢmesi (kontraksiyon) sonucunda “KaraĢey” Ģeklini 

almÝĢtÝr. Daha sonra da, Kara�aylÝlar kendileri i�in Kabardeylerin kullandÝklarÝ “KaraĢey” Ģeklindeki 

kavim adÝnÝ “Kara�ay” Ģekline �evirmiĢlerdir. Yani, Kabardey dilindeki “KaraĢey” s�z�, Kara�ay 

T�rk�esinin, Ģ>� d�n�Ģ�m� ve e>a vokal birleĢmesi ve �nl� uyumu kurallarÝna g�re “Kara�ay” Ģekline 

d�n�Ģm�Ģt�r.122 



 1008 

Ben de aynÝ Ģekilde, bu g�r�Ģ�n taraftarÝ olarak, Kara�ay s�z�n�n “Kar�a” adlÝ beyden hatÝra 

kaldÝğÝnÝ d�Ģ�n�yor ve yukarÝdaki g�r�Ģ� destekliyordum. Fakat “BatÝr Kar�a” destanÝ iyi tahlil 

edildiğinde, “Kar�a” adlÝ ĢahsÝn efsane bir kiĢilik olmadÝğÝ, tam tersine Kar�a adlÝ beyin ger�ekten de 

1550-1650 yÝllarÝ arasÝndaki bir d�nemde yaĢamÝĢ olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. �te yandan ben “Kar�a” 

adÝnÝn aslÝnÝn “Karaca” veya “Kara�a” Ģeklinde değil, “Kar�Ýga” Ģeklinde olduğunu sanÝyorum. KÝp�ak 

T�rk�esine ait bir s�z olan “Kar�Ýga” s�z�, kartalgillerden bir t�r yÝrtÝcÝ kuĢ olan “aladoğan, atmaca, 

la�in” anlamÝna gelmekte ve “Codex Cumanicus”ta “Kar�Ýga” ve “Kar�aga” Ģeklinde ge�mektedir.123 

“Kar�Ýga” s�z�, Tatar ve KÝrgÝz T�rk�esinde “Kar�Ýga”, Kazak T�rk�esinde “KarĢÝga”, BaĢkurt 

T�rk�esinde “KarsÝga” Ģeklinde,124 Kara�ay-Balkar T�rk�esinde “Kart�Ýga” Ģeklinde125 ge�mekte ve 

“aladoğan, atmaca, la�in” anlamÝna gelmektedir. Bilindiği gibi “Ģahin, kartal, doğan” gibi yÝrtÝcÝ kuĢlarÝn 

adlarÝ, T�rklerde erkek adÝ olarak �ok�a kullanÝlmaktadÝr. “Kar�Ýga” kuĢunun adÝ da KÝp�ak 

T�rklerinde olduk�a sÝk kullanÝlan erkek adlarÝndan biridir. S�zgelimi, bug�n de Kazak T�rklerinde 

“KarĢÝga” adÝ �ok sÝk kullanÝlan bir erkek adÝdÝr. Bana g�re, Kara�aylÝlarÝn efsanevi kurucu atasÝ 

“Kar�a”nÝn adÝ da, baĢlangÝ�ta “Kar�Ýga” Ģeklindeydi. XIX. y�zyÝl baĢlarÝnda, Kafkasya‟da bulunan J. 

Klaproth, Kabardey �erkeslerinin, Kara�aylÝlara “Kar�aga KuĢha” adÝnÝ verdiklerini s�ylemektedir.126 

Yani, Kabardeylerin “Kar�aga KuĢha” dedikleri s�z, “Kar�aga‟nÝn DağlÝlarÝ” anlamÝna gelmektedir ki, 

bana g�re buradaki “Kar�aga” s�z�yle “Kar�a” kastedilmektedir. Buradan hareketle, 

“Kar�aga~Kar�Ýga” s�zlerinin “Kar�a” adÝnÝn baĢlangÝ�taki Ģekli olduğunu d�Ģ�n�yorum. B�t�n 

bunlardan da “Kara�ay” s�z�n�n “Kar�a”nÝn adÝndan kaynaklanmadÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. AyrÝca, 

Kar�a‟nÝn kendisi KÝp�ak k�kenlidir. Kara�aylÝlarÝn KÝp�aklaĢma d�nemi de muhtemelen onunla 

baĢlamÝĢtÝr. Kar�a‟dan ancak XVI. y�zyÝl sonlarÝ ile XVII. baĢlarÝ arasÝndaki bir d�nemde 

Kara�aylÝlarÝn lideri olarak bahsedilebilir. 

Kara�aylÝlarÝn oluĢumunu anlatan bir s�r� hikaye vardÝr. BunlarÝn bir kÝsmÝnda Kar�a‟nÝn yerine 

doğrudan “Kara�ay” adlÝ bir beyden bahsedilir. Bu hikayelerin birinde Kara�aylÝlarÝn, Hazar HakanÝ 

Obadiy Han (Obedia) zamanÝnda, “Kara�ay” adlÝ bir beyin idaresinde “Macar” veya “KÝrk-Macar” adlÝ 

bir Ģehirde yaĢadÝklarÝ, Obadiy Han‟Ýn s�rekli ve zorla vergi almak suretiyle Macar Ģehrini baskÝ 

altÝnda tutmasÝndan dolayÝ Kara�ay adlÝ beyin kabilesiyle birlikte Macar Ģehrini terk ederek 

Kafkasya‟nÝn dağlÝk vadilerine g�� ettiği, daha sonralarÝ “Kara�ay” adlÝ bey �ld�kten sonra onun 

kabilesinin beyin hatÝrasÝnÝ yaĢatmak amacÝyla kendilerine kavim adÝ olarak “Kara�ay” adÝnÝ aldÝklarÝ 

anlatÝlÝr.127 Hikayede ge�en “Macar” Ģehrinin ger�ek olduğunu daha �nce bahsetmiĢtik. Bu Macar 

Ģehrinde muhtemelen yukarÝda bahsettiğimiz Kara Bulgarlar ile adÝndan da anlaĢÝlacağÝ �zere 

Macarlar yaĢÝyorlardÝ. 

A. Bayramuk, bu hikayede ge�en “Kara�ay” adlÝ beyin ger�ek olduğunu ve Kara�aylÝlarÝn kavim 

adÝnÝn da ondan geldiğini ifade etmekle birlikte “Kara�ay” s�z�n�n sadece tek bir ĢahsÝn adÝ 

olmadÝğÝnÝ, “Kara�ay” s�z�n�n kaynağÝnÝn �ok eskilere dayandÝğÝnÝ s�ylemektedir. Ona g�re, 

“Kara�ay” s�z� aslÝnda bug�nk� Kara�aylÝlardan �ok daha eski zamanlarda yaĢayan �ok eski bir 

s�lale veya kabilenin adÝdÝr. S�z konusu bu eski “Kara�ay” adlÝ s�lale veya kabileden “Kara�ay” adlÝ 

veya soyadlÝ bir s�r� ĢahÝs Kafkasya‟nÝn değiĢik kavimleri arasÝnda yayÝlmÝĢtÝr. Bug�nk� 
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Kara�aylÝlarÝn oluĢum hikayelerinde anlatÝlan “Kara�ay” adlÝ bey de bunlardan biridir. AyrÝca, 

Digorya‟da (Kuzey Osetya) �ok eski bir k�y�n adÝ “Kara�ay”dÝr. Yine, DigorlarÝn eski halk 

destanlarÝndan birinin adÝ “Kara�ay”dÝr ve bu destanda “Kara�ay” adlÝ kahramanÝn yiğitlikleri 

anlatÝlmaktadÝr.  

Fakat, Digorlarda ge�en bu “Kara�ay” ismi bug�nk� Kara�aylÝlarla ilgili değildir. Bunlar, yukarÝda 

bahsettiğimiz “Kara�ay” adlÝ s�lale veya kabileye mensup kiĢilerin adÝndan kalmÝĢtÝr.128 Kabardey 

�erkeslerinde de “KaraĢey” (Kara�ay) adlÝ bir s�lale vardÝr. Bu s�lalenin k�keni “KaraĢey” adlÝ bir 

Kabardey prensine dayanmaktadÝr. AynÝ Ģekilde Nogay T�rklerinin tarihinde de “KaraĢay” (Kara�ay) 

adÝna sÝk�a rastlanmaktadÝr. Yine, KÝrÝm T�rklerinin “Adil Sultan” destanÝnda “Kara�ay” (Orak oğlu 

Kara�ay) adlÝ bir ĢahÝstan bahsedilmektedir. Hakikaten de “Kara�ay” s�z�n�n tarihte bug�nk� 

Kara�aylÝlarÝn dÝĢÝnda baĢka yer ve ĢahÝslarÝn adÝ olarak da ge�tiği g�r�lmektedir. Fakat, A. 

Bayramuk‟un da belirttiği gibi, Kara�aylÝlar da dahil b�t�n yer ve ĢahÝs adÝ olarak kullanÝlan “Kara�ay” 

s�z� sonu�ta tek bir kaynaktan �ÝkmaktadÝr. Bu kaynak da, Kar�a adlÝ beyin XVI-XVII. y�zyÝlda gelip 

Kara�aylÝlarÝn y�netimini almasÝndan �nceki asÝl “Kara�ay”lÝlardÝr. Bunlar da bence tarihte bilhassa da 

AltÝn Orda (AltÝnordu) ve KÝrÝm HanlÝğÝ‟nÝn siyasi tarihinde b�y�k rol oynamÝĢ olan “Kara�i” beyleri ve 

“Ker�” Ģehridir. 

Kara�i beyleri ile Ker� Ģehrinin tarihi AltÝn Orda ve KÝrÝm HanlÝğÝ‟nÝn tarihinden �ok daha eskiye 

dayanmaktadÝr. Tarihte “Pantikapaion” adÝyla da ge�en KÝrÝm‟Ýn g�ney batÝsÝndaki “Ker�” Ģehri, etrafÝ 

surlarla �evrili bir m�stahkem mevki idi. VII. y�zyÝlÝn sonlarÝna kadar bu Ģehir HazarlarÝn 

hakimiyetinde kalmÝĢtÝr. 1016 yÝlÝnda KÝrÝm‟Ýn doğu kÝsmÝ Ker� ile birlikte eski adÝ “Phanogoria” olan 

“Tmutarakan” (Tamantarhan) Rus prensliğinin eline ge�ti. Ker� Ģehrinin adÝ eski Rus 

vakayinamelerinde “Kara�ev” Ģeklinde ge�mektedir.129 Yani, AltÝn Orda Devleti (kuruluĢu 1241) ve 

KÝrÝm HanlÝğÝ daha ortada yok iken “Kara�i beyler” ve “Ker�” Ģehri mevcuttu. Ker� Ģehrinin sakinlerini 

oluĢturanlarÝn �oğunluğu ise Aslar ve Kara Bulgarlar idi. YukarÝda anlatÝlan hikayedeki Hazar HakanÝ 

Obedia zamanÝnda “Macar” adlÝ Ģehrin idarecisi olan “Kara�ay” adlÝ bey iĢte bu “Kara�i” beylerinden 

biri olmalÝdÝr ve HazarlarÝn baskÝsÝndan kurtulmak i�in da kabilesini yanÝna alarak “Macar” Ģehrini terk 

etmiĢ, eskiden beri Laba, ArhÝz ve Koban vadilerinde yaĢayan Bulgar bakiyeleriyle de birleĢerek 

bug�nk� Kara�ay T�rklerinin �ekirdeğini oluĢturmuĢtur. 

�te yandan, KÝp�ak k�kenli “Kar�a” adlÝ beyin Kara�aylÝlarÝn tarihinde ayrÝ bir �nemi vardÝr. 

MoğollarÝn 1222 ve Timur‟un 1395 yÝllarÝndaki Kafkasya‟yÝ istilalarÝ sebebiyle Kara�aylÝlar b�y�k 

kayÝplar vermiĢlerdir. HalkÝn b�y�k bir kÝsmÝ dağlara ka�mÝĢ, bir kÝsmÝ da komĢu Kafkas kabilelerine 

sÝğÝnmÝĢlardÝr. Uzun zaman bu Ģekilde yaĢayan Kara�aylÝlar, XVI. y�zyÝl sonlarÝnda KÝp�ak k�kenli 

Kar�a‟nÝn Kafkasya‟ya gelmesiyle birlikte yeniden toparlanmaya baĢlamÝĢlar ve Kar�a‟nÝn �evresinde 

yeniden birleĢmiĢlerdir. Yani bu d�nemde Kar�a bir “�ekim kuvveti” olmuĢtur. Kar�a‟nÝn bilhassa da 

Kabardey prenslerine karĢÝ verdiği baĢarÝlÝ m�cadeleleri dolayÝsÝyla b�t�n Kafkasya‟da nam salmasÝ, 

dağÝnÝk ve k���k birlikler halinde yaĢayan T�rk kabilelerinin kendi �evresinde birleĢmesini sağlamÝĢtÝr. 

Kar�a da �st�n teĢkilat�ÝlÝk yeteneğiyle bu kabileleri birleĢtirmiĢ ve onlarÝn KÝp�ak karakterini 

almalarÝnda en b�y�k rol� oynamÝĢ, Kara�aylÝlarÝn etnik oluĢum s�recinde son noktayÝ koymuĢtur. 
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Kafkasya‟da BulgarlarÝn Ġzleri 

Bulgar T�rklerinin Kafkasya‟daki komĢu kavimlere dil bakÝmÝndan da b�y�k tesirler yaptÝğÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr. Z. Gombocz ve M. Poppe‟nin Macar dili araĢtÝrmalarÝndan, Kafkasya‟da Koban 

ÝrmağÝ civarÝnda yaĢayan MacarlarÝn kendileriyle komĢu olarak aynÝ b�lgede yaĢayan Bulgar 

T�rklerinden bir�ok kelime aldÝklarÝ tespit edilmiĢtir. Bu kelimeler son derece geliĢmiĢ hayvan ÝslahÝ, 

ziraat k�lt�r�, devlet ve sosyal teĢkilatÝyla ilgilidir. Bu kelimelerden anlaĢÝldÝğÝna g�re Bulgar T�rkleri 

�ok eski �ağlardan beri hayvancÝlÝk, ziraat, sanat ve ticaretle uğraĢÝyorlardÝ.130 Bulgar T�rklerinden 

Macar diline ge�en bu kelimelerin bir�oğu Kara�ay-Balkar T�rk�esinde halen yaĢamaktadÝr.131 �te 

yandan, Kafkasya Bulgar T�rklerinin dil mirasÝnÝ yalnÝz Macar, �uvaĢ ve Kara�ay-Balkar dillerinde 

aramamak lazÝmdÝr. Bulgar T�rkleri aynÝ zamanda bug�nk� �erkes (Adige) ve Oset gibi KafkasyalÝ 

kavimlerin etnik yapÝsÝnÝ (bilhassa y�netici sÝnÝfÝnÝ) oluĢturan en �nemli unsurlardan biridir. Oset bilim 

adamÝ V. Ġ. Abayev, Oset dilinde eski T�rk�e k�kenli s�zlerin olduk�a fazla olduğunu ifade 

etmektedir.132 �erkes (Adige) dilindeki bazÝ s�zlerin de Bulgar T�rk�esine aitliği ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 

S�zgelimi, HazarlarÝn tarihi Sarkel Ģehrinde bulunan bir yazÝtta “dag” (yağ) s�z� ge�mektedir. Bulgar 

T�rk�esine ait olduğu anlaĢÝlan “dag” (yağ) s�z�, Kabardey �erkes (Adige) diline “dage” (yağ) 

Ģeklinde devam etmektedir.133 AyrÝca, �erkes (Adige) dilindeki “kamÝl” (kamÝĢ, kaval) s�z� ise 

(kamÝl>kamÝĢ) Lir T�rk�esi �zelliği g�stermekte olup yine Bulgar T�rk�esinden ge�miĢtir. 

Bulgar T�rklerinin dini doğal olarak akraba T�rk kavimlerin dinine �ok yakÝn idi. “Tangra” 

(Tengri/TanrÝ) dedikleri semavi bir varlÝğa inanÝyorlardÝ. AyrÝca birtakÝm kaya ve taĢlarÝn kutsal 

olduğuna ve onlardan Ģifa bulduklarÝna inanÝyorlardÝ. BulgarlarÝn tesirinde kalan Macarlar da birtakÝm 

kutsal saydÝklarÝ taĢlarÝ takdis ederlerdi.134 Bulgarlarda ağa�lar da kutsal sayÝlÝrdÝ. Bilhassa meĢe 

ağa�larÝ kutsal idi. BulgarlarÝn “ġan KÝzÝ DestanÝ”nda bu kutsal ağa� motifi “Boy Terek” ile ortaya 

�ÝkmaktadÝr.135 “Tangra/Tengri” (TanrÝ), Kara�ay- 

Balkar T�rklerinin eski inan�larÝnda en ulu tanrÝ olarak “Teyri” Ģeklinde ge�mektedir. AyrÝca, 

“Teyri” s�z�, aynen K�k-T�rklerde olduğu gibi, “g�k” anlamÝna da gelmektedir. Kara�ay-Balkar 

T�rkleri de Bulgarlar gibi; “BayrÝm-taĢ”, “Totur-taĢ”, “CangÝz Terek” ve “RavbazÝ” vs. adÝnÝ verdikleri 

birtakÝm taĢ ve ağa�larÝ kutsal sayarlar ve bunlarla ilgili t�renler yaparlardÝ.136 

Bulgar T�rklerinin muhtelif zaman ve yerlerde, �zellikle de Kafkasya‟daki komĢu kavimlerin 

k�lt�r�ne b�y�k tesirleri olmuĢtur. S�zgelimi, Kafkasya‟da yaĢayan kavimlerin “elbise k�lt�r�n�” 

b�y�k �l��de Ģekillendiren Bulgar T�rkleri olmuĢtur; “Bulgar T�rkleri, dÝĢ elbise olarak dizden aĢağÝ 

kadar uzanan bir kaftan giyiyorlardÝ. KaftanÝn yukarÝ kÝsmÝ ve yenleri v�cuda yapÝĢÝk, alt kÝsmÝ ise 

geniĢ ve iki par�adan ibaretti. KaftanÝn �n tarafÝ kordonlarla d�ğmelenirdi. AltÝna kÝsa ceket (g�mlek), 

pantolon ve �izme giyiyorlardÝ. AyrÝca abalarÝ (yam�Ý) da vardÝ. K�t� havalarda silahlarÝ �rter ve yayÝn 

ÝslanmasÝna mani olurdu. Bulgar T�rkleri iki t�r baĢlÝk kullanÝyorlardÝ. Birincisi tepesi sivri ve deriden 

yapÝlmÝĢ baĢlÝktÝr. Ġkincisi, soylularÝn giydiği, yuvarlak ve kenarÝ k�r�kl� kalpak idi. Bulgar T�rklerinin 

kadÝnlarÝnÝn elbiseleri de erkeklerinkine benziyordu. Evli kadÝnlarÝn sa�Ý bir baĢ �rt�s� ile kapalÝ idi. 

Bunun �st�nde s�sl� bir kalpak taĢÝrlar veya aynÝ �rt�y� bir kalpak Ģekline sokarlardÝ.”137 On yedi yÝl 
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boyunca, Bulgar T�rklerinin dil, k�lt�r ve arkeolojisi �zerine �alÝĢan Macar T�rkolog G. Feher‟in bu 

ifadelerinden, Bulgar T�rkleri elbiselerinin Kafkas milli kÝyafetlerinin temelini oluĢturduğu kolayca 

anlaĢÝlmaktadÝr. 

Bulgar T�rkleri mimaride, eski d�nem Roma ve Bizans kaynaklÝ inĢaat malzemesi olan tuğla ve 

moloz �akÝl yerine, ağÝr ve kocaman blok taĢlar kullanÝyorlardÝ. G. Feher‟e g�re, BulgarlarÝn bu mimari 

yapÝ stili Sasani-Ġran etkisini taĢÝmaktadÝr. Bununla birlikte, Bulgar T�rkleri taĢ yontuculuğunda ve taĢ 

duvar inĢa etmedeki ustalÝklarÝyla �ok meĢhur idiler.138 Kara�ay‟daki Humara Ģehrinin inĢasÝna 

bakÝlarak Bulgar T�rklerinin taĢ yapÝ mimarlÝğÝnÝn ustalarÝ olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. OnlarÝn bu taĢ yapÝ 

inĢaatÝ ustalÝklarÝ, �zellikle �erek vadisinde yaĢayan Balkarlarda devam etmiĢtir. �erek vadisinde 

yaĢayan Balkarlar i�in s�ylenen “Huna�Ý MalkarlÝla” (DuvarcÝ/TaĢduvar ustasÝ BalkarlÝlar) Ģeklindeki 

yakÝĢtÝrma Bulgar T�rklerinden miras kalmÝĢ olmalÝdÝr.139 Bundan baĢka, Bulgar T�rkleri, iklim 

ĢartlarÝnÝn icabÝ olarak, kalÝn ağa� k�t�klerini �st �ste koymak suretiyle evler inĢa ederlerdi. Bulgar 

T�rklerinin k�y veya Ģehirleri ekseriyetle orman ve nehir kenarÝnda idi.140 Bulgar T�rklerinin bu tip 

evleri de Kara�aylÝlarÝn k�lt�r�nde korunmuĢtur. Kara�aylÝlarÝn en eski ev tipi “t�ngertme” adÝ verilen, 

kalÝn ağa� k�t�klerini �st �ste koymak suretiyle inĢa edilen evlerdir. 

Bulgarlar “agul” (avul) adÝnÝ verdikleri m�stahkem Ģehirlerde otururlardÝ. Kafkasya‟daki Bulgarlar 

da m�stahkem Ģehirlerde yaĢÝyorlardÝ141 Bunun en g�zel �rneği de, Kara�ay‟daki eski “Humara” 

m�stahkem Ģehridir. Bulgar T�rklerinden kalmÝĢ olan eski Humara Ģehri 20 hektardan fazla bir alanÝ 

kapsamaktadÝr. Humara Ģehri eskiden �evresi blok taĢ duvarlarla �evrili ve dokuz kulesi olan bir 

m�stahkem Ģehir idi.142 S. Y. Bay�ora, W. Barthold‟dan naklen, X. y�zyÝlda Gardiz�‟nin notlarÝnda 

“HazarlarÝn �lkesinde halkÝn kutsal bir ağaca tapÝndÝğÝ „Humara‟ adlÝ bir Ģehir vardÝr” Ģeklinde 

ifadelerin olduğunu s�ylemektedir. Fakat ben, Gardiz�‟nin T�rk �lkeleriyle ilgili notlarÝnda b�yle bir 

kayda rastlayamadÝm. Ancak, Mesud�‟nin notlarÝnda, Hazar denizi yakÝnlarÝnda ve Ġtil ÝrmağÝna bir 

saat uzaklÝkta “Hum” adlÝ bir Ģehir adÝ ge�mektedir.143 Fakat bunun Kara�ay‟daki Bulgarlardan kalma 

eski Humara Ģehri olmadÝğÝ a�ÝktÝr. 

Eldeki arkeolojik verilerden, eski Humara Ģehrinin, Kafkasya BulgarlarÝnÝn ve Hazar 

HakanlÝğÝ‟nÝn askeri, siyasi, k�lt�r ve iktisadi merkezlerinden biri olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. Humara 

m�stahkem Ģehrinin inĢa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Konuyla ilgili arkeologlar da kesin bir 

tarih s�yleyememekte, sadece Humara Ģehri kalÝntÝlarÝnÝn VIII-X. y�zyÝldan daha ge� bir d�neme ait 

olamayacağÝnÝ ifade etmektedirler. Halbuki, bazÝ arkeolojik buluntulardan, Humara Ģehrinin VIII-X. 

y�zyÝldan �nceki d�nemlerde inĢa edildiğine dair birtakÝm izlere rastlanmaktadÝr. S�zgelimi, 

Humara‟da yapÝlan kazÝlarda, değiĢik konut t�rleri bulunmuĢtur. BunlarÝn bir kÝsmÝ taĢtan inĢa edilen 

evler, bir kÝsmÝ g��ebe �adÝrlarÝ, bir kÝsmÝ da yer altÝ evlerdir. Yine, �ok farklÝ mezar t�rleri de 

bulunmuĢtur. Fakat bu mezarlarÝn t�m�n�n tabanÝna ke�e serilmiĢ olduğu saptanmÝĢtÝr. Bilindiği gibi, 

bu t�r defin geleneği g��ebe kavimlerin k�lt�r�ne aittir.144 

1960-1962 yÝllarÝnda, Kara�ay‟daki eski Humara Ģehri kazÝ �alÝĢmalarÝ sÝrasÝnda runik 

karakterde yazÝlÝ taĢlar bulunmuĢtur. Ġlk olarak 1962 yÝlÝnda A. M. ġ�erbak bu yazÝtlarÝn, Don ve Talas 
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kitabeleriyle olan benzerliğini a�Ýklayarak, Humara yazÝtlarÝnÝn BatÝ T�rklerine ait �zel bir runik 

alfabeyle yazÝlmÝĢ olduğunu ileri s�rm�Ģt�r. 1963 yÝlÝnda V. A. Kuznetsov ise Humara yazÝtlarÝnÝn, 

Kuzey Kafkasya‟da geniĢ bir alana yayÝlmÝĢ olan eski Yunan kitabelerinden �ok farklÝ bir dil ve yazÝ 

sistemiyle yazÝlmÝĢ olduğunu ve bu yazÝtlarÝn Orhon-Yenisey yazÝtlarÝyla b�y�k benzerlik g�sterdiğini 

s�ylemiĢ, Humara kitabelerinin Ģ�phe bÝrakmayacak Ģekilde eski T�rk runik yazÝsÝ olduğunu ileri 

s�rm�Ģt�r. B�ylece bu iki bilim adamÝnÝn �abalarÝyla, Humara yazÝtlarÝnÝn varlÝğÝ d�nya bilim alemine 

duyurulmuĢtur. Daha sonra Humara yazÝtlarÝna ilgi artmÝĢ, �ok sayÝda bilim adamÝ bu yazÝtlarÝ ��zme 

�alÝĢmalarÝna baĢlamÝĢlardÝr. G. F. Tur�aninov, Humara yazÝtlarÝnÝn �erkes veya Osetlerin 

atalarÝndan kalmÝĢ olabileceğini ileri s�rm�Ģ, fakat onun bu yazÝtlarÝ �erkes ve Oset dilleriyle ��zme 

�alÝĢmalarÝnÝn t�m� baĢarÝsÝzlÝkla sonu�lanmÝĢtÝr. M. A. Habi� ise bu yazÝtlardan birka�ÝnÝ baĢarÝlÝ bir 

Ģekilde ��zm�Ģ ve bunlarÝn T�rk dilli Alanlara ait olduğunu ileri s�rm�Ģt�r. Nihayet, S. Y. Bay�ora, 

yÝllarca s�rd�rd�ğ� �alÝĢmalarÝyla, Kara�ay-Balkar topraklarÝnda bulunan; Humara, ArhÝz, Sutul, 

Ahmat-Kaya, Ġnal, GÝnakÝzÝ, Temirt�z, SarÝt�z, Tokmak-Kaya, Ishavat, Ullu-Dorbunla, Kalej, TeĢikle, 

Bitikle, Ak-Kaya b�lgeleri ile yine Kafkasya‟da Koban ve Terek ÝrmaklarÝ arasÝnda geniĢ bir alanda 

yayÝlmÝĢ olan yazÝtlardan 74 tanesini ��zerek, b�t�n bu yazÝtlarÝn Bulgar T�rklerine ait olduğunu 

delilleriyle ortaya koymuĢtur. Arkeolog H. H. Bici de bu yazÝtlarÝn Bulgar T�rklerine aitliğini kabul 

etmiĢtir.145 

S. Y. Bay�ora‟nÝn vardÝğÝ sonuca g�re, Humara ve Kuzey Kafkasya‟nÝn bir�ok b�lgesinde 

bulunan yazÝlÝ taĢlarda kullanÝlan dilden, Kafkasya BulgarlarÝnÝn “d, c, dz, ara/ortak” olmak �zere d�rt 

Ģivede konuĢtuklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Hasavut b�lgesindeki bazÝ yazÝtlar ise iki ayrÝ T�rk leh�esi ve iki 

ayrÝ alfabeyle kazÝnmÝĢtÝr. BunlarÝn birincisi Kafkasya Bulgar T�rklerinin harfleriyle, ikincisi ise eski 

Uygur T�rkleri harfleriyle yazÝlmÝĢtÝr.146 S. Y. Bay�ora, Kafkasya Bulgar yazÝtlarÝ alfabesi ile Tuna 

Bulgar, Ġtil-Don, Sekel, Orhon-Yenisey yazÝtlarÝnda kullanÝlan alfabelerin karĢÝlaĢtÝrmalÝ �izelgesini 

hazÝrlamÝĢtÝr.147 Bu �izelgede, Kafkasya Bulgar yazÝtlarÝnda kullanÝlan alfabenin diğerlerine �ok 

benzediği, hatta harflerin �oğunluğunun birbirlerinin aynÝsÝ olduğu g�r�lmektedir. 

Humara YazÝtÝ 01: Transkripsiyon: �g (�) nbeh b (e) l�g dog (e) ni e (Ģ) oyuĢt (u) k. Ġzden el (o) 

l.148 T�rkiye T�rk�esi: �g�nbek (in) iĢaretini (anÝtÝnÝ) t�ren (anma) yeri tapÝnakta oyduk (kazÝdÝk). 

TanrÝnÝn �n�nde o (duruyor).149 

Eski Humara Ģehri kazÝlarÝnda ortaya �ÝkarÝlan bu yazÝttan da anlaĢÝldÝğÝ gibi, Bulgar T�rkleri 

�len soylularÝ adÝna anÝt dikmeyi kendilerine bor� sayarlardÝ.150 Bu yazÝttaki “dog” s�z�, genel 

T�rk�edeki “yog~yug” (t�ren, yas t�reni) s�z�d�r. “�g�nbeh~�g�nbek” adÝ iki s�z�n birleĢmesinden 

(�g�n-beh~bek) oluĢmuĢ bir �zel addÝr. “�g�n” s�z�, eski T�rk�e “�g-” (�vmek) fiilinden t�retilmiĢ 

“�g-�-gen” (�v�lm�Ģ, �v�len, �vg�ye layÝk, namlÝ) s�z�d�r. “Beh” kelimesi ise genel T�rk�edeki 

“beg~bek” s�z�d�r. Bu s�z Hazar ve Bulgar T�rk�esinde “beh” Ģeklinde ge�mektedir. “Ġzden” (tanrÝ) 

s�z� ise Macarca k�kenli “isten/iĢten” (tanrÝ) bir s�zd�r. YazÝttaki bu s�z�n varlÝğÝ, aynÝ zamanda 

Bulgar T�rk�esinin de Macar dilinin etkisi altÝnda kaldÝğÝnÝ g�stermektedir. S. Y. Bay�ora, yazÝttaki 

“eĢ” (tapÝnak) s�z�n� baĢlangÝ�ta T�rk�e “eĢ-” (eĢmek, kazmak) fiili olduğunu sandÝğÝnÝ, fakat daha 

sonra bu s�z�n �n Asya k�kenli bir s�z (eĢ: tapÝnak) olduğu sonucuna vardÝğÝnÝ ifade etmektedir.151 
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Humara YazÝtÝ 02: Transkripsiyon: Cugut (u) r (e) kc bel�g tiket�ki c (a) l (e) ki kic (e) oy (u) w 

oyd (uk).152 T�rkiye T�rk�esi: Ġkinci dağ ke�isi (ayÝnda) anÝtÝn t�ketildiği (tamamlandÝğÝ) yÝl iki k���k 

s�s oyduk. 

“Cugutur” s�z� “dağ ke�isi” anlamÝnda olup bug�nk� Kara�ay Malkar T�rk�esinde halen 

yaĢamaktadÝr. Fakat, Tuna ve Ġtil Bulgar T�rkleri yazÝtlarÝnda “tekou” (koyun yÝlÝ) dÝĢÝnda, “cugutur” 

(dağ ke�isi) Ģeklinde yÝl ve ay adÝ ge�memektedir.153 �te yandan bu s�z Oset�ede 

“dzebudÝr~dzebodur~dzebedur” (dağ ke�isi) Ģeklinde ge�mektedir. V. Ġ. Abayev bu s�z�n k�kenini 

Ģ�yle a�ÝklÝyor; “Cugutur veya dzebodÝr (dağ ke�isi) s�z�, farklÝ iki dile ait fakat anlamdaĢ iki s�z�n 

(cugu-tur~dzebo-dur) birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Birinci „cugu‟ s�z�, G�rc�ce „cihu~cihvi‟ (dağ 

�k�z�, yabani �k�z) s�z�nden kaynaklanmaktadÝr. Ġkinci „tur‟ s�z�n�n k�keni ise Hint-Avrupa 

k�kenlidir. S�zgelimi, eski Yunan dilinde „tavr-os‟ (�k�z/sÝğÝr), Latince‟de „taur-us‟ (�k�z/sÝğÝr), eski 

Slavcada „tur‟ (yabani �k�z) gibi �rnekler verilebilir. AyrÝca bug�nk� Rus�ada kullanÝlan „tur‟ s�z� artÝk 

„dağ ke�isi~yabani ke�i‟ anlamÝna yakÝn bir s�zd�r. Sonu�ta, „tur‟ s�z�n�n k�keninin Alan diline ait 

olduğu anlaĢÝlmaktadÝr.”154 

Humara YazÝtÝ 03: Transkripsiyon: Cugut (u) r �� (e) mge minge.155 T�rkiye T�rk�esi: Dağ 

ke�isi (yÝlÝnÝn) ���nc� (ayÝnda) ebedi (abide). 

M. A. Habi� bu yazÝtÝ, “Elteber kunga tize canga” (Elteber taĢ duvar diziyor [inĢa ediyor]  fil[lerle]

 ) Ģeklinde okumuĢtur.156 Fakat, S. Y. Bay�ora, M. A. Habi�‟in bu transkripsiyonunun Ģ�pheli 

olduğunu, ��nk� s�z konusu yazÝttaki harfler ile transkripsiyonun birbiriyle hi� uyuĢmadÝğÝnÝ 

s�yleyerek, yukarÝdaki kendi transkripsiyonunu �nermiĢtir. 

Humara YazÝtÝ 05: Transkripsiyon: C (u) gut (u) r �� (e) m (i) g Meng�ur (e) lin�e ur biti �gig (e) 

n.157 Dağ ke�isi (yÝlÝnÝn) ���nc� (ayÝnda) Meng�ur �lkesinde kazÝnmÝĢ kitabeyle �v�ld�. 

ArhÝz YazÝtÝ 04: Transkripsiyon: D (o) g (Ý) Ģ (Ý) w en e (Ģ) m (e) n (�) g Bk (a)/Ul (u) ma b�kmet 

(i) m uy…/(E) r (e) n (a) z (a) y (ÝrÝltÝ) m.158 T�rkiye T�rk�esi: T�ren (anma) yerinde (tapÝnakta), ben 

�g Bka/Oğluma doyamadÝm uy (?)…/Yiğit As (lardan) ayrÝldÝm (�ld�m). 

Tokmak-Kaya YazÝtÝ 02: Transkripsiyon: S�g� d (o) g (Ý) z (Ý) h d (e) r.159 T�rkiye T�rk�esi: 

S�g� (n�n) t�ren (anma) kutsal yeri. 

Bu yazÝttaki “S�g�” �zel adÝ, eski T�rk�e “s�” (asker, ordu) ile “�g�~�ge” (bilge baĢkan) 

s�zlerinin birleĢmesinden oluĢmuĢtur ve baĢlangÝ�ta “askerin~ordunun bilgesi=komutan” Ģeklinde bir 

unvan adÝ iken burada �zel ad olarak kullanÝlmÝĢtÝr.160 YazÝttaki “ÝzÝh” s�z�, genel T�rk�edeki 

“ÝdÝk~Ýduk” (kutsal) s�z�d�r. Bu s�z, Karay “iyuh”, �uvaĢ “Ýyrih~iyrik”, Hakas “ÝzÝk” ve son olarak 

Kara�ay-Balkar T�rk�esinde “ÝyÝkh~ÝyÝk” Ģeklinde yaĢamakta olup161 “Pazar g�n�” ve “hafta” 

anlamlarÝna gelmektedir. Bunun nedeni, HÝristiyanlÝk inancÝnÝn bir d�nem Kara�ay Malkar k�lt�r�ne 

tesirinden ileri gelmektedir. HÝristiyanlÝğÝn kutsal g�n� sayÝlan Pazar g�n�, Kara�ay-Balkarlarda 

“ÝyÝkh-k�n” (kutsal g�n) Ģeklinde yorumlanmÝĢtÝr. 
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Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur Ġlgisi / Osman Karatay [s.591-598]   

Tarih�i-Yazar / T�rkiye 

 

Avrasya tarihinin kaynak yokluğundan dolayÝ tatminkar Ģekilde ��z�lemeyen sorunlarÝ sadece 

bozkÝrÝn Asya kesimiyle ilgili değildir. Doğu Avrupa‟nÝn Erken Orta�ağÝ da b�yle bilinmezlerle doludur. 

Bug�n� doğrudan ilgilendiren bu t�r sorunlardan biri ve belki en �nemlisi, yazÝlÝ kaynak denince akla 

gelen Bizans ve Roma‟nÝn yanÝbaĢÝnda ve i�inde bulunan ve de yazÝ k�lt�r�n�n hakim bulunduğu 

Akdeniz d�nyasÝnÝn par�asÝ olan bir b�lgeye, Balkanlar‟a yapÝlan SÝrp ve HÝrvat g��leri ve uzun bir 

s�re�te BatÝ Balkan halklarÝnÝn belli toplumsal odaklanmalar etrafÝnda billurlaĢarak bug�nk� aynÝ adlÝ 

G�ney Slav uluslarÝnÝ oluĢturmasÝ s�recidir. Kaynaklar Balkanlar‟a Slav g��leri ile bu g��te gelenlerin 

kimliği, bunlarÝn daha sonraki uluslaĢma s�re�leriyle ilgisi ve g��ler ile uluslarÝn belirdiği zaman 

arasÝndaki d�nem hakkÝnda a�Ýk bilgi vermezler. Bu y�zden �ok dağÝnÝk bilgi ve verileri birleĢtirerek 

bir terkibe gitmek gerekmektedir. B�yle olunca da ortaya pek �ok ihtimal ve kombinasyon �Ýkmakta, 

�zellikle de Balkanlar‟da hakim siyasi bakÝĢlarÝn iĢin i�ine girmesiyle bu konuda bir uzlaĢma zemini 

bulunamamaktadÝr. 

Buradaki sorunun �z�n�, SÝrp ve HÝrvatlarÝn aslÝnÝn ne olduğu teĢkil etmektedir. 6. yy. sonlarÝna 

doğru Orta Avrupa‟dan Avar y�netiminde Balkanlar‟a akmaya baĢlayan Slav kitleleri, burada direniĢin 

kÝrÝlmasÝ ve Bizans y�netiminin ��kmesiyle yerleĢmeye baĢlamÝĢlar, yarÝmadanÝn g�ney ve batÝ sahil 

b�lgeleri hari�, hemen tamamÝ n�fus olarak SlavlaĢmÝĢtÝr.1 Kaynaklar SlavlaĢma s�recini nispeten 

belirgin Ģekilde anlatÝrlar. Bunlar ortak adlarÝ Slav (Sklavos) olan ve uruk (zadruga) �zerinde 

toplumsal �rg�tlenmesi olmayan, �zellikle de devlet k�lt�r�nden yoksun kalabalÝk kitlelerdir. Bundan 

iki y�zyÝl kadar sonra ise kabile ve millet adlarÝ belirir. Yani yerleĢtikten hemen sonra baĢlayan s�re�te 

bir ayrÝĢma/billurlaĢma yaĢanmÝĢ, uruktan boya, ondan ulusa uzanan toplumsal �rg�tlenme 

ger�ekleĢmiĢtir. 

Bu d�nemden elimizde olan boy ve ulus isimleri bu �rg�tlenmenin mahiyetini gayet g�zel 

a�Ýklar. Slavlar etrafÝnda bulunduklarÝ Ýrmağa (Strumci-StrumalÝlar, Neretljani-NeretvalÝlar, 

Bo{njani/Bo{njaci-BosnalÝlar, vb.), dağ ve tepelere (Zahumljani-Hum �tesindekiler, Zagorci-DağÝn 

�tesindekiler, Brdjani-DağlÝlar, vb.) ve Ģehir ve b�lgelere (Dukljani: DiokletialÝlar, Travunjani: 

Trebinyeliler, Makedonci: MakedonyalÝlar, vb.) g�re isimler almÝĢlardÝr. Bu, yani coğrafi mevkie g�re 

kabile veya ulus isminin alÝnmasÝ, daha doğrusu kabile ve ulus �rg�tlenmesinin coğrafyaya g�re 

yapÝlmasÝ, aslÝnda b�t�n Slavlar arasÝndaki ge�erli uygulamadÝr (Polabiani: Elbeliler, Poljaci/Poljani 

(Lehler): OvalÝlar, Drevlijani = OrmanlÝlar, vb.) ve bunun istisnalarÝ (Bulgar, Rus, HÝrvat, muhtemelen 

�ek ve SÝrp), bu yazÝda değinileceği �zere, tamamen dÝĢ etki sebebiyledir. Ġki istisna, yani Slovak ve 

Sloven uluslarÝnÝn ismi ise doğrudan ortak isim Slav‟a dayanmaktadÝr. 
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Orta�ağ kaynaklarÝnda ge�en, Balkanlar‟daki erken Orta�ağ Slav topluluk ve/ya milletleri i�inde 

ikisinin ismi bu kurala uymaz ve coğrafya ile a�Ýklanamaz: SÝrp ve HÝrvat. Bunlar aynÝ zamanda 

diğerlerinin toplamÝndan daha b�y�k ve kalabalÝk olan iki ulustur. Hatta Bizans‟Ýn yazar imparatoru 

Constantine Porphyrogenitus, HÝrvatlar dÝĢÝndaki hemen t�m Slav topluluklarÝnÝn SÝrplardan geldiğini 

s�yler.2 

Burada b�t�n bir tarihi olgunun, bundan haber vermeyen �� asÝrlÝk kaynaklarla birlikte 

sorgulanmasÝ gerekiyor. 10. yy ortasÝnda yazan Constantine, SÝrp ve HÝrvatlarÝn g��� i�in Herakleios 

zamanÝnÝ, 7. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝnÝ veriyor. Buna g�re, T�rklerin (Macarlar) kuzeyinde, yani bug�nk� �ek-

Leh-Slovak arazisinde bir yerde yaĢayan HÝrvatlar, Herakleios‟un �ağrÝsÝ �zerine Balkanlar‟a gelmiĢler 

ve AvarlarÝ Dalma�ya‟dan kovarak kendileri yerleĢmiĢlerdir. KÝsa bir s�re sonra, olanlarÝ izleyen 

SÝrplar da Bizans h�k�mdarÝndan aynÝ Ģeyi istemiĢler ve verilen izne binaen Balkanlar‟a gelmiĢlerdir.3 

�zellikle, aĢağÝda g�r�leceği �zere, Herakleios zamanÝndaki durumun kritikliği g�z�n�ne alÝnÝnca, bu 

g��ler son derece �nemli tarihi olaylardÝr. Fakat, ilgin� Ģekilde, ne b�y�k ayrÝntÝlarla Herakleios‟tan 

bahseden d�nemin kaynaklarÝ, ne de takip eden iki y�zyÝldan kalan eserler b�yle birĢeyi nakletmezler. 

Erken kaynaklarda 6. yy. sonu ile 7. yy. baĢÝnda Balkanlar‟a g�� eden Slav kitleleri i�inde SÝrp ve 

HÝrvat isimlerine rastlanmaz. B�ylece ortaya b�y�k bir gizem ve tarih�ilere ��z�lmesi zor bir g�rev 

�ÝkmaktadÝr. 

Ġmparatorun, �oğu Bizans yazarÝ ile paylaĢtÝğÝ abartÝlarÝ saklÝ tutulmak kaydÝyla, bu durumda 

akla değiĢik ihtimaller geliyor: (1) SÝrp ve HÝrvatlar, Herakleios değil, sonraki bir zamanda geldiler. 

Constantine, Slav g��leri ile bu iki topluluğun geliĢini birleĢtirip bir kurgu yapÝyor. (2) SÝrp ve HÝrvatlar 

Balkanlar‟a g��t�klerinde bu kimliklere ve b�y�kl�ğe sahip değildiler. Kimliği sonradan kazandÝlar, 

pekiĢtirdiler ve etrafa yaydÝlar. (3) SÝrp ve HÝrvatlar Slav değildi, Slav g��lerinden ayrÝ bir dalga ile 

Balkanlar‟a gelip sonradan SlavlaĢtÝlar. Buradaki �� �nermede de ortak h�k�m, bu iki topluluğun 

Balkanlar‟a geldiklerinde b�y�k bir ulus veya kabile değil, ancak �ekirdek bir gurup olduklarÝ 

Ģeklindedir. Balkanlar‟Ýn SlavlaĢmasÝnÝn Herakleios‟tan �nce olmuĢ bitmiĢ olmasÝ da onlarÝn ikinci bir 

dalgada geldiklerini g�sterir. 

HÝrvatlarÝn k�keni �zerinde en �ok s�ylenen ve uzlaĢÝlan kuram, onlarÝn Kuzey Kafkasya‟dan 

gelen Ġrani bir topluluk olduğu Ģeklindedir. Muhtemelen, SarmatlarÝn bir kolu olan Alanlardan kopan bir 

topluluk olarak, Hun ilerleyiĢi sÝrasÝnda yerlerinden ayrÝlarak Karpatlar‟Ýn kuzeyine gelmiĢlerdir.4 

Ancak bu tamamen bir varsayÝmdÝr ve tek kaynağÝ SarmatlarÝn Karpatlar‟Ýn kuzeyinde bulunmasÝdÝr. 

HÝrvat kelimesi ilk olarak, 845-864 arasÝnda b�lgeyi y�neten Trpimir‟in bir fermanda kendisinden „Dux 

Croatorum‟ diye bahsetmesiyle ge�er. Aradaki en az 500 yÝllÝk mesafeyi aĢarak, mevhum Ġrani 

topluluğu HÝrvatlara bağlayacak bir ipucu bulunmamaktadÝr. Hauptman, Azak kenarÝnda bulunan bir 

taĢta okunan ve anlamÝ tam ��z�lemeyen „Horoathos‟ kelimesini HÝrvat‟a bağlamak istemiĢtir; ancak 

hem kelimenin tam anlamÝ bilinmemektedir, hem de metin i�indeki yeri (muhtemelen bir kiĢi ismi) bir 

topluluk ismi oluĢunu akla getirmekten uzaktÝr. Son d�nem HÝrvat tarih�ilerinden Gluhak, HÝrvat 

kelimesinin Ġrani olduğunu d�Ģ�n�r ve bu y�zden HÝrvatlarÝ ĠranlÝlarla bağlar.5 Bunu reddeden Klai/ 

ise, artÝk Ġran kuramÝnÝn desteklenecek tarafÝ kalmadÝğÝnÝ belirtir.6 
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SÝrplar s�zkonusu olduğunda biraz daha ĢanslÝyÝz. HerĢeyden �nce, ayrÝ bir Slav topluluğu 

olarak, bug�nk� Doğu Almanya‟nÝn g�neyindeki SÝrplarÝn varlÝğÝ s�zkonusudur. BaĢta Polonya arazisi 

olarak b�lgedeki �ok sayÝda yer ismi de SÝrp kelimesi ile �zdeĢleĢmektedir.7 Ancak bu, sorunu 

��zmemektedir. Zira SÝrplarÝn bu b�lgeden geliĢi zaten iyi bilinmektedir ve itiraz yoktur. Daha 

g�neyde, �ek-Slovak-Ruthen arazisinde de HÝrvat‟Ý akla getiren �ok sayÝda yer ismi vardÝr. Sorun bu 

kuzeydeki SorplarÝn veya SÝrplarÝn aslÝnÝn ne olduğudur. Burada, bu yazÝnÝn yayÝnlandÝğÝ eserin 

kapsamÝ g�z�n�ne alÝnarak, bu kuzeyli SÝrplarÝn k�kenine değinilmeyecek, sadece onlarÝn 

Balkanlar‟a g��� ile HÝrvatlarÝn k�keni ve Balkanlar‟a g��� konularÝnda yeni �neriler getirilecektir. 

G�kt�rklerin Ġ� Asya‟dan s�rd�ğ� T�rk-Moğol (b�y�k ihtimalle sadece T�rk) bir topluluk olan 

Avarlar (veya onlarÝ taklit eden ve tarih�ilikte Sahte Avarlar diye bilinen bir topluluk) batÝya ka�mÝĢ, 

Kafkasya‟nÝn kuzeyinde iken ilk defa 558 yÝlÝnda Bizans ile diplomatik iliĢki kurmuĢlardÝr. Bu sÝrada Ġdil 

nehri ile Karpatlar arasÝndaki geniĢ d�zl�kte dağÝnÝk halde Oğur-Bulgar T�rkleri bulunuyordu. 

AvarlarÝn kÝsa bir s�re sonra yollarÝndaki t�m Oğur topluluklarÝnÝ tek tek yenerek ilerledikleri ve bir 

kÝsmÝnÝ yanlarÝna alarak AĢağÝ Tuna boylarÝna geldikleri g�r�lmektedir. Bizans ile dostluk �abalarÝ 

sonu� vermeyince, 568 yÝlÝnda Avarlar, Koturoğur (Kutrigur) BulgarlarÝ ile birlikte Bizans‟a saldÝrmaya 

baĢlamÝĢlardÝr. AralÝklarla s�ren savaĢ, nihayetinde Bizans‟Ýn tam yenilgisi ile sonu�lanmÝĢ, 

Balkanlar‟daki Bizans ileri hatlarÝ tamamen ��km�Ģt�r.8 Bu Avar galibiyetinden faydalananlar, 

Tuna‟nÝn kuzeyinde onlarÝn tabileri olarak yaĢayan Slavlar olmuĢ, Avar g�zetiminde boĢalan Balkan 

arazisine yerleĢmiĢlerdir. 

7. yy.‟a girildiğinde de Avar-Bulgar-Slav saldÝrÝlarÝ hÝz kesmemiĢ, bu ittifak sÝk sÝk Ġstanbul ve 

Selanik‟i alma giriĢiminde bulunmuĢtur. Bizans‟Ýn en zor anÝ hi� Ģ�phesiz 626 yÝlÝndaki Ġstanbul 

kuĢatmasÝdÝr. Doğuda Sasaniler karĢÝsÝnda ağÝr yenilgilere uğrayan Bizans, topraklarÝnÝn �nemli bir 

b�l�m�n� kaybetmiĢtir. Ġmparator Herakleios, asker toplamak i�in Doğu Karadeniz b�lgesinde 

bulunduğu sÝrada �ok g��l� bir Avar-Bulgar-Slav-Gepid9 ordusu Ġstanbul �nlerine gelmiĢ, karadan ve 

denizden amansÝz bir kuĢatma baĢlatmÝĢtÝr. AynÝ anda onlarÝn doğal m�ttefiki olan Sasaniler de, �nl� 

komutanlarÝ ġahrbaraz komutasÝndaki bir ordu ile KadÝk�y‟e gelip kuĢatmaya destek vermiĢlerdir. 

Ancak kanolarla Hali�‟e inip kuĢatmaya katÝlan SlavlarÝn �st�n Rum donanmasÝ ve ateĢi �n�nde 

mahvolup ka�masÝ, geri kalan ordunun da dağÝlmasÝna yol a�mÝĢtÝr. Avar ordusunun �ekildiğini g�ren 

Sasaniler de geri d�nm�Ģler, b�ylece Ġstanbul, o g�ne kadar yaĢadÝğÝ en b�y�k tehlikeden �ok ucuz 

Ģekilde kurtulmuĢtur.10 

Bu savaĢsÝz yenilgi Avarlara �ok pahalÝya malolmuĢtur. Bu tarihten sonra AvarlarÝn s�rekli 

gerilediği, art arda isyanlarÝn �ÝktÝğÝ, Avrupa‟yÝ titreten Avar g�c�n�n Orta Tuna boylarÝna sÝkÝĢarak 

savunmaya �ekildiği g�r�lmektedir. Ancak bundan �nce, bir kaynağÝn naklettiği ilgin� ve �zerinde 

durulmasÝ gereken bir durum vardÝr. Bizans imparatoru Ġstanbul kuĢatmasÝ �zerine geri d�nmemiĢ, 

aksine G�kt�rklerle (Hazarlar) ittifak kurarak Ġran g��lerini bastÝrmaya baĢlamÝĢtÝ. Ġran y�netimindeki 

kuzeydoğu AraplarÝnÝn isyanÝ ve G�kt�rklerin doğudan gelerek Ġran i�lerine akÝnlar yapmalarÝ da 

Ġran‟Ýn iĢini zorlaĢtÝrmÝĢtÝr.11 Zor durumda kalan Sasani ĢahÝ H�srev, KadÝk�y‟deki ġahrbaraz‟a ulak 

g�nderip hemen geri d�nmesini istemiĢ, ancak bu ulaklar yakalanarak imparatora g�t�r�lm�Ģt�r. 
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Ġmparator mektubu değiĢtirmiĢ ve ĢahÝn dilinden ġahrbaraz‟a KadÝk�y‟de kalmasÝnÝ tembihlemiĢtir.12 

Herakleios‟un bu rahatlÝğÝ �ok ilgin�tir. ��nk� Ġstanbul d�Ģse idi, onun Sasaniler �zerindeki 

zaferlerinin hi�bir �nemi kalmayacak, Bizans muhtemelen son bulacak ve 1204 Latin iĢgalinden 

sonraki gibi y�resel Rum devlet�ikleri kurulacaktÝ. DolayÝsÝyla, anlaĢÝlan Ġmparator sadece yenmeye 

baĢladÝğÝ ĠranlÝlara değil, Avarlara karĢÝ da devletini rahat i�inde hissediyordu. G�r�n�rde bu kadar 

tehlikeli ve zor bir durumda onun rahatlÝğÝ, ancak daha �nceden hazÝrlanmÝĢ ve iyi giden planlarÝn 

iĢlemeye baĢlamasÝ ile a�Ýklanabilir. DolayÝsÝyla, kÝsa bir s�re sonraki geliĢmelerin g�sterdiği �zere, 

muhtemelen Bizans diplomasisi bu sÝrada iyi �alÝĢmÝĢ, ağlarÝnÝ �rm�Ģ, olacaklarÝ beklemeye 

baĢlamÝĢtÝr. Ġmparatora ise sadece doğuda cepheyi toplayÝp T�rklerle birlikte ĠranlÝlara ağÝr darbeler 

indirmek kalmÝĢtÝr. 

Nitekim hemen Ġstanbul baĢarÝsÝzlÝğÝndan sonra, Moravya‟da (Bug�n �ekya‟nÝn doğu yarÝsÝ) 

Slavlar isyan edip, Samo �nderliğinde kendi devletlerini kurmuĢlardÝr. Bu isyan b�y�k ihtimalle 

AvarlarÝn Ġstanbul seferinden �nce veya tam o sÝrada baĢlamÝĢtÝr. Moravya isyanÝ i�in 624, Ġstanbul 

kuĢatmasÝ i�in 626 tarihleri �zerinde anlaĢÝlÝyor ama bunlarÝn ikisinin de 625 yÝlÝnda olduğunu 

d�Ģ�nmek yersiz olmaz. Zira kuzeyde, Avar kalbgahÝnÝn hemen yanÝnda b�yle bir isyan var iken, 

onlarÝn b�t�n orduyu toplayarak Ġstanbul seferine �ÝkmasÝnÝ mantÝklandÝrmak zordur. B�y�k ihtimalle 

Avarlar sefere �Ýkarken Moravya‟daki durum endiĢe verici boyutlarda değildi. Bu noktada 

Theophanes‟in Ġstanbul kuĢatmasÝ i�in 625 yÝlÝnÝ vermesini tekrar g�z �n�ne almak gereklidir. 

Bundan birka� yÝl sonra, 630 veya 631 yÝlÝnda Avar hakanÝ �ld�ğ�nde, �lkedeki Bulgarlar yeni 

hakanÝn kendilerinden olmasÝ i�in bir darbe giriĢiminde bulundular. Ġsyan baĢarÝsÝz olunca, 9 000 

kadar Bulgar ka�tÝ ve Frank kralÝ Dagobert‟e sÝğÝndÝ. �nce onlarÝ himaye eden Dagobert, sonra 

�ld�r�lmeleri emrini verdi. Bu kÝyÝmdan ancak 700 kadar Bulgar kurtuldu ve yakÝndaki bir Slav 

kabilesine sÝğÝndÝ. Bunun da ardÝndan, kesin olmayan tarihe g�re 635 yÝlÝnda Karadeniz ve 

Kafkasya‟nÝn kuzeyindeki Bulgarlar Kubrat veya Kurbat Han �nderliğinde isyan ederek kendi 

devletlerini, „B�y�k Bulgaristan‟Ý kurdular.13 

Bu tarih kesin değildir zira en ge� 630 yÝlÝnda Kuzey Kafkasya‟daki BulgarlarÝn bağÝmsÝz 

olduklarÝnÝ d�Ģ�nmemiz gerekiyor. ��nk� bu tarihte onlarÝn bağlÝ olduğu BatÝ G�kt�rk Devleti 

tamamen sona ermiĢti ve onlarÝn devamÝ niteliğindeki Hazarlar da hen�z hakimiyetlerini Bulgarlar 

�zerine geniĢletmemiĢti. Bulgar Devleti‟nin kuruluĢunun AvarlarÝ ilgilendiren y�n�, Don nehrinin 

batÝsÝnda, Karadeniz‟in kuzeyinde Avarlara bağlÝ yaĢayan BulgarlarÝn (Kutrigur/Koturoğurlar) 

ayrÝlmasÝ, daha doğrusu Kuzey Kafkasya‟daki bağÝmsÝz kalan BulgarlarÝn (Onoğurlar) batÝdaki 

soydaĢlarÝnÝ ve topraklarÝnÝ Avarlardan kurtarmasÝdÝr.14 Bundan daha y�ksek ihtimal ise, 

Ukrayna‟daki KoturoğurlarÝn Avar anayurdunda darbe giriĢiminde bulunan boydaĢlarÝyla aynÝ anda 

veya onlarÝn baĢÝna geleni g�rd�kten sonra �fke ve �� duygusu ile isyan etmiĢ ve doğudaki 

soydaĢlarÝna katÝlmÝĢ olmalarÝdÝr. Kubrat‟Ýn bir ara Ġstanbul‟da yaĢadÝğÝ ve HÝristiyanlÝğÝ kabul ettiği,15 

dolayÝsÝyla imparatorun iyi bir dostu olduğu d�Ģ�n�l�rse, Bizans diplomasisinin imparatoru rahatlÝğa 

sevkeden �alÝĢmalarÝ konusunda taĢlar yerine oturur. 
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ĠĢte bu �� isyan ve ayrÝntÝlarÝnÝ bilmediğimiz daha pek �ok k���k kargaĢanÝn sağladÝğÝ ortamda, 

d�rd�nc� b�y�k isyan i�in ortam hazÝrlanmÝĢ, daha doğrusu aynÝ zamanda d�rd�nc� isyan da 

ger�ekleĢmiĢtir. Belirsizliğini koruyan HÝrvatlarÝn g��� iĢte bu d�rd�nc� isyan ile bağlantÝlÝdÝr. 

Hun Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan sonra bozkÝrÝ tutan Oğur boylarÝ i�inde bir Sarigur (SarÝ Oğur = 

Beyaz Oğur) topluluğunun ismi ge�er.16 Hazar‟Ýn hemen kuzeyinde, Ġdil‟in ağzÝ civarÝnda bulunan bu 

boy, bir s�re Kafkaslar‟a akÝn yaptÝktan sonra ortadan kaybolur ve bir daha isimleri anÝlmaz. AvarlarÝn 

geliĢinde ilk darbeyi bu topluluğun g�rd�ğ� d�Ģ�n�lebilir, ��nk� yol �zerinde oturuyorlardÝ. SÝradaki 

diğer Oğur topluluklarÝnÝn anlaĢÝlan �ok fazla direnmeden Avarlara teslim olmasÝ, tÝpkÝ y�zyÝllar sonra 

MoğollarÝn ilerlemesinde olduğu gibi, SarÝoğurlarla Avarlar arasÝnda �etin vuruĢmalarÝn ge�tiğini, 

birincilerin b�y�k bir yenilgiye uğrayarak ka�tÝklarÝnÝ akla getiriyor. OnlarÝn ka�ÝĢÝ diğer OğurlarÝ 

korkutmuĢ, sayÝca az olan Avarlara hemen teslim olmuĢlardÝr. SarÝoğurlarÝn nereye gittiği konusunda 

bilgi yoktur. Kafkasya veya Balkanlar‟a gelselerdi kaynaklarda anÝlÝrlardÝ. B�y�k ihtimalle kuzeyde bir 

y�ne hareket etmiĢlerdir. AĢağÝda değinileceği �zere, daha sonraki d�nemde KarpatlarÝn kuzeyinde 

birbiriyle ilgili iki ayrÝ sebeple ge�en „beyaz‟ kelimesinden, onlarÝn bug�nk� Ukrayna‟da yaĢayan 

KoturoğurlarÝn yanÝndan ge�erek KarpatlarÝn kuzeyine geldikleri �ÝkarÝlabilir. SlavlarÝn anavatanÝ olan 

bu b�lge, Avar idaresine girmemiĢtir. S�rekli batÝ ve g�neydeki g��l� d�Ģmanlar olan Frank ve 

BizanslÝlarla uğraĢmak ve s�rekli doğudan, G�kt�rklerden gelecek tehlikenin vehmiyle yaĢamak, 

AvarlarÝ KarpatlarÝn kuzeyi ile fazla uğraĢmaktan menetmiĢtir. Burada kalabalÝk Slav kitleleri arasÝnda 

yerleĢen ve muhtemelen onlarÝn baĢÝna ge�erek Avarlara karĢÝ �rg�tleyen SarÝoğurlar, bir taraftan da 

g�neydeki geliĢmeleri dikkatle takip ediyorlardÝ. 

HÝrvatlarÝn, Constantine‟in dediği gibi, Herakleios‟un davetiyle Balkanlar‟a gelmelerini anlamak 

�ok zor. Ġstanbul‟daki baĢarÝsÝzlÝğÝn, yenilmez Avar g�c� imajÝnÝ ne �l��de sarstÝğÝnÝ bilmiyoruz. 

Sarssa bile bunun yerleĢmesi i�in uzun zaman gerekli idi. DolayÝsÝyla Avar �izmesi ve y�netimi altÝnda 

bulunan AĢağÝ Panonya ve Dalma�ya, yaĢamak i�in tercih edilecek bir yer değildi. Olsa bile HÝrvatlarÝ 

buraya gelmeye, burada Avarlarla �etin savaĢlar yaparak yurt edinmeye sevkedecek �ok g��l� 

sebepler bulmamÝz gerekir. 

Constantine, KarpatlarÝn kuzeyindeki Beyaz HÝrvatistan‟da17 yaĢayan HÝrvatlarÝn baĢlarÝndaki 

yedi kardeĢin y�netiminde Balkanlar‟a geldiklerini yazar. BunlarÝn ismi Ģ�yledir: Erkekler Kloukas, 

Lobelos, Kosentzis, Mouchlo, Khrobatos, ve kÝzlar Touga ve Bouga.18 Bu isimleri ne Slavca, ne de 

baĢka bir dille a�Ýklamak m�mk�n olmamÝĢtÝr. Bu kiĢilerin Avar olduklarÝnÝ d�Ģ�nen Mikkola, isimlerin 

T�rk�e olduğunu s�yler ve Ģ�yle yerleĢtirir: K�l�k, K�senci, M�gel, Alpel, Kubrat, Tugay ve Buga.19 

Elimizdeki ilk HÝrvat isimleri i�in bundan baĢka da T�rk�e �rnekler vardÝr. K�l�k veya Kubrat‟Ýn, ki 

aĢağÝda bunun i�in baĢka bir teklif verilecektir, oğlu olup Balkanlar‟daki HÝrvatlarÝn baĢÝna ge�en 

Porgas‟Ýn20 ismi muhtemelen „por‟ (Oğuzca „boz‟) ve „khas‟tan (kaz veya kuĢ) oluĢmaktadÝr. Kazan 

HanlÝğÝ‟nÝn m�ttefiki olan kuzeydeki MordvalarÝn bir y�neticisinin ismi de Purgas‟tÝr, ki MordvalarÝn 

Bulgarca bir isim kullanmalarÝ veya bir Bulgar‟Ýn onlarÝ y�netmesi doğal karĢÝlanmalÝ. Yine 

Constantine‟e g�re HÝrvatlarÝ HÝristiyanlÝğa taĢÝyan Porinos‟un21 ismi de d�Ģ�n�lmelidir. Bulgarca 
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olarak alÝrsak, bu kelime Oğuz dilinde „Bozan‟Ýn karĢÝlÝğÝ olur. Bulgar-HunlarÝn hen�z Oğur dilini 

benimsemediği 5. yy. sonlarÝndaki bir Bulgar �nderinin adÝ da kaynaklarda Buzan olarak ge�er.22 

�te yandan, darbe yapan KoturoğurlarÝn bir kÝsmÝnÝn da kuzeye, SarÝoğurlarÝn yanÝna 

ka�tÝklarÝnÝ d�Ģ�nmek m�mk�n, ancak bu konuda doğal olarak veri yoktur. B�ylece, bir T�rk topluluğu 

veya T�rklerin �nderlik ettiği bir Slav topluluğu olan ve Avarlarla derin husumetleri bulunan HÝrvatlar, 

daha doğrusu SarÝoğurlar ve onlara katÝlan Koturoğur ka�aklarÝ, Ukrayna ve Avar kalbgahÝndaki 

isyanlarÝn ardÝndan, Samo‟nun SlavlarÝnÝn yardÝmÝ ve Bizans‟Ýn da teĢvikiyle, Avar yurdunu batÝdan 

dolaĢÝp Balkanlar‟Ýn kuzeybatÝ k�Ģesine inmiĢlerdir. Bu sÝrada orada Bizans g��lerinin, en azÝndan 

donanmasÝnÝn bulunmasÝ ve onlara yardÝm etmesi de m�mk�nd�r. Beyaz HÝrvatlarÝn �oğunun 

kuzeyde kalmÝĢ olmasÝ (ki, daha sonra bu �lke y�zlerce yÝl Beyaz HÝrvatistan olarak bilinmiĢtir), bu 

maceraya sadece KoturoğurlarÝn ve onlara uyan bir kÝsÝm SarÝoğurlarÝn girdiğini g�steriyor olabilir. 

Dalma�ya KoturoğurlarÝn �ok iyi bildiği ve vatan belledikleri bir yerdir. Buraya Avarlar adÝna ilk 

saldÝrÝyÝ Koturoğurlar yapmÝĢ ve b�y�k ihtimalle geniĢ �l��de yerleĢmiĢlerdir. DolayÝsÝyla kuzeyden 

gelen yeni KoturoğurlarÝn oraya gitmeleri doğaldÝr. 

Bu HÝrvat g���n�n DAI‟de ge�tiği gibi Herakleios zamanÝnda olduğuna dair a�Ýk destek Rus ana 

kaynağÝndan gelir. Povest‟e g�re, “Slav �lkelerinde yerleĢen Beyaz Oğurlar (BelÝe UgrÝ) Herakleios‟a 

baĢvurdular.”23 O g�nlerde hem Avarlar, hem de H�srev, Bizans ile savaĢmaktadÝr. Bu ayrÝntÝlar 

Constantine ile Povest‟in yazarÝ Nestor‟un kesinlikle aynÝ Ģeylerden bahsettiğini g�sterir. Ġlgin� olan 

ise „BelÝe Ugri‟ ifadesidir. ��nk� Urallar civarÝndaki Fin-UgorlarÝn bu d�nemde bu b�lgeye geldiklerine 

dair ne bir belge, ne de ihtimal vardÝr. DahasÝ „beyaz‟ adlandÝrmasÝ bunlarda g�r�lmez; T�rklerde ise 

hemen t�m topluluklar ak ve kara olarak ikiye ayrÝlÝr. DolayÝsÝyla bunlarÝn T�rk Oğurlardan baĢkasÝ 

olmasÝ zordur. B�ylece hem batÝ kaynaklarÝndaki Beyaz HÝrvat, hem de Rus kaynağÝndaki Beyaz 

Oğur adlandÝrmalarÝ, bir Oğur boyu olan SarÝoğurlarÝn ismi ile �akÝĢÝr ve buradaki savÝmÝz haklÝlÝk 

kazanÝr. 

Burada iki �nemli ayrÝntÝdan bahsedilmelidir. Birincisi, zamanla Oğurlar arasÝnda Bulgar 

kelimesinin yayÝlmasÝdÝr. �nceleri Karadeniz‟in kuzeyindeki, olasÝlÝkla Hun kalÝntÝsÝ bir T�rk kabilesinin 

ismi olarak ge�en Bulgar, daha sonra yaygÝnlÝk kazanmÝĢ, hem Kubrat‟Ýn b�y�k devletinin, hem de 

Tuna ve Ġdil boylarÝndaki sonraki iki devletin isimleri olmuĢtur. Kafkasya‟daki BalkarlarÝn ismi de 

onlardan gelir.24 Ama HÝrvatlar/SarÝoğurlarla ilgili hi�bir kayÝtta Bulgar kelimesine rastlanmaz. Bunun 

sebebi, SarÝoğurlarÝn �ok erken bir tarihte, 556-558 civarÝnda diğer Oğurlardan koparak Orta 

Avrupa‟ya (muhtemelen Gali�ya) gitmiĢ olmalarÝ, Bulgar isminin ise daha sonra yayÝlmasÝ olmalÝdÝr. 

Yani SarÝoğurlar Bulgar haline gelmeden bozkÝrdan ayrÝlmÝĢlardÝr. 

Diğer konu ise HÝrvat ulus adÝna kaynaklÝk ettiğini d�Ģ�nd�ğ�m�z ikinci kardeĢ Khrobatos‟un 

ismi ile B�y�k Bulgar hakanÝ Kubrat‟Ýn (Koubratos) ismi arasÝndaki benzerliktir. Biz, �nceki 

�alÝĢmalarÝmÝzda, bu alanÝn pek �ok uzmanÝnÝn s�ylediğini kabul ederek bu isimleri aynÝ kabul etmiĢ 

ve �ok doğal ve m�mk�n olan Kubrat-Kurbat-Krobat değiĢiminden HÝrvat ulusunun eski kaynaklar ve 

bug�nk� BatÝ dillerindeki ismi olan Kroat‟a (ge�en y�zyÝlda Krobat) ulaĢmÝĢtÝk.25 Ancak b�yle bir 
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değiĢimi g�tmeye gerek bÝrakmayan, daha mantÝklÝ bir ger�ek bulunmaktadÝr. „Bat‟ kelimesi Bulgar-

Oğurlarda �ok yaygÝn kullanÝlan bir isimdir.26 B�y�k Bulgar hanÝ Kubrat‟Ýn oğlu Bat-Bayan, Onoğur-

Macar birliğini batÝya g�t�ren Ar-Bat (Arpad), 9. yy. sonu Ġdil Bulgar HanÝ CÝlkÝ Bat-Ugor, Bulgar ġan 

KÝzÝ DestanÝ‟nda ge�en ġam-Bat bunun �rnekleridir. Constantine‟de bir Pe�enek �nderi veya valisi 

olarak ge�en Bat27 da muhtemelen Kara Bulgar d�neminden kalÝp, Pe�enekler geldiğinde yerinden 

ayrÝlmayan ve tabi olan bir Bulgar hanÝdÝr. Moğol Batu Han‟Ýn ismi de bununla ilgili olabilir. Bu 

meyanda „K�r-Bat‟ (ses uyumuyla Kurbat) ismi de bunlarda kullanÝlmasÝ doğal isimlerdendir. KaldÝ ki, 

B�y�k Bulgar Han‟Ýndan bahseden �ağdaĢ kaynaklarda „r‟ hep ���nc� sessizdir: Koubratos 

(Nikephoros), Khubrat (Horenli Musa), Qetrades (Ġznikli Ioannes). YalnÝz Theophanes „Krobatos‟ 

bi�imini kullanÝr. Kubrat ismi a�Ýk Ģekilde eski T�rk�e „toplamak, bir araya getirmek‟ anlamÝndaki 

„kubratmak‟ fiilinden gelir.28 Constantine zamanÝnda bu iki ayrÝ ama birbirine �ok benzeyen ismin 

birbiriyle karÝĢtÝrÝldÝğÝ ve aynÝ sanÝldÝğÝ anlaĢÝlÝyor ki, Bizans imparatoru HÝrvat kelimesinin anlamÝnÝ 

verirken “�ok �lke iĢgal eden” Ģeklinde a�Ýklar.29 Bu, eski kubratmak fiilinin anlamÝ ile uyuĢur. Zira 

kelime, Orhon yazÝtlarÝnda a�Ýk�a ge�tiği �zere, devlet kurmak, dağÝnÝk boylarÝ biraraya getirmek 

anlamÝnda kullanÝlÝr: “Kağan olurup… budunuğ kop kubratdÝm.”30 Budunu kubratmak i�in haliyle 

savaĢmak, dağÝnÝk boylara boyun eğdirmek gerekmektedir. Yani, g�r�nd�ğ� kadarÝyla Bizans 

imparatoru doğru bir anlam veriyor ama HÝrvat‟Ýn k�k� olan Kurbat‟Ý değil, baĢka bir kelime 

olan‟kubrat‟Ý a�ÝklÝyor. 

HÝrvat kelimesinin k�k�n�n „Kurbat‟ olduğunun bir baĢka delili ise, bug�n Macar ve HÝrvatlar 

arasÝnda yaygÝn kullanÝlan kiĢi ismi Horvat‟tÝr. MacarlarÝn da soy haznesinde (ethnogenesis) BulgarlÝk 

vardÝr. Orta Avrupa‟ya Oğur boylarÝndan olan Onoğurlarla birlikte gelmiĢlerdir (Eski ve yeni BatÝ 

dillerindeki bu ulusa verilen Hungar, Hungaros, Ungaros, Venger gibi isimler Onoğur‟dan kaldÝğÝ gibi, 

G�ney Slav dillerindeki Ugar kelimesi de k�k�nde Oğur‟u saklamaktadÝr) ve onlarÝn da bu ismi 

taĢÝmalarÝ doğal g�r�lmelidir. 

SÝrplarÝn g���n�n b�t�n kaynaklarda HÝrvatlarla birlikte anÝlmasÝ ise tamamen eĢzamanlÝlÝktan 

kaynaklanmakta. Bu g���n oluĢ Ģekli, HÝrvatlardan tamamen farklÝdÝr. Birbirini destekleyen 

kaynaklarÝn ÝĢÝğÝnda, bu g��� de Oğurlarla iliĢkilendirmek gerekmektedir. B�y�k Bulgar hanÝ Kubrat‟Ýn 

beĢ oğlundan biri olan Kuber, devlet dağÝlÝnca kendisine bağlÝ olanlarla birlikte Panonya‟ya gitmiĢ ve 

670 civarÝnda Avarlara sÝğÝnmÝĢtÝr.31 BaĢka bir kaynak, Miracula Sancti Demetrii, bundan sonra neler 

olduğunu a�Ýklar. KoturoğurlarÝn tahtÝ ele ge�irme niyetiyle 40 yÝl �nceki isyanlarÝnÝ hatÝrlayan Avar 

kağanÝ, Kuber‟i kendi obasÝndan ayÝrarak g�neyde, Bizans sÝnÝrÝndaki bir uca (Srem civarÝ?) 

yerleĢtirir. Ancak bu, mukadder gidiĢi engelleyemez. Kuber bir toplama kampÝnÝn komutanÝdÝr. Burada 

BizanslÝ esirler tutulmaktadÝr. Avar baĢkentiyle anlaĢmazlÝğa d�Ģen Kuber, burada ka�Ýp kendisine 

gelen Oğurlar, BizanslÝ esirler ve kendilerine katÝlan bir kÝsÝm Slavlarla birlikte isyan eder, �zerine 

g�nderilen Avar g��lerini dağÝtÝr, ancak fazla dayanamayarak ka�Ýp Bizans‟a sÝğÝnÝr ve Selanik 

yakÝnlarÝna yerleĢtirilir. Onun bu geliĢi, pek �ok bilgine g�re SÝrplarÝn Balkanlar‟a geliĢine �ok 

benzer.32 ���nc� bir kaynak olarak, Constantine de bunu nakleder, ancak hatalÝ olarak Herakleios 

zamanÝnÝ verir. Ona g�re SÝrplar imparatordan sÝğÝnma isteyerek Selanik yakÝnlarÝna yerleĢtirilmiĢ, 
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ancak bir s�re sonra burayÝ beğenmeyerek geri d�nm�Ģler, yolda Belgrat‟Ýn komutanÝ onlarÝ 

engelleyerek Morava boylarÝna, yani bug�nk� SÝrbistan‟a yerleĢtirmiĢtir.33 

HÝrvatlarÝn Herakleios‟tan yurt isteyerek, Avarlara karĢÝ savaĢma kaydÝyla Balkanlar‟a geldiğine 

inanan Dvornik, Saksonya‟da yaĢayan „bir diğer Sarmat kabilesi‟ olan SÝrplarÝn da aynÝ Ģeyi 

yaptÝklarÝnÝ s�yler.34 HÝrvatlar i�in sorduğumuz soruyu SÝrplar i�inde sormak zorundayÝz: O g�vensiz 

ortamda yurt istemek i�in Balkanlar‟Ý nasÝl ve hangi mantÝkla se�miĢlerdir? Avar �lkesini nasÝl 

ge�miĢlerdir? �stelik onlar, HÝrvatlar gibi yakÝndan değil, �ok daha uzak bir �lkeden gelmiĢlerdir. Bu 

sorularÝn cevabÝnÝ bulmadÝk�a, SÝrp olayÝnÝ Avar Devleti i�inde a�Ýklamaktan baĢka �aremiz kalmÝyor. 

BatÝdaki Slavlarla AvarlarÝn arasÝnÝn iyi olduğunu, g��l� bir ittifak kurulduğunu biliyoruz. 

Theophanes‟de buna iĢaret eden bir el�ilik vakasÝndan bahsedilir.35 Buna g�re, Avar kağanÝ bug�nk� 

Polonya veya Doğu Almanya‟da yaĢayan SlavlarÝ Bizans‟a karĢÝ kendine yardÝm etmeye �ağÝrmÝĢtÝr. 

Eğer kuzeydeki Sorplarla Balkanlar‟daki SÝrplar aynÝ kimselerse, bunlarÝn geliĢi Avar davetine icabet 

ile a�Ýklanabilir. Bunlardan bir kÝsmÝnÝn Bizans sÝnÝrÝna, yani Kuber Han‟Ýn y�nettiği uca yerleĢmiĢ 

olduğu anlaĢÝlÝyor. O d�nemde Almanlar yeniden g��lenerek SlavlarÝ bastÝrmaya baĢladÝğÝna g�re, 

Novakovi/‟e g�re Elbe boylarÝnda yaĢayan36 SorplarÝn bir kÝsmÝnÝn geri �ekilip m�ttefikleri Avarlara 

sÝğÝnmÝĢ olmasÝ da m�mk�nd�r. 

�te yandan, AvarlarÝn doğrudan kendi y�netimlerindeki Slavlara k�t� muamelelerini, baĢta 

Povest olarak değiĢik kaynaklardan iyi biliyoruz. SoydaĢlarÝna karĢÝ bu muamelelerin diğer bazÝ 

sebeplerle birlikte Sorplarda hayal kÝrÝklÝğÝna yol a�tÝğÝnÝ, Kuber gibi savaĢ�Ý bir �nderin ĢahsÝnda 

isyan i�in iyi bir fÝrsat bulduklarÝnÝ tahmin etmek zor değil. Bu isyana b�y�k ihtimalle Sorp olmayan 

Slavlar da katÝlmÝĢtÝr. Miracula‟ya g�re BizanslÝ esirler barbarlarla (Slav, Bulgar ve Avar) evlenmiĢler 

ortaya karÝĢÝk bir z�mre �ÝkmÝĢtÝr.37 Yani bu u�taki halk kendi i�inde birleĢmiĢ, adeta ortak bir ama� 

etrafÝnda b�t�nleĢmiĢtir. Selanik‟e gittikten sonra esirlerin �nemli bir kÝsmÝ dağÝlmÝĢ ve kendi yollarÝna 

gitmiĢtir, ama kalanlar Kuber Han‟a bağlÝ olarak, birlikte geldikleri Sorp ve Bulgarlarla karÝĢarak 

gelecekteki SÝrp ulusunun �ekirdeğini oluĢturmuĢ, bu nispeten k���k topluluk da y�zyÝllar i�inde 

Morava vadisini �nceden doldurmuĢ olan Slavlarla karÝĢarak Ģimdiki SÝrp ulusunu oluĢturmuĢtur. Yani 

Balkanlar‟daki ilk SÝrp devletini bir T�rk olan Kuber Han kurmuĢtur denebilir.38 

K���k ama g��l� bir topluluğun baĢka bir topluluğun �zerine gelerek kendi y�netiminde 

birleĢtirmesinin ardÝndan yeni bir ulusun ortaya �ÝkmasÝ, bu ulusun k���k topluluğun ismini, b�y�k 

topluluğun ise dilini taĢÝmasÝ, sadece Doğu Avrupa‟nÝn değil, b�t�n bir d�nya tarihinin en olağan 

geliĢmelerinden biridir. T�rkler baĢlangÝ�ta k���k bir uruk idi, ama y�netici olduktan sonra isimlerini 

kendileriyle aynÝ dili konuĢan herkese teĢmil ettiler. KÝp�aklar, daha sonra karĢÝmÝza �Ýkan b�y�k kitle 

i�inde k���k bir boy idi, Bulgarlar da Oğur ve Hun kitleleri i�in de bir oymak idi. Daha sonra KÝp�ak ve 

Bulgar isimleri yayÝldÝ ve etrafÝndaki aynÝ dilli herkesi i�ine aldÝ. Bunlarda dil değiĢmesi s�z konusu 

değildir. Bug�nk� Rus ismi, 1200 yÝl �nce bu topraklara gelerek kalabalÝk SlavlarÝ y�netimlerine alan 

ve nihayet onlarÝn arasÝnda eriyen Viking kabilesi Ruslardan kalmadÝr. Bulgar T�rklerinin bir par�asÝ 

olan Koturoğur (Kutirgur) T�rkleri, Balkanlar‟a gelerek yerleĢmiĢler ve buradaki SlavlarÝ y�netimlerine 
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almÝĢlar, ama nihayetinde aralarÝnda eriyerek kimliklerini kaybetmiĢlerdir. Bug�nk� Bulgar ulusu, 

T�rklerin boy ismini ve SlavlarÝn dilini taĢÝr. Yine eski BulgarlarÝn bir par�asÝ olan Onoğur T�rkleri 

Macar kabilesi ile birlikte Orta Avrupa‟ya g��m�Ģ, zamanla savaĢ�Ý ve az sayÝlÝ Oğurlar eriyerek 

MacarlarÝn dili ulusal dil haline gelmiĢ, ama Onoğur ismi de bug�n ve eski zamanlarda pek �ok dilde 

bu ulusun ismi olarak kalmÝĢtÝr: Hungar, Ungar, Venger, Ungaros, Ugar, vb. Bu hadisenin batÝdaki 

bariz �rneği ise FransÝz ulusudur. Bir German boyu olan Franklar, Clovis zamanÝnda kurduklarÝ devlet 

ile, artÝk Latinceyi benimsemiĢ eski Galya ahalisini y�netimlerine almÝĢlar, ama bir s�re sonra eriyerek 

German dilini unutmuĢlar, bir Latin dili konuĢmaya baĢlamÝĢlar ve yerli halk ile birlikte yeni bir ulus 

kurmuĢlardÝr. 

HÝrvat ve SÝrplarda da adeta bu „Ģablon‟ g�r�l�r. Etnik isimleri ve �rg�tlenmeleri olmayan ve 

kendilerini, belirttiğimiz gibi, bulunduklarÝ yere g�re tanÝmlayan Slavlar, Orta�ağ boyunca iĢleyen ulus-

kurma s�reci i�inde baĢlÝca iki �ekirdek topluluk etrafÝnda billurlaĢmÝĢlardÝr. Orta Dalma�ya boyuna 

yerleĢen ve halkÝ y�netimlerine alan Kurbat Han‟Ýn OğurlarÝ, sayÝlarÝ az olduğu i�in bir s�re sonra yerli 

halk arasÝnda erimiĢler ve onlarÝn dillerini benimsemiĢler, ama nihayetinde devletin kurucusu Kurbat 

Han‟Ýn ismi bu yeni karma ulusa verilmiĢtir. BaĢlangÝ�ta �ok k���k bir b�lgede ve k���k bir topluluk 

tarafÝndan benimsenen bu isim,39 Orta�ağ‟da siyasi sÝnÝrlara, yeni zamanlarda ise dine dayanarak 

s�rekli yayÝlmÝĢtÝr. En fazla yayÝlmanÝn 19. yy.‟da olduğu anlaĢÝlÝyor.40 Bu d�nemde, Katolik dininden 

olan ve aynÝ dili konuĢan herkes, yaĢadÝğÝ yer ve k�keni ne olursa olsun HÝrvat haline gelmiĢ, aynÝ 

Ģey Ortodoks dininden olan herkesin SÝrplaĢmasÝ ile paralellik g�stermiĢtir. B�lgeye giren ���nc� 

unsur olan Ġslam da BoĢnaklaĢma s�recini diğerlerinin rağmÝna g�t�rm�Ģt�r. 

Mevcut HÝrvat ulusu ile ilk ulus-kurucular arasÝnda, bir HÝrvat bilginin ifadesiyle, �ok fazla ortaklÝk 

yoktur. Ulus-kurucular bu topluluğa ismini vermiĢler, ama soy haznesi, dil ve k�lt�r, tamamÝna yakÝn 

oranda baĢka yerlerden gelmiĢtir.41 DolayÝsÝyla, buradaki savÝn sonucu olarak “HÝrvatlÝğÝn k�keninde 

T�rkl�k var” demek yanlÝĢ olur. Doğrusu, “HÝrvat milliyetinin temelini bir T�rk topluluğu atmÝĢtÝr” 

olmalÝdÝr. 

Bu arada, Bosna tarihi de Oğurlarla yakÝndan ilgili g�z�kmektedir. Avar d�neminde bu �lke, 

baĢÝnda birer jupanÝn42 bulunduğu b�lgelere ayrÝlarak y�netilmiĢtir. Avar Devleti‟nin yÝkÝlmasÝndan 

sonra �zellikle Bosna‟da bulunan ban ve jupanlar, b�y�k �l��de SlavlaĢmÝĢ olarak, konumlarÝnÝ 

korumuĢlardÝr.43 Bosna‟nÝn Orta�ağ‟daki derebey sÝnÝfÝ bu AvarlarÝn torunlarÝdÝr. Ancak bu b�lgenin 

Avarlarca ilk iĢgalinin Bayan Han‟Ýn 10 bin Koturoğur askerini g�ndermesiyle olduğunu d�Ģ�n�rsek, 

b�lgede kurulan Avar y�netiminde etnik olarak bu OğurlarÝn ağÝrlÝk sahibi olduğunu d�Ģ�nmemiz 

gerekir. Nitekim, 15. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝnda yazan BizanslÝ Chalkokondylas, “Sandalj‟in �lkesinde 

(Ģimdiki Hersek, O.K.) Kuduger denilen kimseler yaĢar” demektedir. Bu Kuduger‟in Kutirgur 

(Koturoğur) olabileceğini SÝrp yazar Vaso Glu{ac yazmÝĢtÝr. AynÝ Ģekilde Fatih‟in baĢpatrik atadÝğÝ 

Gennadius da bir mektubunda Hersek‟te yaĢayan Kudugerlerden bahsetmektedir.44 BunlarÝn 

tamamen SlavlaĢmÝĢ, ama Romanya‟daki Sekeller gibi ayrÝ bir topluluk olma bilincini koruyan eski 

Oğurlar olduğu tahmin edilebilir. DolayÝsÝyla, Bosna krallÝğÝ i�inde Oğur varlÝğÝ aramamÝz tabii 

olmaktadÝr. 
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Burada �nerilecek nokta, ban/kral soyu Kotromani�lerle ilgilidir. Bosna krallarÝnÝn taĢÝdÝğÝ 

Kotroman kelimesinin anlamÝ ��z�lememiĢtir. �zellikle Alman tarih�iler, ismin sonundaki -man ekine 

dayanarak, hanedanÝn Alman asÝllÝ olduğunu iddia etmektedirler. Ondan �nceki kÝsÝm hakkÝnda ise 

fikir yoktur. Bir kayÝtta ge�en, 12. yy‟da Macar kralÝnÝn „Alman‟ lakablÝ bir komutanÝnÝ Bosna‟ya 

y�netici olarak g�nderdiği haberi de buna dayanak g�sterilir.45 Ancak, 12. yy.‟daki Bosna krallarÝnÝn 

kendi ifadelerinde dahi b�yle bir atadan bahsedilmez; aksine „kadim zamanlardan beri‟ Bosna‟yÝ 

y�nettiklerini s�ylerler. �stelik hi� de Macaristan‟dan g�nderilmiĢ gibi davranmamÝĢlar, daima en 

b�y�k d�Ģman olarak MacarlarÝ g�r�p m�cadele etmiĢlerdir. Kotromanlar da diğer ban ve jupanlar 

gibi b�y�k ihtimalle Avar veya Oğurlara dayanmaktadÝr. YukarÝ paragraftaki ��z�mlemeye ek olarak, 

isimleri bunu a�Ýk�a g�stermektedir. Kotroman kelimesi, �yle g�r�n�yor, tÝpkÝ kopraman, koluman, 

toraman, kocaman gibi, aynÝ ekle yapÝlmÝĢ T�rk�e bir kelimedir: Kotur-man. Kotur kelimesi, bu ailenin 

geldiği Oğur topluluğunun isminden baĢka bir Ģey değildir. 

OğurlarÝn da diğer T�rkler gibi kiĢi isminde at ile ilgili kelimeleri �ok�a kullandÝğÝnÝ g�z �n�ne 

alÝrsak, 12. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝndaki �nl� Bosna y�neticisi Kulin Ban‟Ýn isminin de yine bir at ismi olan 

„kula‟dan geldiği d�Ģ�n�lebilir. 

Hun Devleti‟nin yÝkÝlmasÝnÝn hemen ardÝndan Avrupa‟ya giren ve dağÝnÝk bir boylar topluluğu 

halinde yaĢayan Oğur T�rkleri, Doğu Avrupa‟nÝn Ģekillenmesinde diğer b�t�n T�rk topluluklarÝndan 

daha etkili olmuĢlar, b�lgedeki pek �ok siyasi oluĢum onlarÝn �nderliğinde ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Bug�nk� 

Tataristan ve �uvaĢistan‟Ýn esasÝ olan Ġdil Bulgar hanlÝğÝ ile bug�nk� Bulgaristan‟Ýn aslÝ olan Tuna 

Bulgar hanlÝğÝnÝ ve Macaristan‟Ý bu T�rkler kurmuĢlardÝr. 

Bug�nk� Kara�ay-Balkar T�rklerinin ve Trabzon, Erzurum, Adana, Ankara gibi y�relerimizdeki 

pek �ok yurttaĢÝmÝzÝn aslÝ b�y�k ihtimalle onlara dayanÝr. AyrÝca SÝrp, HÝrvat ve BoĢnak devletlerini 

tarihte ilk kuranlar yine bu T�rk boyundandÝr. 

TeĢkilat�Ý olmalarÝ sebebiyle sayÝlarÝ �ok az bile olsa geniĢ kitleleri evirmiĢler, daha �nce devlet 

kavramÝna yabancÝ olan topluluklarÝ g��l� ve kalÝcÝ devlet gelenekleri ile tanÝĢtÝrmÝĢlar, nihayetinde de 

sayÝlarÝ az olduğu i�in y�nettikleri halklar arasÝnda eriyip gitmiĢlerdir. 
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B. Bulgarlar  

 Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni / Prof. Dr. Plamen S. Tzvetkov 

[s.599-605]   

Sofya Yeni Bulgar �niversitesi / Bulgaristan 

 

�oğu bilim adamÝ, M.S. 1.‟den 10. yy.‟a kadarki �in, Bizans, Arap ve BatÝ Avrupa kaynaklarÝnda 

adÝ ge�en BulgarlarÝn veya BulgaristanlÝlarÝn, bug�n Balkan veya Tuna Bulgaristan‟Ýndaki n�fusun 

�oğunluğunu oluĢturan Bulgarlarla �ok az ortak Ģeyinin olduğunu kesin bir doğru olarak kabul eder. 

“Random House Webster‟s College Dictionary” gibi yaygÝn s�zl�klerde bile, Bulgarlar (Bulgars) “M.S. 

7. yy. sonunda G�ney Balkanlar‟da bir devlet kuran” ve “900 yÝlÝna kadar yerli Slav n�fus tarafÝndan 

b�y�k �l��de asimile edilen bir T�rk halkÝ” olarak tanÝmlanÝr. AynÝ s�zl�ğe g�re BulgaristanlÝlar 

(Bulgarians) ise, Bulgaristan‟Ýn bir G�ney Slav dili konuĢan yerel ya da yerleĢik halkÝdÝr.”1 

Bununla birlikte herĢey, BulgarlarÝn Slav k�keni hakkÝndaki derin k�klere dayanan efsanenin, 

tamamen değilse bile b�y�k �l��de, siyasi değerlendirmelerden g�d�lendiğini g�stermektedir. Mauro 

Orbini‟nin „SlavlarÝn KrallÝğÝ‟nÝ yayÝnladÝğÝ 1601 yÝlÝna kadar, hemen herkes Bulgarlarla Slavlar 

arasÝnda a�Ýk bir ayrÝm yapÝyordu. B�y�k ve birleĢik bir Slav imparatorluğunun ortaya �ÝkÝĢÝnÝ g�rme 

arzusundaki Mauro Orbini, Gotlar, Hazarlar ve hatta Etr�skler gibi kesinlikle Slav olmayan pek�ok 

halka bir Slav k�ken izafe etti. Doğal olarak Bulgarlar da Slav ailesine dahil edildiler. Bu bağlamda 

Mauro Orbini‟nin ayrÝ Slav milliyetlerinin varlÝğÝnÝ inkar ettiğini ve Rus, Leh, �ek, Slovak, Sloven, 

HÝrvat ve SÝrplarÝ bir ve aynÝ milletin kabileleri kabul ettiği belirtilmelidir.2 

Bir sonraki aĢamada, Romen ve BulgarlarÝn Slav k�keni hakkÝndaki iddia Rusya tarafÝndan, bu 

iki millet Rusya‟nÝn Ġstanbul ve Boğazlar‟a doğru geniĢlemesinde yol �zerinde bulunmasÝ gibi basit bir 

sebeple g��l� bir Ģekilde desteklendi. 1769‟daki bir bildirgesinde Rus �ari�esi 2. Katerina (1762-

1796) Moldova, Romanya (Wallachia), Karadağ, Bulgaristan, Bosna, Hersek ve Arnavutluk 

„SlavlarÝnÝn‟ Balkanlar‟a Rusya‟dan geldiklerini iddia ediyordu. Bu y�zden onlar, OsmanlÝ Devleti‟ne 

saldÝrmak �zere olan Rus ordularÝna yardÝm i�in T�rklere isyan etmeliydiler.3 

OsmanlÝ y�netimine karĢÝ dÝĢ destek arayan pek�ok Bulgar milli �nderleri, Rusya‟nÝn 

Panslavizm propagandasÝndan gayet �abuk etkilenir hale geldiler. RuslarÝ ve SÝrplarÝ hi� sevmeyen, 

Bulgar ulusal hareketinin babasÝ HilandarlÝ Paissi bile Orbini‟nin BulgarlarÝn Slav aslÝ hakkÝndaki 

savÝnÝ hemen kabul etti. Ger�ekte o, eski Bulgar �arlÝğÝ‟nÝn yeniden kurulmasÝnÝ d�Ģl�yordu ve 

T�rklerle muhtemel bir akrabalÝk �zerine bir ipucu bile s�zkonusu değildi. Bu sebeple, BulgarlarÝn 

hem Slavlarla, Ruslarla, hem de T�rklerle akraba olduğunu s�yleyen zamanÝnÝn yaygÝn efsanesini 

kasten �arpÝttÝ. Kendi „Slav-Bulgar Tarihi‟nde, T�rklerle iliĢkiyi tamamen g�rmezden geldi.4 
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Yukarda da dile getirildiği gibi, 1601‟e kadarki t�m yazÝlÝ kaynaklar, birbirine tamamen yabancÝ 

ve sÝk sÝk da d�Ģman olarak g�r�len Bulgarlar ile Slavlar arasÝnda kesin bir ayrÝm yaparlar.5 �rneğin, 

11. yy. sonlarÝnda bir Bulgar yazar, a�Ýk�a BulgarlarÝn sadece „KumanlarÝn ���nc� kÝsmÝ‟ olduğu 

kanÝsÝndadÝr. Onun g�z�nde Bulgarlar ile Kumanlar arasÝndaki tek fark, BulgarlarÝn HÝristiyan, 

KumanlarÝn ise hala pagan oluĢudur.6 

DeğiĢik Slav halklar arasÝnda kaydadeğer farklarÝn olduğu 13-14. yy.‟larda da, yabancÝ 

g�zlemciler SlavlarÝn Bulgarlar veya Ulahlar ile doğrudan bir iliĢkisi olmadÝğÝnÝ tam olarak dile 

getirmiĢilerdir. Bu y�zden, Venedikli Andrea Dandolo, bu d�nemde tek bir tane bile G�ney Slav, 

Bulgar veya Ulah devletinin olmadÝğÝ halde, Dalma�ya hakkÝnda G�ney SlavlarÝnÝn �lkesi diye 

yazarken, Bulgaristan‟a BulgarlarÝn, Romanya‟ya da UlahlarÝn �lkesi der. HÝrvatlar MacarlarÝn 

hakimiyetinde bulunurken, SÝrplar pek�ok knezlik arasÝnda b�l�nm�Ģt�. Bulgarlar ise en azÝndan on 

farklÝ krallÝk ve knezlik halinde yaĢÝyorlardÝ ve en az iki adet Romen veya Ulah devleti vardÝ.7 

Bilim adamlarÝ sÝk sÝk, BulgarlarÝn Slav �zelliklerine bir delil olarak, �ok sayÝda birincil kaynakta 

ge�en “Slavlar veya Bulgarlar”, “BulgaristanlÝ Slavlar” veya “Bulgar denilen Slavlar” gibi ifadelere 

g�nderme yaparlar. Ancak anlam a�ÝktÝr: Bu kaynaklarda belirtilen halk, Bulgarlar değil, ya bir zaman 

Bulgar y�netiminde kaldÝklarÝ, ya da Bulgaristan‟dan g��t�kleri i�in Bulgar diye adlandÝrÝlan SlavlardÝr. 

Imre Boba‟nÝn iĢaret ettiği gibi, Panonya, YukarÝ Mezya (Moesia) ve Karpat SlavlarÝ, buralar 9 ve 10. 

yy.‟larda Bulgar devleti sÝnÝrlarÝ i�inde bulunduğu i�in, “Sclavi ex Bulgariae” (Slavlar ve Bulgarlar) 

olarak tanÝmlanÝyordu.8 

ġimdiki BulgarlarÝn Slav k�keni hakkÝndaki savÝ arkeolojik veriler de doğruluyor 

g�r�nmemektedir. �� tarihi b�lge Mezya, Trakya ve Makedonya‟da Slav ��mlek�iliği, Slav 

yerleĢimleri, hatta m�cerret Slav meskenleri bulmak i�in �ok �aba g�sterildi ancak sonu�lar b�y�k 

�l��de kuĢkulandÝrÝcÝdÝr. BazÝ bilginler, Balkanlar‟daki pek �ok yerde bulunan ilkel ve kaba ��mlekleri 

SlavlarÝn �r�n� olarak ilan etmekte acele ettiler. Ancak bu ��mlek�ilik eski TrakyalÝlara �zg�d�r ve 

Romen arkeologlar bunlarÝn yerel „Dridu‟ k�lt�r�ne ait olduğu inancÝnda haklÝ g�r�nmektedirler.9 

Zaten acemice ��mleklere dayanarak belli bir milliyet hakkÝnda h�k�m vermek m�mk�n değildir, 

��nk� bunlar nihayet olduk�a ilkel teknolojideki yerel ev �r�n�nden baĢka bir Ģey değildir. AynÝsÝ 

profesyonel ��mlek�ilik değildir ve bu bağlamda, bug�nk� Bulgaristan ve Makedonya topraklarÝnda 

bulunan ustaca ��mlekler, Ġdil Bulgaristan‟Ýndaki ustaca ��mleklerle aynÝ değilse bile olduk�a 

benzerdir.10 

Hatta Pliska ve Preslav gibi Orta�ağ Ģehirlerinin mimarisinin Slavlarla hi�bir ilgisi yoktur, aksine 

harabeleri baĢlÝca, Asya‟dan Avrupa‟ya uzun yollarÝnda bir zamanlar BulgarlarÝn yaĢadÝğÝ topraklarda 

bulunan Ģehirlerin mimarisi ile akrabadÝr.11 

Bulgaristan veya Makedonya‟da bulunan hemen t�m kafatasÝ ve iskeletlerde �yle bir Slav 

�zelliği yoktur. AynÝsÝ, pek �ok uzmana g�re diğer g�ney AvrupalÝlardan ayrÝlan ama Orta�ağ 

BulgarlarÝnÝn Ýrk �zellikleri ile aynÝ olan bir mahalli Akdeniz ÝrkÝna mensup olan g�n�m�z BulgarlarÝ 
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i�in de ge�erlidir. �te yandan, G�ney Avrupa Ýrk tipi doğu ve batÝ SlavlarÝndan tamamen farklÝdÝr. 

Orta�ağ Slav mezarlarÝnda bulunan kafataslarÝnda g�ney Avrupa unsurlarÝ bulunmamaktadÝr. Bu 

G�ney SlavlarÝ, yani SÝrp ve HÝrvatlar, g�ney Avrupa altÝrkÝnÝn „Dinar‟ denilen tipine aittirler. SÝrbistan 

ve HÝrvatistan‟daki Orta�ağ Slav mezarlarÝndaki kafataslarÝ, Bulgaristan ve Makedonya‟dan tamamen 

ayrÝ olan ger�ek Slav altÝrkÝnÝn t�m �zelliklerine sahip iken, bu Dinar tipi ovalarda daha az belirgindir. 

BaĢka bir diyiĢle, SÝrp ve HÝrvat olaylarÝnda Slav ve �nemli miktarda yerli unsurlarÝn karÝĢÝmÝndan 

bahsedilebilirken, Bulgar altÝrkÝ, Slav Ýrk tipinden tamamen farklÝdÝr. Burada tabii ki, BulgarlarÝn Ģimdi 

ve eskiden „saf bir Ýrk‟ olduğunu s�ylenmemekte, fakat herĢey Bulgar altÝrkÝnÝn kesinlikle Slavlarla 

Slav olmayan unsurlarÝn bir karÝĢÝmÝ olmadÝğÝna iĢaret ediyor g�r�nmektedir. Bulgarlar, Ġraniler, 

Balkan yerlileri ve belli miktarda MoğolsularÝn (Mongoloid) bir karÝĢÝmÝ idi.12 

BulgarlarÝn k�keni hakkÝndaki SlavcÝ sav, esas olarak bug�nk� BulgarlarÝn bir Slav dili 

konuĢtuğu deliline dayandÝrÝlÝr. Ger�ekten de, pek�ok dilbilimci Bulgarca kelimelerin yaklaĢÝk y�zde 

80‟inin diğer Slav dillerinde az �ok benzerlerinin olduğunu iddia eder. Ancak bu kelimelere yakÝndan 

bir bakÝĢ, Slav deyiĢler Ģ�phesiz Hint-Avrupa ailesine ait olsa da, hem Bulgarca‟da hem de b�t�n Slav 

dillerinde bulunan �ok fazla kelimenin Hint-Avrupa‟dan ziyade Ural-Altay k�kenine sahip olduğunu 

keĢfetmeye yol a�ar. �rneğin, „tovar‟ (mal), „kniga‟ (kitap), „jupan‟ (y�netici, �oban) ve „otets‟ (baba, 

ata) gibi kelimelerin muhtemelen Slav dillerindeki erken Altay alÝntÝlarÝ olduğu uzun s�redir s�ylenir. 

AynÝ Ģekilde Bulgarca „dyado‟ ve Slavca „ded‟, T�rk�e „dede‟ ile ilgili olabilir. Bulgarca „vruh‟ ve Slavca 

„verh‟ (doruk) kelimeleri �uvaĢ�a „vur‟, Moğolca „oroi‟ ve Macarca „orr‟ ile a�Ýk�a aynÝ k�ktendir. „Su‟ 

i�in Bulgarca ve Slavca kelime „voda‟ a�Ýk�a Almanca „wasser‟ ile ilgilidir, ama Mordvaca „ved‟e daha 

yakÝndÝr. AynÝsÝ „olovo‟ (Bulgarca ve Slavcada „kurĢun‟; MacarcasÝ „�lom‟), „med‟ (Bulgarca ve 

Slavcada „bal‟; Mordvaca „med‟ ve Macarca „m�z‟), „beg‟ veya „byag‟ (Bulgarca ve Slavca‟da „ka�mak‟; 

KÝrgÝzca‟da „beige‟, Doğu T�rk�esi‟nde „paige‟ ve değiĢik Fin-Oğur dillerinde „poktem, „potta‟ and „fut‟), 

„pol‟ veya „polovina‟ (Bulgarca ve Slavcada „yarÝm‟; MordvacasÝ „pele‟), „slovo‟ (Bulgarca ve Slavca 

„s�z‟; MacarcasÝ „sz�‟, T�rk�esi „s�z‟), „tsvet‟ veya „tsvyat‟ (Bulgarca ve kÝsmen Slavca „renk‟ veya 

„�i�ek‟; �uvaĢ�asÝ „�e�ek‟, T�rk�esi „�i�ek‟); „sveti‟ (Bulgarca ve Slavca „ÝĢÝmak‟; MacarcasÝ „s�t‟), 

„tegne‟ veya „teji‟ (Bulgarca ve Slavca „ağÝr gelmek‟; T�rk�e „takmak‟ ve �n-Bulgarca „tagrogi‟ ile 

�zdeĢleĢtirilebilir), „koza‟ (Bulgarca ve Slavca „ke�i‟; �uvaĢ�asÝ „ka�aga‟ ve T�rk�esi „ke�i‟), „vodi‟ 

(Bulgarca ve Slavca „ (klavuzca) g�t�rmek‟; MordvacasÝ „ved‟), „dee‟ veya „dyava‟ (Bulgarca ve Slavca 

„yapmak‟, MordvacasÝ „tej‟), „piĢe‟ (Bulgarca ve Slavca „yazmak‟, Doğu T�rk�esinde „pit‟ ve 

Moğolca‟da „bi�i‟), „meri‟ (Bulgarca ve Slavca „�l�mek‟; MacarcasÝ „m�r‟), „pali‟ (Bulgarca ve Slavca 

„ÝĢÝtmak‟; MordvacasÝ „pal‟) kelimelerine de uygulanabilir. Hatta „edin‟ gibi bir sayÝ (Bulgarca ve Slavca 

„bir‟) Macarca „egy‟ kelimesiyle iliĢkilendirilirken, „devet‟ (Bulgarca ve Slavca „dokuz‟) rakamÝnÝn  

paraleli yoktur, lakin muhtemelen �n-Bulgarca „dokuz‟ olan „tovir‟ ile aynÝ k�kenden gelebilir. 

B�t�n bu kelimeler ve diğer bir�oğu, eğer �ağdaĢ Bulgarcadaki Slavca kelimelerden ziyade Slav 

dillerindeki Bulgarca kelimeler değilse, erken Ural-Altayca g�r�lmeli. Slav ve Hint-Avrupa dillerinde hi� 

olmayan ve buna karĢÝlÝk Altayca veya Fin-Oğurca karĢÝlÝklarÝ olan „biser‟ (inci), „beleg‟ (iz, belge), 

„bel�ug‟ (bilezik), „bubrek‟ (b�brek), „paĢenog‟ (bacanak), „toyaga‟ (baston, dayak), „kapiĢte‟ (tapÝnak), 
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„kumir‟ (put), „kuĢta‟ (ev), „kani (�ağÝrmak), vb. �ok fazla sayÝda Bulgarca kelimenin varlÝğÝ bu 

varsayÝmÝ doğruluyor g�z�kmektedir. 

�te yandan hem �ağdaĢ Bulgarca hem de �n-Bulgarca �ok sayÝda Hint-Ġran kelimeleriyle 

birbirinden ayrÝlÝr. Bu y�zden, �rneğin, „Bog‟ (TanrÝ) kelimesi b�t�n Slav dillerinde vardÝr ama bir Hint-

Ġran kelimesiyle ilgili g�z�kmektedir. „Bogatur‟ veya „bagain‟ (Orta�ağ BulgaristanÝ‟nda se�kinlerin 

sanlarÝ) gibi �n-Bulgarca kelimeler a�Ýk�a „Bog‟dan t�retilmiĢtir. �te yandan „san‟ (san, unvan), „delva‟ 

(�anak), „stopan‟ (sahip, usta, koca, ağa), „Asparukh‟ (Esperik, Tuna BulgaristanÝ‟nÝn ilk hanÝ) ve diğer 

bir�ok kelime Hint-Ġran k�kenlidir, fakat diğer Slav dillerinde yoktur. 

Kelimeler bir dilden diğerine kolayca ge�er ama aynÝ Ģey ses yapÝsÝ (phonetics) ve bi�im 

(morphology) i�in ge�erli değildir. Bu bağlamda, �ağdaĢ Bulgarca Slav dillerinden a�Ýk Ģekilde farklÝdÝr 

ve aynÝ zamanda �ağdaĢ BulgarcanÝn hem Ural-Altay dilleri, hem de �n-Bulgarca ile bariz akrabalÝğÝ 

vardÝr. �te yandan, hem �ağdaĢ, hem de eski Bulgarca Ural-Altay ve Hint-Ġran �zelliklerin �zel bir 

karÝĢÝmÝ olarak g�r�n�r. 

Eski „ae‟ sesinin telaffuzuna g�re �ağdaĢ BulgarcanÝn iki ağÝz topluluğuna ayrÝlmasÝ da diğer 

Slav dillerinde g�r�lmez. �rneğin „byag‟ (ka�mak) s�zc�ğ� bug�n BatÝ Bulgaristan ve Makedonya‟da 

„beg‟ Ģeklinde s�ylenir. Bu b�l�nme, bir zamanlar bir tarafta Asparukh‟un BulgarlarÝ, �te tarafta 

Panonya BulgarlarÝnÝn yerleĢtiği alanlara denk d�Ģer. �n-Bulgarcada „ae‟ sesinin varlÝğÝ fikrini, �n-

Bulgarca karakteri iyi bilinen bir ger�ek olan „belyazvam‟ ve „beleja‟ (iĢaretlemek, belgelemek) gibi 

bi�imler takviye eder. 

T�rk�e gibi, �ağdaĢ Bulgarcada Slav dillerinden „�‟ sesinin varlÝğÝ ile ayrÝlÝr. Bu seslerin bazÝlarÝ, 

Eski Slavca‟nÝn Kiril-Metod n�shasÝnda olan ve halen Leh�e‟de bulunan genizden �ÝkarÝlan „o (n) ‟ 

gelir. „To (n) gan (doğan) gibi �n-Bulgarca kelimelerin g�sterdiği gibi, bu genizden �Ýkan ses �n-

Bulgarca‟ya da �zg� idi. Belki T�rk�enin etkisiyle bu kelime �ağdaĢ Bulgarcada „dogan‟ Ģeklinde 

değiĢti. 

Ural-Altay dillerinin aksine, hem �ağdaĢ, hem de eski Bulgarcada ses uyumu yoktur. �n-

Bulgarca i�in „dilom‟ (yÝlan),13 „Ģegor‟ (sÝğÝr),14 „tovir‟ (dokuz) vb. kelimeler bu kanÝyÝ g��lendirir. Yine 

de, kimi bilginlere g�re, �ağdaĢ Bulgar ağÝzlarÝnÝn en azÝndan bir veya ikisinde ses uyumunun 

kalÝntÝlarÝ vardÝr. �rneğin „Ģapka‟ (Ģapka), „jaba‟ (kurbağa) ve „�aĢa‟ (kap) gibi kelimeler bu ağÝzlarda 

„Ģepki‟, „�eĢi‟ ve „jebi‟ haline gelir.15 

�ağdaĢ Bulgarca „l‟, „n‟ ve „r‟ yarÝm seslilerinin yumuĢak ve sert bi�imlerinin olmamasÝyla da 

Slav dillerinden belirgin Ģekilde ayrÝlÝr, ama „�‟, „Ģ‟ ve „j‟nin Hint-Avrupa „k‟, „x‟ ve „g‟ ve „k‟, „s‟ ve „z‟ye 

karĢÝ gelmesiyle hem Bulgarca, hem de Slavca deyiĢler Hint-Avrupa dillerinden ayrÝlÝr. Sofya‟da 

1989‟da yapÝlan UluslararasÝ 6. G�neydoğu Avrupa �alÝĢmalarÝ KurultayÝ‟na sunduğu bir bildiride, 

AvusturyalÝ dilbilimci Galton, bu „Slavca‟ seslerin Ural-Altay k�kenli olduğuna iĢaret etmiĢtir. 
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�ağdaĢ BulgarcanÝn kuĢku g�t�rmeyen bir Hint-Avrupa �zelliği �� cinsin varlÝğÝdÝr. Hem 

Bulgarca, hem de Slav dillerinde eril isimler, �rneğin, genellikle bir sessizle, diĢil isimler genellikle „a‟ 

ile ve ortal isimler „o‟ veya „e‟ ile biter. Eski Bulgarcada cinsiyetin olup olmadÝğÝnÝ s�ylemek �ok 

zordur. Ancak „beleg‟ (eril), „toyaga‟ (diĢil) ve zÝrh anlamÝna gelen ve muhtemelen bazÝ �ağdaĢ Bulgar 

ağÝzlarÝnda „kepe‟ (�oban abasÝ) olarak korunan „kupe‟ (ortal) gibi iyi bilinen �n-Bulgarca kelimelerde 

de bu sonlamalar bulunur. 

�ağdaĢ Bulgarcada isim ve sÝfatlarÝn �oğulu pek �ok değiĢik yolda yapÝlÝr. Ancak „ku�e‟den 

(ku�u, k�pek) „ku�eta‟ (k�pekler) Fince kelime „talo‟dan (ev) „talot‟ (evler) ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilirken, 

„kÝĢta‟dan (ev) „kÝĢti‟ (evler), Macarca „k�nyv‟den (kitap) „k�nyveim‟ (kitaplarÝm) Ģeklini 

�ağrÝĢtÝrmaktadÝr. Samoyed�e „tubka‟dan (balta) „tubkami‟ (baltam) veya T�rk�e „oda‟dan „odam‟ gibi, 

Ural-Altay dillerindeki �zel iyelik bi�iminin hem �n-Bulgarca hem de �ağdaĢ Bulgarcada tam karĢÝlÝğÝ 

olduğu da belirtilmelidir: „BaĢta‟dan (baba) „baĢta mi‟ (babam) veya „alkha‟dan (y�z�k) „alkhasi‟ 

(y�z�ğ�). Bu iyelik g�sterme Ģekli Slav dillerinde bilinmez. 

Slav dillerinin aksine, edebi Bulgarcada bir kural olarak „declension‟ durumlarÝ yoktur. �ağdaĢ 

Bulgarca, edebi bi�imlerinde bazÝ durumlarda isimlerin hal �ekimi ve pek �ok ağÝz ile halk t�rk�lerinde 

isim ve zamirlerin hal �ekimini korumuĢtur. Ancak, Slav ve Hint-Avrupa dillerinin aksine ve Ural-Altay 

dillerine benzer olarak, 

 Bulgarca hal �ekimleri cinsiyet ve sayÝya g�re değiĢmez ve isim ve sÝfatlarÝn hal �ekimleri 

arasÝnda fark yoktur. 

Bulgarca hal �ekimlerinin Slavcaya Ural-Altaycadan daha benzer olmadÝğÝ, hatta MokĢa-

Mordvaca hal �ekimleriyle hemen hemen aynÝ olduğu ger�eği de daha az �nemli değildir. „Kogo‟ 

(Kimi) soru zamiri, Slavca karĢÝlÝğÝ ile aynÝ g�z�kmektedir. Ancak Bulgarca „kogo‟, Slavca „kto‟, „tko‟ ve 

„ko‟ bi�imlerinden a�Ýk�a farklÝ olan „koy‟dan gelir ve �antice „koii‟ gibi Fin-Oğur bi�imlerle hemen 

hemen aynÝdÝr. Hatta-i hali (genitive) eki „go‟ Hint-Avrupa dillerinde bulunmaz ve ancak Mordvaca 

translatif eki „ka‟ ile eĢleĢebilir. AynÝ ek iyi bilinen bir �n-Bulgarca bi�imde, yani „i�ir‟den „i�irgo‟da 

bulunuyor olabilir.16 

AynÝ Ģekilde „koy‟dan (kim) �ağdaĢ Bulgarca „komu‟ (kime) da Slavca karĢÝlÝklarÝ ile aynÝ olabilir 

ama bir epentetik „m‟ ile de kurulmuĢ olabilir.17 Ġsmin -e hali i�in „u‟ eki hem Hint-Avrupa, hem de 

Ural-Altay dillerinde yaygÝndÝr ve Mordvaca „u‟ eki ile aynÝ olabilir. �rneğin „oĢ‟tan (Ģehir) „oĢu‟ (Ģehre). 

BazÝ BatÝ Bulgar ve Makedon ağÝzlarÝnda, Slav ve Hint-Avrupa dillerinden tamamen farklÝ �zel 

bir e hali vardÝr. �rneğin, „tate‟den (baba) „tateta‟ (babanÝn). Bu „ta‟ eki MokĢa-Mordvaca -den hali 

ekleri „ta‟ ve „da‟ ile neredeyse aynÝdÝr. 

BazÝ Bulgarca ağÝzlar, -i hali i�in „a‟, „�‟ veya „u‟ sonlamalarÝnÝ korumuĢlardÝr. Bu �� ek de, 

MokĢa-Mordvaca iyelik eki „ny‟yi �ağrÝĢtÝran daha eski bir „o (n)‟ ekinden geliyor olabilir. 
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„NoĢt‟tan (gece) „noĢtem‟ (geceleyin) gibi bi�imler Slav dilleri i�in kesinlikle imkansÝzdÝr, ��nk� 

„noĢt‟ bir diĢil isimdir. „M‟, „om‟, „em‟ ve „am‟ gibi ekler, MokĢa-Mordvacada „ftama‟daki -den hali eki 

„ama‟ ile ilgili olabilir. „DobÝr‟dan (iyi)-e hali „dobre‟ gibi Bulgarca bi�imler de Slav dillerine tamamen 

yabancÝdÝr. „E‟ ve �zellikle „i‟ eki „big‟den „bigi‟deki18 gibi, �ok sayÝda 9. yy. Bulgar taĢ yazmasÝnÝn 

baĢlangÝcÝnda bulunan bir �n-Bulgarca bi�imde de bulunabilir. Bu „i‟ eki, MokĢa-Mordvaca-e hali eki 

olan „i‟ ile ilgili olabilir. 

�nleme (vocative) �ağdaĢ Bulgarcada halen yaygÝn olarak kullanÝlmaktadÝr. Bunun „e‟ eki �n-

Bulgarcada da bulunuyor olabilir. Bir Ģekilde, �ok sayÝda 9. yy. Bulgar taĢ yazmasÝ, „kan‟Ýn (han) 

�nlemesi olmasÝ muhtemel „kane‟ kelimesiyle baĢlar. 

Bulgarca ve Slav dilleri arasÝndaki esaslÝ bir ayrÝlÝk hem �ağdaĢ Bulgarcada, hem de �n-

Bulgarcada, „kÝĢta‟dan (ev) „kÝĢtata‟ (bilinen ev) �rneğinde olduğu gibi, belirte� son ekinin 

kullanÝlmasÝdÝr. Yukarda ge�en deyiĢteki „kana‟nÝn, muhtemelen bir belirte� son eki olan „a‟nÝn „kan‟a 

eklenmesiyle oluĢtuğu a�ÝktÝr. Bu belirte�ler Slav dillerinde kesinlikle bulunmaz. Ermenice, Norve��e, 

Danca, Ġsve��e, Romence ve Arnavut�a gibi �ok sayÝda Hint-Avrupa dilinde bulunabilirler, fakat bu 

dillerde belirte�ler �neklerle aynÝ zamanda (eĢ zamanlÝ olarak) olarak kullanÝlÝr. Ger�ekte belirte�ler 

genellikle Ural-Altay dillerinin tipik bir �zelliğidir ve �rneğin Mordva dilinde de belirte�ler vardÝr. Bu 

bakÝĢ a�ÝsÝyla, Bulgarca „kÝĢtata‟ Ģekli, Mordvaca „kudo‟dan (ev) „kudos‟ (bilinen ev) Ģekli ile hemen 

hemen aynÝdÝr. 

Bulgarca kiĢi zamirleri de Slavca olanlardan �ok farklÝdÝr, ama aynÝ zamanda Ural-Altay ve Hint-

Avrupa unsurlarÝnÝn yine �zg�n bir karÝĢÝmÝ olarak g�r�n�rler. Bu bağlamda, Slavca „ya‟ya denk gelen 

„az‟ (ben) ve Slavca „mi‟ veya „mÝ‟ya denk gelen „nie‟ (biz), Slavca karĢÝlÝklarÝ „vi‟ veya „vÝ‟dan iki heceli 

olmasÝyla ayrÝlan „vie‟ (siz) ile birlikte a�Ýk�a Hint-Avrupa k�kenlidir. �stelik Bulgarca bi�imler „tebe‟ 

(seni), „nas‟ (bizi), „vas‟ (sizi) sadece Slavca değil, Toharca (yani Hint-Avrupa) karĢÝlÝklarÝyla da hemen 

hemen aynÝdÝr. �te yandan Bulgarca kiĢi zamirleri „men‟ (beni), „on‟ (o) ve „nego‟ (onu) da Slavca 

karĢÝlÝklarÝ ile hemen tamamen aynÝdÝr ama Ural-Altay dillerinde, Hint-Avrupa dillerinden daha fazla 

benzerleri vardÝr. Nihayet „toy‟ (eril o), „to‟ (ortal o), „tya‟ (diĢil o) ve „te‟ (onlar) kiĢi zamirlerinin tam Slav 

veya Hint-Avrupa benzerleri yoktur, fakat Komice „sia‟ ve �antice „tow‟ gibi Fin-Oğurca bi�imlerle 

kolayca eĢleĢebilirler. 

Bulgarcada olumsuz zamirlerin �uvaĢ�aya �ok benzer bir Ģekilde yapÝldÝğÝ da 

belirtilmelidir.�rneğin, Bulgarca „koy‟dan (kim) „nikoy‟ (hi� kimse), �uvaĢ�a „kam‟dan (kim) „nikam‟a 

(hi� kimse) uyar. 

Sonuncu ama kesinlikle �nemli olarak, Bulgarca‟nÝn t�m zaman ve kip d�zeni Slavca fiil 

d�zeninden tamamen farklÝdÝr ve yapÝsÝ T�rk�e ile neredeyse aynÝdÝr. Diğer pek�oğu yanÝnda bu, 

g�r�lmemiĢ eylemleri tanÝmlamak i�in kullanÝlan -miĢ kipi i�in de ge�erlidir. Bu kip, sadece Slavcaya 

değil, t�m Hint-Avrupa dillerine de tamamen yabancÝdÝr. �rneğin Bulgarca „�el sÝm‟ ve „�el‟ T�rk�e 

„okumuĢum‟ ve „okumuĢ‟a karĢÝlÝk gelir. 
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SayÝlarÝ sÝnÝrlÝ olsa da, yazÝlÝ kaynaklarda g�n�m�ze kadar korunan �n-Bulgarca metin, terim ve 

deyiĢler, �n-Bulgarca ile Ģimdiki Bulgarca arasÝndaki farkÝn eski ve yeni Yunancadan daha fazla 

olmadÝğÝnÝ iddia etmek i�in yeterlidir. Bulgarca ve Slav dilleri hem temelden farklÝdÝrlar, hem de 

birbirine a�Ýk�a benzerler. Bu bizi, BulgarcanÝn g��l� Hint-Avrupa tesiri altÝndaki bir Ural-Altay dili, 

SlavcalarÝn ise g��l� Ural-Altay etkisi altÝndaki Hint-Avrupa dilleri olduğu kestirimine g�t�r�r. 

Bulgarcaya en yakÝn Ural-Altay dilleri kuĢkusuz �uvaĢ�a (bir Altay dili) ve MordvacadÝr (bir Ural dili) 

ve bu, bu iki halkÝn Bulgarlarla akrabalÝğÝnÝ g�steren bir dizi etnografik veri ile takviye bulur. Diğer bir 

deyiĢle, bir Slav dili konuĢtuklarÝ i�in BulgarlarÝn Slav olduğu yaygÝn inancÝ, yanlÝĢ sorulmuĢ bir soruya 

yanlÝĢ bir cevap olarak g�z�k�yor: “Bulgarca neden Slav dillerine y�le yakÝn?” yerine “Slav dilleri 

Bulgarcaya neden o kadar yakÝn?” diye sorulmalÝdÝr.19 

BazÝ kuramlara g�re, Slavlar M.�. 2000 yÝlÝnda bile ayrÝ bir milliyet olarak vardÝ ama herĢeyin, 

M.S. 4-5. yy.‟lara kadar Slavlar veya doğrusu �n-Slavlar ile Ģimdiki Litvan ve LetonlarÝn atalarÝ olan 

Baltlar arasÝnda fark olmadÝğÝnÝ g�sterdiği g�r�l�yor. 4. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝndaki Hun iĢgaline kadar 

bug�nk� Polonya, BatÝ Ukrayna, BatÝ Akrusya, Litvanya ve Letonya‟nÝn sakinleri, Balto-Slav 

denebilecek tek ve aynÝ milliyete ait idiler. AynÝ tanrÝlara tapmÝĢlardÝr ve ��mlek�ilik ve meskenler de 

dahil, k�lt�rleri M.S. 4. yy.‟a kadar ger�ekte değiĢmeden kalmÝĢtÝr. Bug�nk� Polonya ile Ukrayna ve 

Akrusya‟nÝn batÝsÝnda yaĢayan Balto-SlavlarÝn g��l� Ural-Altay ve Hint-Avrupa etkisi altÝna girmeleri 

ancak, Tuna‟nÝn kuzeyine ve Rhine‟in batÝsÝna kadar t�m Avrupa‟nÝn Hunlarca fethinden sonra 

olmuĢtur. Diğer bir deyiĢle, Hunlar Avrupa‟nÝn bu kÝsÝmlarÝnÝ iĢgal ettiler ama daha kuzeye giremediler 

ve onlarÝn istilasÝ bug�nk� Litvanya ve Letonya topraklarÝna dokunmadÝ. Bulgarcadaki karĢÝlÝklarÝyla 

birlikte Slav dillerindeki Ural-Altay ve Hint-Ġran ses ve s�zlerin, aynÝlÝğÝ olmasa da yakÝn benzerliği, 

SlavlarÝn ayrÝ bir milliyet olarak, Balto-SlavlarÝn b�y�k bir b�l�m�n�n Bulgarlarla veya en azÝndan 

Bulgarlara �ok yakÝn bazÝ halklarla kaynaĢmasÝ sonucu ortaya �ÝktÝğÝnÝ ispatlÝyor g�r�nmektedir.20 

�n-Bulgarca ve �ağdaĢ Bulgarca kelime haznesi, ses, bi�im ve s�zdizimi BulgarlarÝn �n-Altay, 

�n-Ural ve Hint-Avrupa unsurlar arasÝndaki bir temas b�lgesinde ayrÝ bir milliyet olarak ortaya 

�ÝktÝklarÝnÝ g�steriyor. B�yle bir alan Huanghe ve Changjiang nehirlerinin kaynaklarÝ ile BalkaĢ g�l� 

arasÝndaki alan, yani bug�nk� KuzeybatÝ �in ile eski Sovyet Orta AsyasÝ‟nÝn bazÝ kÝsÝmlarÝ olabilir. 

�zetle, �n-Altay kabileleri burada bir Hint-Avrupa halkÝ olan Toharlarla birlikte veya onlarÝn 

komĢuluğunda yaĢamÝĢlardÝr.21 

M.�. 6. yy. kadar erken bir tarihte, �in kaynaklarÝ Bo-Jiong halkÝndan bahseder. Burada „jiong‟ 

yabancÝ demektir; „Bo‟ ise „Bulgar‟Ýn �ince telaffuzu olabilir. Hatta BulgarlarÝn bu belirtilen 

topraklardaki varlÝğÝ ile ilgili daha g�venilir bir kanÝt, daha sonraki �in vakayinamelerinde bulunabilir. 

Bunlara g�re, M.�. 2. yy.‟da Po-le halkÝ Hsiung-nu (Hun) Devleti‟nin batÝ kanadÝnÝn g�zetimi altÝnda 

idi. Po-le bariz Ģekilde „Bulgar‟Ýn diğer bir �ince telaffuzu idi.22 

Hsiung-nu Devleti BulgarlarÝ, eski T�rkleri ve daha sonraki basamakta eski MacarlarÝ, aynÝ 

zamanda da Alanlar gibi Hint-Ġran halklarÝnÝ i�eren bir birlik idi. Bu birliğin arazisi �� kÝsma ayrÝlÝyordu: 

Merkez, sağ ve sol. Merkez, kendi hakim konumunu y�neticinin �ocuklarÝnÝ (genellikle oğullarÝnÝ) �b�r 
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kabile �nderlerinin �ocuklarÝ (genellikle kÝzlarÝ) ile evlendirerek koruyan y�netici boya ait idi. �yleyse 

herĢey, �ince kelime „Hsiung-nu‟, Latince „Hun‟ ve HunlarÝn kendilerini adlandÝrdÝğÝ „Ouar‟Ýn eĢanlamlÝ 

olmadÝklarÝnÝ, t�m haklara sahip t�m birlik �yelerinin bir tanÝmlamasÝ olduğunu g�stermektedir. Etnik 

k�ken �nemli değildi; �nemli olan Ģey y�netici boy ile hanedan akrabalÝğÝnÝn olmasÝ idi.23 

BulgarlarÝn erken tarihi HunlarÝn tarihi ile yakÝndan bağlantÝlÝdÝr. Gayet tabii olarak, M.S. 372-

375 arasÝnda ger�ekleĢen Avrupa‟nÝn iĢgaline iĢtirak ettiler. Kimi yazarlara g�re Bulgarlar Balkan 

topraklarÝna olduk�a erken bir tarihte kalÝcÝ olarak yerleĢmeye baĢlamÝĢlardÝr. Theodosius (379-395), 

3. yy. sonunda iki Bulgar topluluğuna bug�nk� Dobruca topraklarÝna ve Mezya‟ya g��me izni 

vermiĢtir. 2. Theodosius (402-450) da diğer bir Bulgar topluluğuna aynÝ b�lgeye yerleĢme izni 

vermiĢtir.24 

Atilla‟nÝn 453‟te �l�m�nden sonra, Bulgarlar Panonya‟dan Karadeniz‟in kuzey kÝyÝlarÝna uzanan 

kendi devletlerini kurdular. Bir 14. yy. Bulgar vakayinamesine g�re, Doğu Roma imparatoru 1. 

Anastasius (491-518) zamanÝnda �ok sayÝda Bulgar Vidin �zerinden Tuna‟yÝ ge�miĢ ve 

Makedonya‟ya yerleĢmiĢtir.25 

542‟den itibaren yayÝlan korkun� hÝyarcÝklÝ veba salgÝnÝ, �oğunlukla yerli yerleĢik n�fusu 

etkilediği i�in Mezya, Trakya ve Makedonya‟da Bulgar yerleĢimini kolaylaĢtÝrmÝĢtÝr. Doğu Roma 

imparatoru 1. Justinianus (527-565) Kutrigur (Koturoğur) ve Utigur (Otuzoğur) BulgarlarÝnÝ birbirlerine 

d�Ģ�rmeyi baĢardÝ ama aynÝ zamanda 2000 Kutrigura iltica hakkÝ tanÝyarak Trakya‟da bir yere 

yerleĢtirdi.26 

6. yy.‟Ýn baĢÝndan itibaren Balkanlar SlavlarÝ da �ekmeye baĢladÝ. Doğu Roma imparatoru 1. 

Heraclius (610-641), SlavlarÝn kabaca bug�nk� Yugoslavya, Bosna, HÝrvatistan ve Slovenya 

topraklarÝna denk d�Ģen Ġllirya eyaletine yerleĢmelerine izin verdi. Yani SlavlarÝn Mezya, Trakya ve 

Makedonya‟ya hareketine izin verilmedi ve Asparuh‟un (Esperik) RomalÝlara veya Bizans‟a karĢÝ 680-

681‟deki zaferine kadar Tuna‟nÝn g�neyinde, bug�nk� Bulgaristan, Trakya ve Makedonya 

b�lgelerinde 250 veya 300 bin Slav ancak vardÝ. �te yandan, sadece Asparuh ile gelen BulgarlarÝn 

sayÝsÝ 600 bin ila 800 bin kiĢi arasÝnda olmalÝydÝ.27 

Ġyi bilindiği gibi, 665 yÝlÝnda Kubrat‟Ýn �l�m�n�n ardÝndan B�y�k Bulgaristan‟Ýn par�alanmasÝ, iki 

Bulgar devletinin kurulmasÝyla sonu�landÝ: Tuna BulgaristanÝ ve Ġdil BulgaristanÝ. Kubrat‟Ýn en b�y�k 

oğlu Batbayan ise Karadeniz ve Hazar arasÝndaki topraklarda kalÝr. 

 Ger�ekte zaten, eski T�rklerin ve RuslarÝn artan baskÝsÝ y�z�nden Ġdil BulgarlarÝnÝn Balkanlar‟a 

doğru s�rekli bir g���n olduğu anlaĢÝlÝyor. Son olarak Tuna BulgarlarÝna 970 yÝlÝnda Bilu, Boksu ve 

Hesen‟in y�netiminde Ġdil‟deki kardeĢlerinden geniĢ bir topluluk katÝlmÝĢtÝr.28 Balkanlar‟a Bulgar g���, 

11. yy.‟Ýn sonundan 13. yy. ortalarÝna kadarki �ok sayÝda m�teakip dalgada gelen Kumanlarla birlikte 

Tuna BulgaristanÝ ve Macaristan‟a ulaĢan ve Batbayan tarafÝndan y�netilen Bulgarlarla birlikte a�Ýkca 

son bulmuĢtur.29 
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Bulgarlar toprak arzusu ile Mezya, Trakya ve Makedonya‟ya girdiler ve onlarÝn burada 

karĢÝlaĢtÝğÝ yerli sakinlerin kaderi, AvrupalÝlarÝn yerleĢimi sÝrasÝnda Kuzey Amerika yerlilerinin 

kaderinin aynÝsÝ idi. Hem Slavlar, hem de Trak ve RomalÝlarÝn torunlarÝ oracÝkta katledildi veya 

Tuna‟nÝn kuzeyindeki topraklara nakledildiler. Asparuh en az yedi Slav kabilesini Avar sÝnÝrÝna, 

KarpatlarÝn g�ney eteklerine g�nderdi. 760-763‟te 208,000 Slav Bulgaristan‟dan Bizans‟a ka�tÝ ve 

Anadolu‟da yerleĢtirildi. Bizans yazarÝ ve imparatoru 7. Constantine Porphyrogenetos‟a (912-959) 

g�re, SlavlarÝn kuzeyden Peleponnes de dahil Yunan topraklarÝna iki kitlesel g��� vuku buldu: 

Birincisi 7. yy. sonunda ger�ekleĢti; ikincisi ise Bulgarlar t�m Trakya ve Makedonya‟yÝ zaptettiği 

zaman, 9. yy.‟da oldu.30 

Her milliyet y�zyÝllar boyunca değiĢir ama herĢey eski Bulgarlar ile Ģimdiki Bulgarlar arasÝndaki 

farkÝn, Aristo zamanÝndaki Helenlerle Ģimdiki YunanlÝlar arasÝndaki farktan ciddi manada k���k 

olduğunu g�steriyor. �yleyse Bulgarlar (Bulgars) ile BulgaristanlÝlar (Bulgarians) arasÝnda ayrÝm 

yapmaya gerek yoktur. 
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Bulgarlar ve Ogurlar / Prof. Dr. Istvan Zimonyi [s.606-616]   

Szeged Universitesi Orta�ağ Tarihi B�l�m BaĢkanÝ / Macaristan 

 

Bu iki boy adÝ, 5-6. y�zyÝllarda Avrasya bozkÝr b�lgesinin batÝ kÝsmÝnda ortaya �Ýkan ve T�rk�e 

konuĢtuklarÝ kesin olarak bilinen ilk topluluklarÝn (ġaragur, Ogur, Onogur, Kutrigur, Utigur, Bulgar) 

adÝdÝr. T�rk�e konuĢan bu halklarÝn birlikte ele alÝnmasÝ tarihsel ve dil tarihiyle ilgili gerek�elere 

dayandÝrÝlÝyor. T�rk dilleri, Genel T�rk�e ve �uvaĢ�a tipi T�rk�e (daha �nceki terminolojide Bulgar 

T�rk�esi) olmak �zere iki b�y�k gruba ayrÝlmaktadÝr. Bu sonuncu gruptan g�n�m�ze yalnÝzca 

�uvaĢ�a kalmÝĢtÝr. Ġdil Bulgar Devleti‟nin n�fusunun �nemli bir b�l�m� de �uvaĢ�a t�r�nde bir T�rk 

dilini konuĢuyordu. Fakat dilsel ve tarihsel gerek�elere dayanarak, bug�nk� �uvaĢlarÝ Ġdil 

BulgarlarÝnÝn doğrudan ardÝllarÝ sayamayÝz. Bulgar T�rk�esi terimi aslÝnda, Bulgar adÝ altÝnda g�r�len 

halklarÝn “Bulgar T�rk�esi” konuĢtuklarÝ varsayÝmÝna dayanÝyor. Karadeniz‟in kuzeyindeki erken 

d�nem Bulgarca‟nÝn ve Balkanlar‟daki Tuna BulgarcasÝnÝn dilsel verilere gerek duyulmaksÝzÝn bu T�rk 

dil grubuna sokulmasÝ da buradan kaynaklanÝyor. Daha sonra bu kuram Ogur adÝnÝn, Oguz adÝnÝn 

�uvaĢ�a t�r�ndeki bir bi�imi olmasÝndan dolayÝ daha da yaygÝnlaĢtÝ ve adlarÝnda Ogur unsuru 

bulunan b�t�n T�rk halklarÝnÝn, yani ġaragurlarÝn, OgurlarÝn, OnogurlarÝn, KutrigurlarÝn, UtigurlarÝn dili 

�uvaĢ�a ile aynÝ t�rden sayÝldÝ. Bu bileĢik boy adlarÝnÝn birinci unsurlarÝnÝn ilk bi�imleri �uvaĢ�a 

t�r�ndeki bir dilde aĢağÝdaki Ģekilde olmalÝydÝ: ġaragur < *ĢarÝ ogur „Ak Ogur‟; Onogur < on ogur „On 

Ogur‟; Kutrigur << *tokur ogur „Dokuz Ogur‟; Utigur << *otur ogur „Otuz Ogur‟. Renk ve sayÝ 

adlarÝndan oluĢan bileĢik boy adlarÝ T�rk dillerinde sÝklÝkla g�r�lmektedir. Renkler ise genellikle y�n 

bildirirler. Buradaki Ak da dolayÝsÝyla BatÝ‟yÝ simgeler. SayÝlar ise federasyonu oluĢturan boylarÝn 

sayÝsÝnÝ g�sterirler. Ġkinci unsur, kabile teĢkil�tÝnÝ y�neten topluluğun adÝdÝr. Bununla birlikte, boylarÝn 

konuĢtuğu dillerin, sadece o boylarÝn adlarÝna bakÝlarak belirlenmesinin son derece riskli olmasÝ bu 

a�ÝklamanÝn en zayÝf noktasÝnÝ teĢkil eder.1 

�nce erken d�nem BulgarlarÝ, sonra da Tuna BulgarlarÝ i�in kullanÝlan ve tarih� bir iliĢkiye iĢaret 

eden Onogur-Bulgar adlandÝrmasÝ, Bulgar ve Ogur topluluklarÝnÝn birlikteliği g�r�Ģ�n� daha da 

g��lendirdi. Onogur-Bulgar terimi daha sonra tarih literat�r�nde yaygÝnlaĢtÝ. Fakat bu ikili 

adlandÝrmanÝn ilk unsuru Onogur değil, Onogun‟dur. Bu durum ise bu iki adÝn veya topluluğun 

birbirleriyle olan iliĢkisinin a�ÝlÝğa kavuĢturulmasÝnÝ gerektiriyor.2 

N�meth‟in, Bulgar halk adÝnÝn etimolojisine ve bunun tarih� a�ÝklamasÝna iliĢkin varsayÝmÝnÝ da 

bu sorun �er�evesinde ele almak gerekiyor. Buna g�re Bulgar adÝ, T�rk�edeki bulga- „karÝĢtÝrmak‟ 

fiilinden t�remiĢ olup anlamÝ „karÝĢÝk‟tÝr. Tarih� bakÝmdan bu Ģ�yle a�Ýklanabilir: Hun Ġmparatorluğu‟nun 

yÝkÝlmasÝnÝn ardÝndan dağÝlan HunlarÝn bir kÝsmÝ Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝr alanlara geri 

�ekilerek 463 dolaylarÝnda oraya gelen Onogur, Ogur ve ġaragur halklarÝ ile karÝĢtÝlar. AdlarÝ da 

bunun izini taĢÝmaktadÝr. Daha sonra N�meth‟in kendisi de bu etimolojik ��z�mden vazge�erek bu adÝ 

bulga- „isyan �Ýkarmak‟ fiilinden a�ÝkladÝ.3 
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Dil tarihi a�ÝsÝndan ve tarihsel a�Ýdan ortaya �Ýkan sorunlar, her hal�k�rda, �eĢitli adlarla 

karĢÝmÝza �Ýkan halklar arasÝndaki iliĢkilerin değerlendirilmesinde eskisinden daha da temkinli 

olunmasÝ gerektiğine iĢaret ediyorlar. Dil akrabalÝğÝ kavramÝnÝ tarih� a�Ýklamalarda kullanmak 

sakÝncalÝdÝr. Yani sadece dil tarihi varsayÝmlarÝndan yola �Ýkarak bu halklar akraba sayÝlamazlar. Kimi 

kabile teĢkilatlarÝ arasÝnda uzun s�ren tarih� iliĢkilerden dolayÝ ortak bir bilin� oluĢmuĢ olmasÝ da bunu 

değiĢtirmez. 

Ġ� Asya‟da baĢlayan kavimler g��� sonucunda Doğu Avrupa‟da ilk olarak 463 dolaylarÝnda 

ġaragur, Urog (Ogur) ve Onogur halklarÝ g�r�l�rler. Bu h�diseleri aktaran Priskos Rhetor‟un kaydÝ, 

tam olmayan iki kaynakta g�n�m�ze kadar ulaĢmÝĢtÝr ve bunlara dayanarak asÝl metni aĢağÝdaki 

bi�imde tamamlamak m�mk�nd�r: 463 dolaylarÝnda ġaragur, Urog (Ogur) ve Onogur halklarÝ, 

Sabirlerle savaĢa tutuĢtuktan ve ka�mak zorunda kaldÝktan sonra Bizans‟a el�i g�nderdiler. Sabirleri 

yerlerinden Avarlar kovaladÝlar; onlarÝ g��e zorlayanlar Okyanus kÝyÝsÝ halklarÝydÝ. Okyanus kÝyÝsÝ 

halklarÝnÝ g��e zorlayanlar ise deniz seviyesinin y�kselmesinin neden olduğu sis ve z�mr�d�anka 

kuĢlarÝ idi. ġaragurlar pek �ok �arpÝĢmada Akatir-HunlarÝnÝ (Akatzir) bozguna uğrattÝlar ve sonra 

Ġstanbul‟a el�iler g�nderdiler. OnlarÝ Bizans imparatoru kabul etti ve bol hediyelerle geri uğurladÝ.4 

Priskos‟un metnindeki bu kaydÝn yapÝsÝ ve birka� motifi Herodot‟un �alÝĢmasÝndan 

kaynaklanmakla birlikte baĢka kl�sik yazarlarÝn etkisi de g�r�lebilmektedir.5 Bu antik ilk�rnek ve 463 

dolaylarÝnda ger�ekleĢen kavimler g��� olaylarÝ arasÝndaki iliĢkiler değiĢik Ģekillerde a�ÝklandÝ. 

AraĢtÝrmacÝlarÝn bir b�l�m�, Herodot‟un tasvirine paralel olan kavimler g���n�n, Kuzeydoğudan 

G�neybatÝya y�nelen bir kavimler hareketi olabileceği sonucunu �ÝkardÝ. Buna g�re, Okyanus kÝyÝsÝ 

halklarÝnÝn yurdu Doğu Sibirya idi. Avarlar, Altaylar b�lgesinde yaĢÝyorlardÝ. OnlarÝn g�neybatÝsÝnda 

ise Sabirler bulunuyordu. ġaragurlar, Ogurlar ve Onogurlar ise Doğu Avrupa‟ya BatÝ Sibirya‟dan 

geldiler. B�yle bir kavimler g��� olduğunu destelemek amacÝyla, Sibirya adÝnÝn Sabir halk adÝ ile 

iliĢkili olabileceği ve Urallar‟Ýn yakÝnÝndaki 11. y�zyÝldan itibaren belgelenebilen Yuğra yer adÝnÝn 

Onogur halk adÝndan geldiği ileri s�r�ld�.6 Sibirya adÝnÝn ancak Moğollar d�neminden itibaren 

g�r�lmesi ve Yuğra adÝnÝn yeni bir etimolojisi olmasÝ nedeniyle bu g�r�Ģ kabul edilemez. Bir diğer 

g�r�Ģe g�re bu g�� dalgasÝ, halklarÝn yanyana olduğu g�r�Ģ� �zerine kurulan, fakat ger�ekte 

rasyonalist Yunan d�Ģ�ncesinden kaynaklanan kuramsal bir d�Ģ�ncedir sadece.7 Bir ���nc� g�r�Ģe 

g�re ise Avar-Sabir-Ogur g���n�n tarih� ger�ekliği tartÝĢÝlamaz ve bu g�� doğu-batÝ y�n�nde 

olmuĢtur. YarÝ aslan yarÝ kartal bi�iminde tasvir edilen grifon motifinin, muhtemelen Avar 

buluntularÝndaki grifon-sarmaĢÝk dalÝ tasvirleriyle iliĢkili olabileceği g�r�Ģ� ortaya atÝldÝysa da, 

kronolojik gerek�eler yanÝnda grifon tasvirlerinin bozkÝrlarda geniĢ bir alana yayÝlmÝĢ olmasÝ ve etnik 

k�kene bağlanmasÝnÝn problemli olmasÝ nedeniyle bunun doğru olamayacağÝ ortaya kondu.8 Tarih� 

a�Ýdan g��e yol a�an neden olarak, �inlilerin 450 veya 458 tarihlerinde Juan-juanlara (Avartur) karĢÝ 

d�zenledikleri ve bunun sonucunda bozkÝr halklarÝnÝn harekete ge�mesine ve BalkaĢ G�l� ile ĠrtiĢ 

�evresindeki Sabirlerin yurtlarÝndan �ÝkmasÝna neden olan seferler hatÝrlatÝlabilir. Kazak bozkÝrlarÝnda 

350 tarihinden sonra muhtemelen, �in kaynaklarÝnda Ting-linglerin batÝ koluyla aynÝ olduğu 

d�Ģ�n�len ġaragurlar, Ogurlar ve Onogurlar oturuyor olmalÝydÝlar.9 Theophylaktos Simokatta‟nÝn �nl� 
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Ġskit fasÝlÝnda (exkursus), Sogd �lkesinde sÝk g�r�len depremlerden dolayÝ Onogurlar tarafÝndan inĢaa 

edilen Bakat Ģehrinin sÝk sÝk depremlere maruz kaldÝğÝndan s�z eden b�l�m� de buna iĢaret ediyor. 

Bu adÝn Ġslam kaynaklarÝnda g�r�len ve Semerkant‟Ýn kuzey doğusundaki Fagkat Ģehri ile aynÝ olduğu 

yakÝn bir ge�miĢte tespit edilmiĢti.10 Son zamanlarda, Ogur halk adÝnÝn Juan-juanlarÝn y�netici 

klanÝnÝn adÝ ile ve OgurlarÝn doğuda kalan gruplarÝnÝn anÝsÝnÝ koruduğu d�Ģ�n�len Kitay 

kabilelerinden biriyle aynÝ olduğu g�r�Ģ� ortaya atÝldÝ. 11. y�zyÝldan itibaren Ġslam ve Rus 

kaynaklarÝnda Yuğra olarak g�r�len ve Urallar‟Ýn yakÝnÝnda bulunan b�lgenin de aynÝ Ģekilde bununla 

iliĢkili olduğu ileri s�r�ld�.11 Eldeki veriler a�Ýk bir Ģekilde ġaragur, Ogur ve Onogur halklarÝnÝn Doğu 

Avrupa‟ya Kazak bozkÝrlarÝndan geldiğini g�stermektedir. 

ġaragurlar, Akatirleri yendikten sonra BizanslÝlarÝn hizmetinde 466 tarihinde Kafkaslar‟Ýn 

�tesindeki Sasanilere karĢÝ saldÝrÝya ge�tiler. Bu halk adÝ daha sonralarÝ bir defaya mahsus olmak 

�zere 6. y�zyÝlda Pseudo-Zakharias Rhetor‟un �alÝĢmasÝnÝn ek b�l�m�nde Kafkaslar‟Ýn �nlerinde 

yaĢayan halklar arasÝnda g�steriliyor.12 

Ogur adÝ da aynÝ Ģekilde bu listede yer alÝyor. Theophylaktos Simokatta, bununla hemen hemen 

aynÝ d�nemde, G�kt�rk Devleti‟nin kurulmasÝnÝn ardÝndan G�kt�rk hakanÝnÝn pek �ok halkÝ yenilgiye 

uğrattÝğÝnÝndan, bunlarÝn en �nemlilerinden birinin Til (Etil) Nehri yanÝnda yaĢayan Ogurlar 

olduğundan bahsediyor. Bu nehir Ġdil (Ġdil) ya da Kama nehri olmalÝ. Bunun ardÝndan ise, bu halkÝn en 

eski iki kabilesinin Uar ve Khunni olduğundan, bunlarÝn bir b�l�m�n�n batÝya ka�arak kendisine Avar 

adÝnÝ verdiğinden, h�k�mdarÝnÝn ise kağan �nvanÝ aldÝğÝndan s�z eden �nl� b�l�m geliyor. AvarlarÝn 

olduk�a karÝĢÝk olan k�ken sorununa burada kÝsaca değinmemizin nedeni, Avar etnogenezinde Ġ� 

Asya‟lÝ Juan-juan ve Heftalit unsurlar yanÝnda Ogur unsurlarÝn da belirleyici bir rol oynamÝĢ 

olmasÝdÝr.13 Bizans el�isi Zemarkhos, G�kt�rk hakanÝnÝn yanÝndan d�nerken Etil‟den, yani Ġdil‟dan 

ge�erek, h�k�mdarÝ G�kt�rk hakanÝnÝn hakimiyetini temsil eden Ogurlara da uğrar.14 Yani 

Avrupa‟daki Ogur halklarÝ, bir yandan Avar etnogenezinde yer alÝrken bir yandan da Ġ� Asya‟da 

kalarak G�kt�rklerin hakimiyeti altÝna girmiĢtir. Yuğra adÝ bunlardan kalma olsa gerek.15 OnogurlarÝn 

tarihine aĢağÝda tekrar d�neceğiz. 

BulgarlarÝn tarih� belgelerdeki ilk zikrediliĢi, imparator Zenon‟un m�ttefiki olarak isyan �Ýkaran 

Ostrogotlara karĢÝ yaptÝklarÝ savaĢÝn tarihi olan 480 tarihidir. Yohannes Antiokhenus‟un (AntakyalÝ 

Yohannes) verilerine dayanarak BulgarlarÝn yaĢadÝklarÝ b�lgeyi Karadeniz‟in kuzeyine ve Don 

Nehri‟nin batÝsÝna d�Ģen b�lge olarak g�sterebiliriz. YanÝt verilmesi gereken bundan sonraki soru ise 

bu BulgarlarÝn nereden geldikleri sorusudur.  

Bulgar halkÝnÝn, geri �ekilmekte olan Hun ve oraya daha yeni gelmiĢ olan Ogur halklarÝndan 

oluĢtuğunu ileri s�ren N�meth‟in kuramÝ tarih� a�Ýdan olanaksÝz değilse de buna iliĢkin olarak ortaya 

attÝğÝ etimoloji denemesi yine N�meth‟in kendisi tarafÝndan geri �ekilmiĢtir. Bununla birlikte, Bulgar 

adÝndaki bu grubun doğu k�kenli olduğunu destekleyecek birka� gerek�e g�sterilebilir. Sogd �lkesi 

alanÝnda g�n ÝĢÝğÝna �Ýkan ve �zerindeki kitabeyi Bulgar halk adÝyla a�Ýklanabileceğimiz bir sikke ile 

Ġslam coğrafya eserlerinde yine bu b�lgede olduğu belirtilen ve muhtemelen bir Bulgar grubunun adÝnÝ 
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taĢÝyan Burgar yer adÝ bu gerek�eler arasÝnda g�sterilebilir. BunlarÝn dÝĢÝnda, 354 tarihli Liber 

generationis adlÝ eserde Bulgarlar, Doğu Avrupa‟daki g��ebe halklarÝn kutsal kitaptaki atasÝ olan 

Jafes‟ten değil, Sam‟dan t�remiĢ olarak g�steriliyor. Bu da demektir ki m�ellife g�re Bulgarlar bu 

�ağda doğuda uzaklarda bir yerde, Baktriya civarÝnda ortaya �ÝkmÝĢ olmalÝydÝlar.16  

Bu verilerden, BulgarlarÝn da Ġ� Asya‟dan doğuya 480‟den �nce gelmiĢ olabilecekleri sonucu 

�ÝkÝyor. Bu g���n 463 civarÝndaki olaylarla iliĢkili olabileceği de ihtimal dahilinde. Bulgarlar, Bizans‟Ýn 

m�ttefiki olarak, sonradan Ġstanbul‟u tehdit eden Theoderikh Strabon tarafÝndan 480‟de ağÝr bir 

yenilgiye uğratÝldÝlar. Bu tarihten sonra Bulgarlar, Bizans ve Latin kaynaklarÝnda d�zenli olarak 

g�r�l�rler. Bu BulgarlarÝn nerede ik�met ettikleri konusunda ise literat�rde farklÝ g�r�Ģler yer alÝyor. 

BazÝ araĢtÝrmacÝlar BulgarlarÝn, Gotlara ve Balkan vil�yetlerine karĢÝ akÝnlar d�zenledikleri Karpat 

HavzasÝ‟nÝn g�neybatÝ kÝsmÝnda ik�met ettikleri g�r�Ģ�ndedirler.17 Latin m�ellif Ennodius 

muhtemelen BulgarlarÝ 480‟de yenilgiye uğratanÝn B�y�k Theoderikh olduğunu d�Ģ�n�yordu. Paulus 

Diakonus‟a g�re ise B�y�k Theoderikh 488‟de Ġtalya‟yÝ fethe �ÝktÝğÝnda Sava Nehri yanÝnda �nce 

Gepidleri, sonra da BulgarlarÝ yenilgiye uğrattÝ. Trakya‟ya karĢÝ bir gece vakti ger�ekleĢen ve Bizans 

komutanÝnÝn hayatÝna mal olan ilk baĢarÝlÝ Bulgar saldÝrÝsÝnÝn tarihini 493 olarak verebiliriz. Daha 

b�y�k olan bir sonraki saldÝrÝ ise 499‟da ger�ekleĢti.  

Trakya‟yÝ yakÝp yÝkan Bulgarlar, on beĢ bin kiĢilik bir Bizans ordusunu bozguna uğrattÝlar. 502 

tarihinde Ġllirya‟ya (Illyricum) ve Trakya‟ya saldÝran Bulgarlar, BizanslÝlarÝn karĢÝlÝk vermesine fÝrsat 

kalmadan ganimetleriyle geri �ekilmiĢlerdi. Bunun ardÝndan Bizans politikasÝ alÝĢÝlmÝĢ y�ntemine 

baĢvurarak altÝn karĢÝlÝğÝnda BulgarlarÝn asker� hizmetlerinden faydalandÝ. Bunun sonucu olarak 

505‟te maceraperest Mundo‟ya karĢÝ g�nderilen Bizans ordusunda ve 513-515‟te Vitalianus 

ayaklanmasÝnda g�r�yoruz onlarÝ. 548‟de ise Ġtalya‟da savaĢan ordu kuvvetleri arasÝnda yer alÝrlar. 

Bunun yanÝnda, BulgarlarÝn 518‟de Ġllirya‟ya saldÝrdÝklarÝ ve karĢÝlÝk vermek �zere g�nderilen Bizans 

birliklerini b�y�l� ĢarkÝlar s�yleyerek ve b�y� yaparak yenilgiye uğrattÝklarÝ hakkÝnda da bilgilerimiz 

bulunuyor. 530‟da ise Ġllirya‟ya gelen Bulgarlar yenilgiye uğrarlar ve y�netici tabakasÝ Ġstanbul‟a 

g�t�r�l�r. 535‟te Bizans ordusu, Mezya‟ya (Moesia) akÝnlar yapan BulgarlarÝ bozguna uğratÝr. Bunun 

ardÝndan 539‟da Ġskitya ve Mezya‟ya iki Bulgar kral tarafÝndan y�netilen bir ordu gelir. Ġki Bizans 

komutanÝ bunlara karĢÝ saldÝrÝya ge�erek galip gelir, fakat �arpÝĢmanÝn ardÝndan muharebe alanÝna bir 

baĢka Bulgar birliği gelir ve BizanslÝlarÝ kovalayarak ka�ÝrÝr.  

Karpat HavzasÝ‟nÝn 567‟de AvarlarÝn eline ge�mesi �zerine Pannonya BulgarlarÝ da onlarÝn 

hakimiyeti altÝna girerler. KaynaklarÝmÝzda bu tarihten sonra takviye kuvvet veren bir halk olarak 

g�r�lmeleri de bunu kanÝtlamaktadÝr. Bir Bulgar alayÝ 594 tarihinde AĢağÝ Tuna‟da hemen hemen aynÝ 

b�y�kl�kteki bir Bizans ordusunu bozguna uğratÝr. 595 tarihinde ise BizanslÝ baĢkomutan Priskos, 

kağanÝn tebaasÝ olarak g�rev yapan BulgarlarÝ Singidunum (Belgrad) Ģehrinden �Ýkararak geri 

p�sk�rt�r. Selanik‟in 618‟de Avarlar tarafÝndan ikinci kez kuĢatÝlmasÝ sÝrasÝnda takviye kuvvet olarak 

Bulgarlar da yer almÝĢlardÝ. Ġstanbul‟un 626‟da Avarlar tarafÝndan yapÝlan ve baĢarÝsÝzlÝkla sonu�lanan 

on g�nl�k kuĢatmasÝna da katÝlmÝĢlardÝ. Son olarak Fredegar, Avar Ġmparatorluğu i�erisinde Avarlar 
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ve Bulgarlar arasÝnda Kağan �nvanÝ i�in �ok �etin bir m�cadele baĢladÝğÝnÝ bildirir. Bu m�cadeleden 

Avarlar galip �Ýkarlar ve Bulgarlar ka�mak zorunda kalÝrlar.  

Alemanlara sÝğÝnÝrlarsa da, kÝĢÝ dağÝlmÝĢ bir bi�imde ge�iren Bulgarlara karĢÝ katliamlar 

d�zenlenir ve bu katliamlardan ailesiyle beraber ancak yedi y�z erkek kurtulabilir. Bunlar daha sonra 

Altziokus �nderliğinde Vendlerin vil�yetine giderler.18 Fakat �te yandan Ġstvan B�na, kaynaklarda 

BulgarlarÝn ik�met yeri olarak belirtilen yerin Pannonya değil, Karadeniz‟in kuzey kÝyÝsÝ olduğuna 

iĢaret eder, ��nk� Ġskitya, Mezya ve Trakya vil�yetleri buradan kolayca eriĢilebilir mesafededir. 

BulgarlarÝn Pannonya‟da ik�met ettiklerini kanÝtladÝğÝ ileri s�r�len arkeolojik gerek�elerin kanÝt olarak 

kullanÝlamayacağÝnÝ a�Ýk bir Ģekilde g�sterdi. AyrÝca o d�neme ait tarih� kaynaklar ve daha sonraki, 

�ncelikle GotlarÝn �ÝkarlarÝnÝ g�z �n�nde tutan Ġtalya kaynaklarÝ arasÝnda pek �ok �eliĢki ve hatta 

tahrifat olduğunu ortaya koyar.  

B�y�k Teoderikh‟in Roma sarayÝndaki adamÝ olan Ennodius olaylarÝ bilerek �arpÝtÝr ve 480‟de 

BulgarlarÝn yenilgiye uğratÝlmasÝ olayÝnÝ Teoderikh Strabon‟a değil, kendi efendisine mal eder. AynÝ 

Ģekilde, B�y�k Teoderikh„in 488‟de Ġtalya„ya ilerlemesi sÝrasÝnda Gepidleri yenilgiye uğrattÝktan sonra 

Bulgarlara karĢÝ s�z� edilen m�cadelesinin tahrifat olduğu �ağdaĢ kaynaklarda Sarmatlardan s�z 

edilmesinden de a�Ýk�a g�r�l�yor. B�t�n bunlar, 5-6. y�zyÝlda BulgarlarÝn Pannonya‟da ik�met 

ettikleri fikrinin aslÝnda m�ellifin hayal �r�n� olduğunu ve tarih� bir değer taĢÝmadÝğÝnÝ g�steriyor.19 

�te yandan Yordanes, BulgarlarÝ 6. y�zyÝl ortalarÝnda Karadeniz‟in kuzeyinde oturan bir halk olarak 

g�steriyor. Pseudo Zakharias Rhetor ise hemen hemen aynÝ d�nemde, BulgarlarÝ Kafkaslar 

kuzeyinde yaĢayan halklar arasÝnda g�steriyor.20 

Onogurlar da 463‟ten sonra, s�z� edilen kaynaklarda aynÝ Ģekilde 6. y�zyÝl ortalarÝnda 

g�r�l�yorlar. Pseudo Zakharias Rhetor Ģ�yle yazÝyor: Onogur halkÝ, oğullarÝ �adÝrlarda yaĢayan bir 

halktÝr. Yordanes‟e g�re Hunugurlar gelincik ticareti yapmalarÝyla tanÝnÝyorlar. Ġk�met ettikleri ilk yer 

Maeotis (Azak Denizi) bataklÝklarÝ civarÝndaydÝ. Daha sonra Mezya‟da, Trakya‟da ve Dakya‟da, son 

olarak da Karadeniz‟in kuzeyinde ik�met ettiler. BazÝ araĢtÝrmacÝlar metni farklÝ Ģekilde yorumlayarak 

bunlarÝn Onogurlar değil, Hun veya Gotlar olduğunu d�Ģ�nd�ler.21 Agathias‟Ýn 555 tarihli olaylara 

iliĢkin olarak OnogurlarÝn daha �nce Lazike‟ye karĢÝ yapÝlan bir saldÝrÝ vesilesiyle Kolkhisler ile yapÝlan 

bir muharebede yenilgiye uğradÝklarÝnÝ ve bu yerin o g�nden sonra Onogoris olarak anÝldÝğÝnÝ 

kaydediyor. Geographus Ravennas, Onoguria b�lgesini Maeotis‟e yakÝn bir yerde g�stererek orada 

ve komĢu b�lgelerde �ok miktarda balÝk tutulduğunu ve bunlarÝn, paganlarÝn yaptÝğÝ gibi tuzlanmadan 

yenildiğini kaydediyor.  

Theophylaktos Simokatta‟nÝn AvarlarÝn etnogenezi vesilesiyle kaydettiklerine g�re Barsel, 

Onogur ve Sabir halklarÝ, Uar ve Khunni kabile kalÝntÝlarÝnÝ g�r�nce, onlarÝn Avarlar olduklarÝnÝ 

zannederek dehĢete d�Ģerler. Menander Protektor‟a g�re Avarlar 558 ve 560 yÝllarÝ arasÝnda �nce 

OnogurlarÝ, sonra Barselleri ve son olarak da Sabirleri hakimiyetleri altÝna alÝrlar. BatÝ T�rk h�k�mdarÝ 

Turksatos, 576„da Bizans el�isi Valentinos karĢÝsÝnda, cesur ve �nemli bir asker� g�ce sahip 

olmalarÝna rağmen yenilgiye uğrattÝğÝ AlanlarÝn ve OnogurlarÝn Ģimdi k�le olarak kendisine itaat 
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etmeleriyle �ğ�n�r. 8. y�zyÝlÝn ortalarÝna ait bir Bizans piskoposluğu kaydÝnda KÝrÝm‟daki Got 

baĢpiskoposluğuna bağlÝ piskoposluklar arasÝnda OnogurlarÝnki de yer alÝr. Belirlenebilen adlara 

dayanarak bu piskoposluklarÝn KÝrÝm yarÝmadasÝnÝn kuzeyinde Ġdil ve Kafkaslar sÝnÝrlarÝ i�erisinde 

kalan b�lgede olmalarÝ muhtemeldir. Bunlara dayanarak, OnogurlarÝn 460„lÝ yÝllardan itibaren 8. 

y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar KafkaslarÝn kuzeyindeki Maeotis‟in doğusuna d�Ģen b�lgede Sabirlerin ve 

AlanlarÝn komĢuluğunda ikamet ettikleri, balÝk�ÝlÝk ve k�rk ticaretiyle uğraĢtÝklarÝ tespit edilebilir.22 

Kutrigur ve Utigur halklarÝ ise Don‟un iki yakasÝnda 540‟lÝ yÝllardan itibaren g�r�n�yorlar. 

547/8‟de Bizans‟a giden KÝrÝm Got el�isi kardeĢ halk olan Kutrigur ve UtigurlarÝn geyik efsanesinden 

s�z eder. Hunlar gibi bir geyiği kovalayan ve bu iki halkÝ sembolize eden iki kardeĢ Maeotis„ten ge�en 

bir yol bularak Don‟un batÝsÝnda GotlarÝ yenilgiye uğratÝr. Bunun ardÝndan Utigur halkÝna ismini veren 

cet Don‟un doğusuna geri d�nerken, KutrigurlarÝ sembolize eden cet nehrin batÝ yakasÝnda kalÝr ve 

BizanslÝlarÝn yÝllÝk vergi �demelerine rağmen Kutrigurlar sÝk sÝk Bizans topraklarÝna akÝnlar 

d�zenlerler. 550/551‟de Karpat HavzasÝ‟nda birbirleriyle rekabet eden Gepidler ve Langobardlardan 

birincisi Kutrigurlarla ittifaka girerken, ikincisi Bizans‟a yakÝnlÝk g�sterir.  

Kutrigurlar, baĢÝnda Khinialon adlÝ bir komutan olan 12000 kiĢilik bir ordu g�nderirler. Fakat 

Gepidler ve Langobardlar arasÝnda var olan barÝĢ antlaĢmasÝ en az bir yÝl daha ge�erli olduğu i�in 

Gepidler, Kutrigur ordusunu Bizans„a karĢÝ kendi topraklarÝ �zerinden g�nderirler. Onlar da Ġstanbul 

ve Selanik‟e kadar olan b�lgeyi yağmalarlar. Bizans imparatoru Yustinianos, UtigurlarÝn �nderi 

Sandil„e el�iler g�ndererek ve zengin hediyeler ve ayrÝca yÝllÝk vergi vererek KutrigurlarÝn topraklarÝna 

karĢÝ saldÝrÝya ge�mesi i�in onu ikna eder. Ġki bin KÝrÝm Gotu‟nun desteğiyle harekete ge�er ve Don‟u 

ge�erek yurtlarÝnda kalan Kutrigur birliklerini yenilgiye uğratÝr. Pek �ok kadÝn ve �ocuğu k�le alarak 

geri d�ner. Bu arada Kutrigur topraklarÝndaki onbinlerce BizanslÝ tutsak bu durumdan yararlanarak 

ka�ar ve Bizans Ġmparatorluğu‟na geri d�ner. OlayÝn ardÝndan Balkanlara akÝnlar d�zenleyen Kutrigur 

ordusuna UtigurlarÝn zafer haberini Yustinianos‟un kendisi verir ve barÝĢ yapÝlmasÝ i�in y�kl� 

miktarlarlarda para teklif eder. Ordu bunun �zerine aceleyle yurtlarÝna geri d�ner. YakÝp yÝkÝlan 

Kutrigur b�lgelerinden Sinnion �nderliğindeki iki bin aile m�ttefik olarak sonu�ta Bizans 

Ġmparatorluğu‟na, Trakya‟ya yerleĢtirilir. Utigur h�k�mdarÝ Sandil bu durumdan haberdar olur ve 

Ġstanbul‟a el�iler g�ndererek yenilgiye uğrattÝğÝ d�ĢmanÝ yanÝna alÝp Utigurlardan daha iyi bir duruma 

soktuğu i�in imparatora serzeniĢte bulunur. Yustinianos, zengin hediyelerle UtigurlarÝn g�nl�n� 

almaya �alÝĢÝr. Yustinianos, KutrigurlarÝn yeni bir saldÝrÝsÝndan korktuğundan KutrigurlarÝn yeni 

h�k�mdarÝ Zabergan‟Ý yok etmesi i�in 558‟de Utigur Sandil (khos)‟den acele etmesini ister. Sandil ise, 

aynÝ dili konuĢtuklarÝ, benzer giysiler giydikleri ve aynÝ bi�imde yaĢadÝklarÝ, �stelik farklÝ h�k�mdarlar 

tarafÝndan y�netilseler bile ortak k�kenleri nedeniyle akraba olduklarÝ i�in kardeĢ bir halk imha 

edilemez, diye cevap verir. Bu nedenle yalnÝzca at ve baĢka hayvan s�r�lerini ellerinden alarak savaĢ 

g��lerini zayÝflatma iĢini �stlenirler. Bu saldÝrÝnÝn baĢarÝlÝ olup olmadÝğÝ belli değil, nitekim bir sonraki 

yÝl b�y�k bir Kutrigur ordusu donmuĢ durumdaki AĢağÝ Tuna‟dan ge�er. BazÝ birlikler Trakya‟daki 

Kersonessos ve Termofil‟e kadar sokulurlar. Zabergan y�netimindeki ana ordu kendisine karĢÝ 

g�nderilen Bizans ordusunu yenilgiye uğratÝr ve efsanev�  Sapius onlarÝ Ġstanbul‟dan binbir g��l�kle 
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uzak tutmayÝ baĢarÝr. Bunun �zerine Bizans imparatoru, Utigur h�k�mdarÝna baĢvurarak ona, 

kendisine g�nderilmesi gereken yÝllÝk vergiyi Kutrigurlara verdiğini, eğer baĢarabilirse onlardan geri 

almasÝnÝ bildirir. Sandil, KutrigurlarÝn oturduklarÝ yerlere karĢÝ saldÝrÝya ge�tikten sonra AĢağÝ Tuna‟da 

Zabergan‟Ý yenilgiye uğratarak ganimete ve BizanslÝ tutsaklar i�in �denen paraya el koyar. Bunun 

�zerine iki halk birbiriyle b�y�k bir savaĢa tutuĢur. Fakat bu savaĢ her iki tarafÝ da g��s�z 

d�Ģ�rd�ğ�nden AvarlarÝn daha ilerilere sokulmasÝnÝ kolaylaĢtÝrÝr. AvarlarÝn, hakimiyetlerini 

Karadeniz‟in kuzeyindeki b�lgelere 560 il� 562 arasÝnda yaydÝklarÝnÝ ve Utigurlar ile KutigurlarÝn Avar 

hakimiyeti altÝna girdiğini daha sonraki bir kaynak da doğrulamaktadÝr. Avar kağanÝ, bu halklarÝ 

hakimiyeti altÝna aldÝğÝ i�in, daha �nceden Bizans tarafÝndan onlara �denen yÝllÝk verginin kendisine 

�denmesini talep eder. Avar kağanÝ, tebaasÝ arasÝndan 10.000 Kutigur‟u, yakÝp yÝkmalarÝ i�in Sava 

Nehri �zerinden Dalma�ya‟ya g�nderir. Bu takviye kuvvetin tamamen yok olmasÝ karĢÝsÝnda ise hi�bir 

�z�nt� duymaz.23 KutrigurlarÝn akibeti sorununa Kuvrat‟Ýn devletine değinirken tekrar d�neceğiz. 

Buraya kadarkilerde Doğu Avrupa tarihi a�ÝsÝndan �nemli olaylar arasÝnda 463 dolaylarÝndaki kavimler 

g��� ve bunun sonu�larÝndan s�z edildi. 

AltÝncÝ y�zyÝlÝn ilk on yÝllÝk d�neminde, Kafkaslar‟Ýn �nlerine kaynaklarda Sabir adÝyla bilinen 

yeni bir topluluk gelir. Hakimiyetleri muhtemelen �ncelikle Kafkaslar‟Ýn doğu ve orta kÝsÝmlarÝna 

yayÝlmÝĢtÝ, nitekim Bizans ve Sasaniler arasÝnda s�regelen savaĢa her iki taraf yanÝnda m�dahale 

ederler. B�yle bir Ģey i�in ise Kafkaslar‟Ýn orta ve doğu kÝsmÝndaki iki �nemli ge�it yakÝnlarÝnda 

oturuyor olmalarÝ gerekiyordu.24 KafkaslarÝn �nlerinde �nce Sabirleri ve OnogurlarÝ, sonra da 

Karadeniz‟in kuzeyindeki KutrigurlarÝ hakimiyetleri altÝna alan AvarlarÝn Doğu Avrupa‟da g�r�lmeleri 6. 

y�zyÝlÝn ortalarÝna rastlar, nitekim 562‟de artÝk AĢağÝ Tuna b�lgelerine ulaĢmÝĢlardÝ. Avar g���n�n 

ardÝnda G�kt�rk Devleti‟nin kurulmasÝ yatÝyordu. G�kt�rkler, AvarlarÝ ka�ak k�leleri olarak g�rd�kleri 

i�in Bizans ile diplomatik iliĢki kurarlar. Avarlar da, G�kt�rk tehlikesi �zerine Langobardlarla ittifak 

ederek 567‟de Karpat HavzasÝ‟nÝn doğu kÝsmÝnÝ, LangobardlarÝn 568‟de uzaklaĢmasÝnÝn ardÝndan ise 

BatÝ kÝsmÝnÝ iĢgal ederler.25 G�kt�rkler, 570‟li yÝllara gelindiğinde hakimiyetlerini KÝrÝm yarÝmadasÝna 

kadar yaymÝĢ, AlanlarÝ ve OnogurlarÝ hakimiyetleri altÝna almÝĢlardÝ. 590‟lÝ yÝllarda ise durum değiĢir, 

nitekim G�kt�rkler KÝrÝm �zerindeki hakimiyetlerini artÝk yitirmiĢlerdir.26 Avarlar, BizanslÝlarÝn ve 

muhtemelen T�rklerin m�ttefiki olan ve Dneper ile Dnester‟in orta kÝsÝmlarÝnda oturan Antlara karĢÝ 

602‟de saldÝrÝya ge�erler. AntlarÝn yenilgiye uğratÝlmasÝ, AvarlarÝn Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bozkÝrlarÝn sakinlerini yeniden hakimiyetleri altÝna aldÝklarÝ anlamÝna geliyordu. �in kaynaklarÝ batÝ Tie-

l� kabilelerinin bununla hemen hemen aynÝ zamanda G�kt�rklere karĢÝ ayaklandÝklarÝndan s�z 

ediyorlar. Bu malumat belki de bu hadiselerin bir baĢka y�n�n� yansÝtÝyor.27 

7. y�zyÝl olaylarÝnÝ �nemli �l��de etkileyen Kuvrat devletinin tarihi, ��z�lememiĢ ve tartÝĢmalÝ 

pek �ok problemle doludur. Bu adlandÝrmanÝn a�Ýk ve net olduğu da s�ylenemez. Bu devlet literat�rde 

�oğunlukla BizanslÝlarÝn kullanÝmÝ olan B�y�k Bulgaria adÝyla anÝlÝyor. Bu ise, Scythia minor (K���k 

Ġskitya) ve Scythia maior‟da (B�y�k Ġskitya) olduğu gibi, Tuna BulgarlarÝnÝn daha �nceden oturduklarÝ 

yere iĢaret ediyor. �te yandan bu devletin Onogur-Bulgar diye adlandÝrÝldÝğÝnÝ da sÝk g�r�yoruz. Bu 

ad Agathon tarafÝndan 713 tarihinde Bizans‟a saldÝran Tuna BulgarlarÝ i�in kullanÝlmÝĢtÝ. B�t�n bunlar 
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yanÝnda, Patrik Nikephoros, Kuvrat‟Ý OnogundurlarÝn h�k�mdarÝ olarak g�steriyor ve Onogundur-

Bulgar adlandÝrmasÝnÝ kullanÝyor. Bir baĢka Bizans kaynağÝ da aynÝ Ģekilde 668 ve 685 arasÝnda 

Tuna‟yÝ ge�enlerin Onogundurlar olduğundan s�z ediyor. Ġbran� kaynaklarÝnda ise aynÝ hadiselerden 

s�z edilirken, kovulan topluluğun Onogundurlar olduğu belirtiliyor. Tuna BulgarlarÝnÝn Onogundur adÝ 

Ġslam� kaynaklarda da biliniyor. Belgrad‟Ýn Macarca bi�imi olan N�ndorfeh�rv�r „Bulgar-Beyaz Kale‟ 

adÝnda da bu bi�im (N�ndor) korunuyor. Moravcsik‟e g�re Onogur ve Onogundur aynÝ adÝ topluluğun 

adÝ olmakla birlikte Onogundur adÝ Onogur adÝnÝn Bulgar T�rk�esindeki veya belki yabancÝ bir dildeki 

bi�imi olmalÝydÝ.28 BeĢevliyev‟e g�re ise bu iki adÝn Agathon‟a dayanarak aynÝ ve bir sayÝlmasÝ doğru 

değildir.29 Bu iki adÝn iliĢkisine ve daha sonraki tarih� rollerine tekrar d�neceğiz. Her hal�k�rda, 

Kuvrat devletinin tarihi boyunca tarih� a�Ýdan �nemli �� etnik unsur g�r�l�yor: Onogundur, Bulgar ve 

Kutrigur. 

YukarÝdakilerden de anlaĢÝldÝğÝ gibi Avarlar, 602‟de Karadeniz‟in kÝyÝsÝndaki halklarÝ 

hakimiyetleri altÝna almÝĢlardÝr. Bulgar HanlarÝ Listesi‟nde yer alan adlar arasÝnda tarih� bakÝmdan 

doğrulanabilen ilk ad iki yÝl naip olarak h�k�m s�ren Gostun‟un adÝdÝr, diğeri ise altmÝĢ yÝl h�k�m 

s�ren Kour‟t (Kuvrat)‟un adÝdÝr. Gostun‟un naipliğini, Avar kağanÝnÝ temsil ettiği bi�iminde anlamak 

m�mk�nd�r. Gostun‟un, Bizans kaynaklarÝnda Kuvrat‟Ýn amcasÝ olarak g�r�len ve Kuvrat‟Ýn 618-619 

dolaylarÝnda Bizans‟ta vaftiz edilmesinde ve bir s�re imparatorluk sarayÝnda yetiĢtirilmesinde �nemli 

payÝ olan Organas ile aynÝ kiĢiler olduğu g�r�Ģ�ne sÝk rastlanÝyor. Organas‟Ýn bu adÝmÝnÝ Bizans 

a�ÝsÝndan anlamak m�mk�n, zira Sasaniler ile s�rmekte olan ağÝr savaĢta yeni bir m�ttefik ancak 

avantaj sağlayabilirdi. �te yandan Organas‟Ýn �nderi olduğu kabile teĢkil�tÝ h�l� Avar hakimiyeti 

altÝndaydÝ. 618‟de Selanik‟in, ardÝndan 626‟da Ġstanbul‟un Avarlar tarafÝndan kuĢatÝlmasÝnda Bulgar 

takviye birlikleri de yer almÝĢlardÝ. Avar hakimiyetinin prestiji, bu son baĢarÝsÝzlÝklarÝ yanÝsÝra, daha 

�nceki Avar hakimiyeti altÝndaki Slav Vendlerin 623‟te Samo �nderliğinde bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ 

kazanmalarÝ sonucunda daha da sarsÝlmÝĢtÝ. YukarÝda da belirtildiği gibi, 632‟de AvarlarÝn �lkesinde 

bir Avar ve bir Bulgar aday taht i�in m�cadele etmiĢ, sonu�ta Avar aday galip gelmiĢ, Bulgar aday ise 

dokuz bin erkek ve aile fertleriyle birlikte FranklarÝn yanÝna ka�mÝĢ, fakat dağÝlmÝĢ olmalarÝ nedeniyle 

pek �oğu katledilmiĢti. Son zamanlarda bu hadise, Patrik Nikephoros tarafÝndan bildirilen ve 

Organas‟Ýn yeğeni olan Kuvrat‟Ýn OnogundurlarÝn efendisi olarak Avar kağanÝna karĢÝ ayaklanÝp 

adamlarÝnÝ kovaladÝktan sonra Bizans‟a el�iler g�ndererek Herakleios ile ittifak yaptÝğÝndan ve bunun 

�zerine kendisine patrisyen (patrikios) r�tbesi ve �nemli hediyeler verildiğinden s�z eden hadise ile 

aynÝ sayÝlÝyor. Bunun sonucunda Kuvrat, 630‟lu yÝllarÝn baĢÝnda zayÝf d�Ģen Avar devletinde genel bir 

ayaklanma d�zenler, fakat Avar hanedanlÝğÝ Karpatlar HavzasÝ‟nda y�netici rol�n� korumayÝ 

baĢarÝr.30  

Kuvrat, Bizans ile ittifak yaparak coğraf� sÝnÝrlarÝna pek �ok kaynak tarafÝndan da değinilen 

bağÝmsÝz bir devlet kurar. 680 dolaylarÝnda yazÝlan Ermeni Ananias Sirake�i‟nin coğraf� tasvirinde 

Karadeniz‟e d�k�len ve Bulgar adÝ taĢÝyan �eĢitli nehirler bulunuyor: Kup‟i Bulgar, Olkhontor-Bulgar, 

�‟dar-Bulgar. Bu adlardan Kup‟i Kuban Nehri ile aynÝ olabilir, fakat son zamanlarda bunun AĢağÝ Buğ 

IrmağÝ olabileceği de ortaya atÝldÝ. Olkhontor‟un bir nehir adÝ değil, OnogundurlarÝn adÝ olduğunu 
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d�Ģ�nenler ise �oğunlukta. Theophanes ve Patrik Nikephoros, 7. y�zyÝldaki ortak bir kaynağa 

dayanan ve Eski veya B�y�k Bulgaria‟nÝn coğraf� sÝnÝrlarÝnÝn belirlenmesiyle baĢlayan bir hadise 

aktarÝrlar. Buna g�re BulgarlarÝn oturduklarÝ yer Kuphis (Kufis) Nehri dolaylarÝndaydÝ. Bunun 

Kuban‟dan baĢka bir Ģey olamayacağÝ d�Ģ�n�ld� ve son zamanlara kadar da hakim g�r�Ģ buydu.  

Kuvrat‟Ýn devleti kuĢkusuz daha geniĢ bir alana yayÝlmÝĢ olmalÝydÝ, zira m�ttefiki olan Kotrag ~ 

Kutrigur halkÝnÝn Don‟un batÝsÝnda yaĢadÝğÝ biliniyor.31 Hatta bazÝ Bulgar kabileleri bunun daha 

batÝsÝnda da yaĢÝyor olabilirdiler. Malaya PereĢ�epina adlÝ yerde Kuvrat‟Ýn mezarÝ olduğu d�Ģ�n�len 

buluntularÝn ortaya �ÝkmasÝyla durum tamamen değiĢti. Buluntular arasÝnda �zerinde Grek harfleriyle 

Khobratoi patrikoi yazÝsÝ olan bir m�h�r y�z�k de vardÝ. Bu yer, Dneper‟in doğudaki kolu olan Kiyev ile 

Karadeniz arasÝndaki Vorskla Nehri‟nin kÝyÝsÝnda yer alÝyor.32 Bu yeni verilere dayanarak Kuvrat‟Ýn 

kurduğu devletin sÝnÝrlarÝnÝn Kuban ve Dneper ile Don ve Dnester arasÝnda olduğu g�r�Ģ� ileri 

s�r�ld�.33 

Kuvrat, h�k�mdarlÝğÝ s�resince sÝkÝ dostluk kurduğu Bizans imparatoru Herakleios‟un 641‟deki 

�l�m�n�n ardÝndan Bizans tahtÝ i�in yapÝlan m�cadeleye m�dahele eder. Fakat kaybeden tarafÝ 

desteklediği bu m�cadeleden galip �Ýkan Konstas Pogonatos olur (641-668) ve Kuvrat onun 

d�neminde yaĢamÝnÝ yitirir. Bulgar HanlarÝ Listesi‟nde Gostun‟un iki yÝl s�ren naipliğinin ardÝndan 

Kuvrat‟Ýn 60 yÝl h�k�m s�rd�ğ�n�n belirtilmesine dayanarak Gostun‟un naipliğinin 603-605‟te, 

Kuvrat‟Ýn h�k�mdarlÝğÝnÝn ise 605-665‟te olduğu belirlenmiĢti.34 Hanlar listesindeki kronolojinin 

belirsizliği nedeniyle Kuvrat‟Ýn �l�m tarihinin genellikle 650 ve 665 arasÝndaki d�neme rastladÝğÝ 

d�Ģ�n�l�yor. Theophanes ve Patrik Nikephoros tarafÝndan kullanÝlan bu ortak kaynak, Kuvrat 

devletinin coğraf� sÝnÝrlarÝnÝ ve h�k�mdarÝn �l�m�nden sonra Kuvrat‟Ýn beĢ oğlunun tarihini veriyor. 

BabalarÝnÝn tenbihine rağmen beĢ oğul birbirlerinden ayrÝlÝrlar. En b�y�kleri olan (Bat) Bayan ata 

yurdunda kalÝr. Ġkincisi olan Kotrag, Don‟u ge�erek orada yerleĢir. D�rd�nc� oğul Pannonya‟ya g��er 

ve Avar kağanÝnÝn hakimiyeti altÝna girer. BeĢinci oğul ise Ġtalya‟ya RavennalÝ Pentapolis‟in 

topraklarÝna yerleĢir ve Bizans‟a vergi vermekle y�k�ml� olur.  

���nc� oğul olan Asparuh, Dneper‟i ve Dnester‟i ge�erek Tuna‟nÝn denize d�k�len kÝsmÝnda 

yerleĢir. Bu ayrÝlmanÝn ardÝndan Berzilia b�lgesinden aniden �Ýkagelen Hazarlar Karadeniz‟e kadar 

olan halklarÝ, bu arada Bayan‟Ý da hakimiyetleri altÝna alarak onlarÝ yÝllÝk vergi �demeye mecbur 

ederler. Bu son hadiseler, Ermeni ve Ġbran� kaynaklarÝnda farklÝ Ģekilde veriliyor. Ananias Sirake�i‟ye 

g�re Kuvrat‟Ýn oğlu Asparuh, Hazarlara yakalanmamak i�in Bulgarlar DağÝ‟ndan (Kafkaslar) Tuna‟nÝn 

denize d�k�ld�ğ� yerdeki bir adaya ka�ar ve AvarlarÝ oradan kovalar. Hazar KağanÝ Yusuf‟un 

mektubu, W.n.nt.r adlÝ halkÝn Hazarlardan daha kalabalÝk olmasÝna rağmen yenilgiye uğradÝğÝndan ve 

�nceki yurtlarÝndan Tuna‟ya kadar kovalandÝklarÝndan s�z eder.35 Kaynaklara dayanarak iki olasÝlÝk 

�zerinde durabiliriz. Kuvrat‟Ýn �l�m� �zerine oğullarÝ arasÝndaki i� �ekiĢmelerin ayrÝlÝğa ve g��e yol 

a�tÝğÝnÝ �ğrenen Hazarlar saldÝrÝya ge�erler. Fakat Kuvrat‟Ýn devletinin HazarlarÝn saldÝrÝsÝ sonucu 

��km�Ģ olabileceği de ihtimal dahilinde. Bu ikisinin birden ihtimal dahilinde olduğu da s�ylenebilir. 

Yani buna g�re Hazarlar, saldÝrÝya ge�mek i�in Kuvrat‟Ýn �l�m�yle ortaya �Ýkan taht kavgasÝnÝn sebep 

olduğu m�sait durumdan istifade ettiler. HazarlarÝn bu fethinin 660 il� 670 tarihleri arasÝnda 
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ger�ekleĢtiği d�Ģ�n�l�yor. Bu aslÝnda Tuna Bulgar HanlarÝ Listesi‟nde Kuvrat‟tan sonra gelen 

Bezmer‟in 665-668 arasÝnda olduğu d�Ģ�n�len -tabii ki Kuvrat‟Ýn 605‟ten 665‟e kadar h�k�m s�rd�ğ� 

kabul edilirse- �� yÝllÝk hakimiyetine dayandÝrÝlÝyor. Bezmer‟in ise Bayan ile aynÝ kiĢi olduğu ileri 

s�r�l�yor. Asparuh her hal�k�rda bir s�re Tuna deltasÝnda ik�met eder ve kendisine karĢÝ g�nderilen 

Bizans ordusunu 679‟da bozguna uğrattÝktan sonra Tuna‟yÝ ge�erek g�neydeki b�lgeleri ele ge�irir. 

Bu ise, HazarlarÝn 679‟dan �nce saldÝrmÝĢ olmalarÝ gerektiğine iĢaret ediyor.36 Theophanes ve Patrik 

Nikephoros tarafÝndan aktarÝlan bu hadisede beĢ oğuldan yalnÝzca ���n�n adÝ veriliyor. Bunlar 

arasÝnda hi�bir kuĢkuya yer vermeyecek Ģekilde doğrulanabilen tek isim Asparuh‟tur. Kotrag, 

Kutrigurlara ismini veren Ģahsiyet olarak a�Ýklanabilir.  

YakÝn bir ge�miĢte ise Bayan‟Ýn, Avar devletinin kurucusu ile aynÝ olduğu ileri s�r�ld�yse de, bu 

iki ad apokrif olarak değerlendirilmelidir.37 S�z konusu hadiseye, efsanev� unsurlar da eklenmiĢtir. 

Kotrag‟Ýn, Don‟u ge�erek orada yerleĢmesi hadisesinin de bu Ģekilde g�r�lmesi gerektiği a�Ýk�a 

ortadadÝr. Zira Kutrigurlar kaynaklarda 6. y�zyÝldan itibaren artÝk Don‟un batÝsÝnda yaĢayan bir halk 

olarak g�steriliyor. 

Asparuh, Dneper ve Dnester nehirlerini ge�erek AĢağÝ Tuna‟da �nce Avar ileri karakollarÝyla 

m�cadele ettikten sonra Tuna deltasÝnÝ hakimiyeti altÝna alÝr. Bizans siyaseti, Tuna hattÝnÝ ge�melerini 

engellemek i�in her �areye baĢvururken, diger yanda Arap donanmasÝnÝn 673 ve 677 arasÝnda 

Ġstanbul‟u beĢ kez kuĢatmasÝ, Balkanlar‟daki hadiseler yerine dikkatleri baĢka y�ne �eker. AraplarÝn 

saldÝrÝsÝnÝ baĢarÝyla geri p�sk�rtt�kten sonra Bulgarlara karĢÝ harekete ge�en IV. Konstantinos 680‟de 

savaĢ donanmasÝnÝ Tuna deltasÝna g�nderir. Fakat Asparuh baĢarÝlÝ bir savunma g�sterip karĢÝ 

saldÝrÝya ge�tikten sonra Tuna ve Balkan DağlarÝ ile �evrili b�lgeyi eline ge�irir ve 681‟de yapÝlan 

barÝĢ antlaĢmasÝyla Bizans bu durumu kabullenir. Bu aynÝ zamanda, tanÝndÝğÝ anlamÝna da geliyordu. 

Bu b�lgede yaĢamakta olan Yedi Kabile adlÝ bir grup, Bulgarlara karĢÝ gelirse de yenilgiye uğrar ve 

Avarlara karĢÝ �lkenin batÝsÝna yerleĢtirilirler.  

Asparuh‟un Bulgar kabileleri tarafÝndan meydana getirilen siyasi yapÝ i�erisindeki �oğunluğun 

Slav halkÝndan oluĢmasÝ, uzun vadede fetih�ilerin de asimile olmasÝna yol a�tÝ. Bulgar h�k�mdarÝ 

Boris‟in �nce 865‟te, daha sonra ise kesin olarak 870‟te HÝristiyanlÝğÝ kabul etmesi asimilasyonu daha 

da kolaylaĢtÝrÝr. Tuna BulgarlarÝnÝn bu yurttutuĢu sonucunda, Bulgarlar Bizans k�lt�r�n�n ilgi alanÝna 

dahil olurlar ve HÝristiyanlÝğÝ kabul etmeleri aynÝ zamanda yeni k�lt�r �evresine uyum sağlama 

s�recinin de sonu anlamÝna gelir. B�t�n bunlar, BulgarlarÝn T�rk�e konuĢan n�fusunun 10. y�zyÝlda 

tamamen asimile olmasÝna neden olur.38 

Ana kaynağÝmÝz, Kuvrat‟Ýn d�rd�nc� ve beĢinci oğlunun adlarÝnÝ bilmiyor. Bununla birlikte, 

Paulus Diakonus‟taki bir b�l�me dayanarak beĢinci oğulun Alzeko olduğu d�Ģ�n�ld�. Bulgar prensi 

Alzeko, halkÝyla birlikte �nce Bizans‟a ait olan Ravenna b�lgesine taĢÝnÝr. Sonra buradan g�� ederek 

kendisine hizmet etmek i�in Langobard kralÝ Grimoald‟Ýn (662-671) yanÝna gider. O da, 

Beneventum‟daki oğlunun yanÝna g�nderir onu. Bug�nk� Campobasso b�lgesine yerleĢirler ve 

Paulus Diakonus (�l. 799) �ağÝna kadar dillerini korurlar. Alzeko‟nun, Fredegar Kroniği‟ndeki Altziokus 
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adlÝ Bulgar h�k�mdar ile aynÝ olabileceği ihtimal dahilindedir. HatÝrlanabileceği gibi, 632‟de Avar 

kağanlÝğÝ �nvanÝ i�in yapÝlan m�cadelede yenik d�Ģen Bulgarlar �nce Bavyera‟ya ka�tÝysa da, 

dağÝlmÝĢ olmalarÝ sonucunda b�y�k b�l�m� katledilmiĢ ve yaklaĢÝk yedi y�z ailenin baĢÝna ge�en 

Altziokus, Vend k�kenli Wallukum adlÝ �ndere sÝğÝnmÝĢtÝ. Ġtalya‟ya daha sonra bu Slav b�lgesinden 

taĢÝnmÝĢ olmalÝ.39 

D�rd�nc� oğulun, Mirakula S. Demetrii ve Madara yazÝtÝna dayanarak Kuber olduğu d�Ģ�n�ld�. 

Kuber, halkÝyla beraber AvarlarÝn �lkesine g��erek Avar kağanÝnÝn boyunduruğu altÝna girer ve 

BizanslÝ savaĢ tutsaklarÝnÝn yerleĢtirildiği Sirmium (Mitrovi�a) b�lgesine kağan tarafÝndan naip olarak 

atanÝr. Kuber buraya muhtemelen b�t�n halkÝyla değil, kendisine sadÝk olanlar ve silahlÝ refakati ile 

taĢÝnmÝĢ olmalÝydÝ.  

�ok ge�meden Bizans‟lÝ HÝristiyan, Bulgar, Avar, Gepid ve Slav tebaasÝnÝn baĢÝnda Avar 

kağanÝna karĢÝ ayaklanÝr ve Makedonya topraklarÝna girer. Ġlerigelen adamlarÝndan biri olan 

Mauros‟un yardÝmÝyla Selanik Ģehrini ele ge�irmeye �alÝĢÝr, fakat bu pl�nÝ baĢarÝlÝ olmaz. Kuber, 

Makedonya topraklarÝna Asparuh‟un yerleĢtiği gibi yerleĢirse de, burayÝ Bizans Ġmparatorluğu‟ndan 

koparmayÝ baĢaramaz. Sonunda Bizans Ġmparatorunun izniyle m�ttefik olarak Selanik‟in kuzeyine 

yerleĢir. Bu hadiselerin 674 ve 678 tarihleri arasÝnda cereyan ettiği tespit ediliyor. II. Yustinianos, 

babasÝ tarafÝndan yapÝlan anlaĢmayÝ ge�ersiz sayarak 668‟de onlara saldÝrÝr, fakat baĢlangÝ�taki 

baĢarÝlarÝn ardÝndan b�y�k bir yenilgiye uğrar. Madara yazÝtÝna g�re Bizans imparatoru II. 

Yustinianos‟un, tahtÝna geri d�nmesine yardÝm eden Asparuh‟un torunu Tervel idi. Fakat Selanik‟teki 

amcasÝ imparatora g�venmediğinden bunu desteklemedi. Tervel‟in amcasÝ Kuber olmalÝydÝ. Buradaki 

Slavlara karÝĢarak tamamen asimile olmadan �nceki Bulgarlara iliĢkin 10-11. y�zyÝla ait bir veriye de 

sahibiz.40 

B�t�n bunlardan Kuvrat‟Ýn d�rd�nc� ve beĢinci oğlunun Karpat HavzasÝ‟nda bir s�re kaldÝğÝ 

anlaĢÝlÝyor. Karpat HavzasÝ‟ndaki arkeolojik buluntularÝn 670‟li yÝllardan itibaren �nemli �l��de 

değiĢikliğe uğradÝğÝ g�r�l�r. Bunu ardÝndan gelen 30-40 yÝllÝk d�nem Orta Avar �ağÝ olarak 

adlandÝrÝlÝr. ArkeologlarÝn �oğu bu değiĢikliği Kuvrat‟Ýn devletinden gelen yeni bir topluluğa 

bağlÝyorlar.41 KaynaklarÝn �oğunda Avarlardan bundan sonra da s�z edilmekle birlikte, Onogur halk 

adÝnÝn değiĢik bi�imleri de g�r�l�yor. Avarlar, 790‟lÝ yÝllarda Latin kaynaklarÝnda muhtemelen wangar 

bi�iminin bilin�li bir tahrifatÝ olan wandal adÝyla adlandÝrÝlÝrlar. Bu bi�im 860 tarihli Wangarorum 

marcha ifadesinde de korunur.  

Bunun dÝĢÝnda, 8-9. y�zyÝl Latin kaynaklarÝnda, sonu�ta hepsi Onogur adÝnÝn devamÝ olan 

yaklaĢÝk altmÝĢ ad belirlenebilir.42 �te yandan 830‟lu yÝllardan itibaren Karadeniz‟in kuzeyinde 

g�r�lmeye baĢlanan Macarlar i�in Grek, Latin ve Slav kaynaklarÝnda ungri, ugri adÝ kullanÝlÝyor. 

MacarlarÝn kendileri tarafÝndan kullanÝlmayan bu adÝ Macarlara Slavlar verirler. MacarlarÝn 895‟te 

Karpatlar HavzasÝ‟nÝ iĢgali �zerine SlavlarÝn verdiği bu ad batÝ dillerine de (Ġngilizce: Hungary, 

Almanca: Ungarn, FransÝzca: Hongrie) ge�er.43 670‟li yÝllarda buraya g�� eden topluluk ile yurt tutan 

MacarlarÝn adlarÝnÝn aynÝ olmasÝ �zerinde farklÝ tarih� yorumlar yapÝldÝ. 670‟li yÝllarda Karpat 
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HavzasÝ‟na gelen halkÝn Macarlar olduğu g�r�Ģ�n�n ortaya atÝlmasÝyla „ikili yurt tutuĢ‟ diye 

adlandÝrÝlan bir kuram geliĢtirildi. Fakat araĢtÝrmacÝlarÝn �oğunluğu bunun temelsiz olduğu g�r�Ģ�nde 

birleĢiyorlar.  

Bir diğer kurama g�re Ge� Avar D�nemi OnogurlarÝ, Avar Ġmparatorluğu‟nun ��kmesinin 

ardÝndan Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlara geri d�nerek oradaki Macar kabileleriyle 830‟lu yÝllarda 

ittifaka girerler ve 895‟te Karpat HavzasÝ‟nÝ tekrar ele ge�irirler.44 Bu kuram da temelsiz g�z�k�yor. 

B�t�n bunlara karĢÝn, Onogur adÝ hem Kuvrat‟Ýn bir zamanlarki devletinin yerine yerleĢen Macarlar 

i�in, hem de 670‟li yÝllarda Karpat HavzasÝ‟na gelen topluluk i�in kullanÝlÝrken, Grek, Latin, Ġbran� ve 

Ġslam kaynaklarÝnda Asparuh BulgarlarÝ i�in Onogundur-Bulgar ikili adÝ yanÝnda Onogundur‟un farklÝ 

değiĢkeleri de kullanÝlÝyor. Bu adÝ Tuna BulgarlarÝ i�in muhtemelen Macarlar ve Hazarlar 

kullanÝyorlardÝ. 

Kuvrat‟Ýn, KutrigurlarÝn adÝyla b�t�nleĢen oğlu Kotrag, s�ylenildiği gibi Don‟un �te tarafÝna 

ge�memiĢti, ��nk� bu halk zaten orada yaĢÝyordu. 695 dolaylarÝnda KÝrÝm‟Ýn bir b�l�m� HazarlarÝn 

elinde bulunduğundan onlar da HazarlarÝn fethine dahil olmuĢlardÝ.45 

En b�y�k oğul olan Bayan ise HazarlarÝn hakimiyetini kabul etmiĢtir. Arap ordularÝnÝn HazarlarÝn 

baĢkenti Balancar‟Ý almasÝndan sonra 722 tarihli bir Arap saldÝrÝsÝ vesilesiyle Hazar Denizi‟nin 

kuzeybatÝ kÝyÝsÝndaki W.n.nd.r adlÝ Ģehir de muhtemelen onlardan kalmÝĢ olmalÝ. Grek ve Rus 

kaynaklarÝnda Karadeniz bozkÝrlarÝnda kalan BulgarlarÝn veya Ġdil BulgarlarÝnÝn yurtlarÝyla aynÝ 

olduğunu d�Ģ�nebileceğimiz “Kara Bulgaria” adlÝ bir �lkeden s�z ediliyor.46 Kimi varsayÝmlara g�re 

Balkar halk adÝ, Kara�ay-Balkar‟larÝn etnogenezinde payÝ olduğu d�Ģ�n�len BulgarlarÝn adÝnÝn bir 

devamÝ olmalÝ. 

10. y�zyÝlÝn baĢlarÝndan Moğol istilasÝna (1236) kadar Ġdil ve Kama nehirlerinin birleĢtiği b�lgede 

devlet kurmuĢ olan Ġdil BulgarlarÝnÝn k�kenlerinin, Kuvrat‟Ýn kurduğu devletin orada kalmÝĢ 

unsurlarÝndan geldiği d�Ģ�n�l�yor. 922‟de ise Ġslamiyet‟i resmen kabul etmiĢlerdir. Moğol istilasÝndan 

�nceki doğu Avrupa‟nÝn tek M�sl�man devletidir bu. Ayakta kalabilmesini ise �ncelikle Ġslam 

d�nyasÝnÝn doğu yarÝsÝ ile Avrupa arasÝnda s�regelen ticaretteki aracÝ rol�ne bor�luydu.47 Devlet 

kuran ve bir �eĢit T�rk�e konuĢan kabileler (Bulg�r, Eskel, Bars�l� ~ Bersil, Suvar ~ Sabir, Barancar 

~ Balancar), kuzeydeki orman kuĢağÝna dahil olanĠdil-Kama b�lgesine bozkÝr kuĢağÝndan g�� ederler 

ve buradaki Fin-Ugor dilini konuĢan halklarla karÝĢÝrlar. Doğrudan bir veriye sahip olunmadÝğÝ i�in bu 

g���n zamanÝnÝn belirlenmesinde �eĢitli g��l�klerle karĢÝlaĢÝlÝyor. Bir varsayÝma g�re Ġdil Bulgar 

kabileleri kuzeye, Karadeniz‟in kuzeyinde yer alan Kuvrat‟Ýn devleti Hazarlar tarafÝndan yÝkÝldÝktan 

sonra, yani 680 dolaylarÝnda g�� ettiler. Fakat kaynaklarÝmÝzda, Kuvrat‟Ýn en b�y�k oğlunun g�� 

etmeyip orada kalarak Hazarlara t�bi olduğu, �teki oğularÝn ise batÝya g�� ettiği yer alÝyor. Tarih� 

a�Ýdan Bulgar kabilelerinin Ġdil-Kama b�lgesine olan g��lerini 8. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda Kafkaslar‟Ýn 

�nlerinde cereyan eden Arap-Hazar savaĢlarÝna bağlayan g�r�Ģ daha muhtemel g�z�k�yor.  
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Politik ağÝrlÝklarÝ ise ger�ekte, 9. y�zyÝlÝn baĢÝndan itibaren Halife ve Hazar Devleti arasÝnda 

ticaretin baĢlamasÝndan sonra artmÝĢ olmalÝ. Nitekim Hazarlar, ticaret mallarÝnÝ (k�rk, k�le, balmumu, 

bal) kuzeydeki orman halklarÝndan temin ediyorlardÝ. 9. y�zyÝl sonunda �ok kalabalÝk ve yeni bir 

topluluğun daha buraya yerleĢtiği varsayÝmÝnda bulunabiliriz. Arkeolojik, numizmatik ve dil tarihi 

verileri de bu y�nde tanÝklÝk ediyorlar. Bu hadiselerin arkasÝnda, 895 dolaylarÝnda cereyan eden ve 

Hazar Devleti‟nin Doğu Avrupa‟daki egemenliğini sarsan Pe�enek g��� bulunuyor olabilir.48  

Ġslam kaynaklarÝnda Ġdil BulgarlarÝndan, Ġslam d�nyasÝ ile Doğu Avrupa arasÝnda ticaretin rayÝna 

oturduğu ve, Mavera�nnehr‟den baĢlayÝp Kazak bozkÝrlarÝndan ge�en ana ticaret yolunun doğrudan 

Ġdil-Kama b�lgesine gittiği 10. y�zyÝlÝn baĢÝndan itibaren s�z ediliyor. Hazar Devleti‟nin zayÝflamasÝ ve 

yeni ticar� olanaklarÝn belirmesi, adÝnÝ AlmÝĢ olarak bildiğimiz ikinci Bulgar h�k�mdarÝnÝ Ġslamiyet‟i 

kabul etmeye teĢvik eder. Bunun �zerine Halife 922‟de kendisine bir el�ilik heyeti g�nderir. Bu heyetin 

bir �yesi de, heyetin raporunu tutan Ġbn Fadlan‟dÝr. Ġslamiyet‟in kabul� hi� kuĢkusuz, Musev� olan 

Hazar hanÝna karĢÝ atÝlmÝĢ bir adÝmdÝ. �te yandan bu durum, Bulgar ve Suwar Ģehirlerinin 

g��lenmesine ve Ġdil BulgarlarÝnÝn para basmasÝna �nemli �l��de katkÝda bulunmuĢtu. Kiyev Knezi 

Svyatoslav‟Ýn 965‟te Ġdil BulgarlarÝna ve Hazarlara karĢÝ saldÝrÝya ge�mesi sonucunda Hazar Devleti 

��kerse de bu ağÝr yenilgi Ġdil BulgarlarÝnÝ etkilemez. Aksine, kendi devletleri bu d�nemden baĢlamak 

�zere Doğu Avrupa ve Halife arasÝndaki ticaretin merkezi durumuna gelir.49 10. y�zyÝlÝn sonundan 

itibaren yaklaĢÝk iki y�z yÝl kadar para basÝmÝ yapÝlmasa da, Arap seyyah Abu Hamid al-Garnati‟nin 

12. y�zyÝlda Ġdil BulgarlarÝnÝ ziyaret etmesi, ticaretin devam ettiğini a�Ýk�a g�steriyor. 

Ufak tefek �atÝĢmalarÝ saymazsak, Kiyev RuslarÝ ve Ġdil BulgarlarÝ arasÝnda 10-11. y�zyÝlda 

barÝĢ�Ýl bir ticaret iliĢkisi bulunuyordu. Fakat 12. y�zyÝlda Vladimir-Suzdal Knezliği‟nin g��lenmesiyle 

ortaya �Ýkan yeni iktidarÝn Ġdil b�lgesindeki ticareti tekeline almasÝ sonucunda 12. y�zyÝlÝn ikinci 

yarÝsÝndan itibaren iki taraf arasÝndaki asker� seferler artar. RuslarÝn en �nemli asker� seferleri 

ĢunlardÝr: 1164‟te Bryahimov (Ibrahim) Ģehrinin iĢgali. Genel bir g�r�Ģe g�re bu Ģehir Bulgar (Rus�a: 

BolgarÝ; Tatarca: Ġdil ve Kama‟nÝn birleĢtiği yerin yakÝnlarÝndaki Bulgar) Ģehri ile aynÝ olmalÝ. BazÝ 

g�r�Ģlere g�re, devlet merkezinin Biler‟e (Rus�a: Bilyarsk; Tatarca: MalÝy �eremĢan Nehri‟nin 

kÝyÝsÝndaki Biler) taĢÝnmasÝnÝn nedeni de bu asker� seferdi. 1184‟te KÝp�aklarÝn yardÝmÝyla Velikiy 

Gorod‟u (B�y�k ġehir=Bilyarsk) kuĢatÝrlar. Son olarak ise 1220‟de Ġdil‟nÝn sağ kÝyÝsÝndaki en �nemli 

Ġdil Bulgar Ģehri olan OĢel‟i ele ge�irirler. Vladimir-Suzdal Knezliği ve Ġdil BulgarlarÝ arasÝnda yaĢayan 

Mordvinler gittgide RuslarÝn hakimiyeti altÝna girerler ve 1221‟de Nijniy Novgorod‟un kurulmasÝ da, g�� 

dengesinin RuslarÝn lehine olmak �zere değiĢtiğini g�steriyor.50 

Moğollar, Ġdil BulgarlarÝna ilk olarak Kalka kÝyÝsÝndaki �atÝĢmadan sonra saldÝrÝrlar. Ġdil BulgarlarÝ 

ise onlarÝ tuzağa d�Ģ�rerek bozguna uğratÝrlar. Moğollar 1229‟da ve 1232‟de Ġdil BulgarlarÝnÝn g�ney 

ve doğu sÝnÝrlarÝnÝ iĢgal ederken Vladimir-Suzdal Knezliği de onlarÝ batÝdan sÝkÝĢtÝrÝr. 1235‟te Ġdil 

Bulgar Devleti‟ni ziyaret ederek MoğollarÝn BatÝ d�nyasÝna karĢÝ saldÝrÝya hazÝrlandÝğÝnÝ ilk haber 

veren Macar Dominiken rahibi Yulianus‟tur. TatarlarÝn 1236‟da Avrupaya karĢÝ baĢlattÝklarÝ topyek�n 

saldÝrÝnÝn ilk kurbanÝ Ġdil Bulgar Devleti olur.51 Ġdil BulgarlarÝ bundan sonra AltÝn Ordu‟nun bir par�asÝ 

durumuna gelseler de, �nemli ticar� ve k�lt�rel rollerini devam ettirirler. Ġdil ve Kama nehirlerinin 
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birleĢtiği yerin yakÝnlarÝndaki Bulgar (BolgarÝ) Ģehri aĢamalÝ olarak merkezleri durumuna gelir. 

Moğollar d�neminden, �zerlerinde tam metinler bulunan ve Arap harfleriyle T�rk�e olarak yazÝlmÝĢ 

pek �ok mezar taĢÝ kalmÝĢtÝr. 

Literat�rde Ġdil Bulgar Kitabeleri diye anÝlan bu mezar taĢlarÝnÝn bir b�l�m� �uvaĢ�a t�r�ndeki 

bir dilde yazÝlmÝĢken, diğer b�l�m� Genel T�rk�e ile yazÝlmÝĢtÝr. �zerlerinde Bulgar T�rk�esi ile 

yazÝlmÝĢ c�mleler bulunan bu yadig�rlar 14. y�zyÝlÝn ortasÝndan itibaren artÝk g�r�lmezken, diğer 

gruba ait olanlar bir devamlÝlÝk g�steriyorlar. B�t�n bunlardan, Ġdil‟daki Bulgar n�fusun Bulgar 

T�rk�esi konuĢan kÝsmÝnÝn ya tamamen yok olduğu, ya da oraya gelip yerleĢen KÝp�ak halklarÝyla 

karÝĢtÝğÝ sonucu �ÝkarÝlabilir. 
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Ġlk Bulgar Devlet OluĢumları / Prof. Dr. Zufar Z. Miftakhov [s.617-624]

   

Kazan Pedagoji �niversitesi / Tataristan 

 

Eski BulgarlarÝn bir grubu Kuzey DağÝstan‟Ýn d�zl�k alanlarÝna yerleĢirken, diğer grup da 

Derbent ge�idinin g�neyine d�Ģen Albanya denen (Ģimdiki Azerbaycan) topraklarÝna yerleĢtiler. O 

d�nemde Kafkas BulgarlarÝ, Burcanlar diye genel bir isimle anÝlÝyorlardÝ. Bu metinde onlarÝ DağÝstan 

BulgarlarÝ diye adlandÝracağÝz. 

Birinci y�zyÝlÝn baĢlarÝndan itibaren (M. S. 15 ve 47 yÝllarÝ arasÝnda) Orta Ġdil havzasÝnda, Ģimdiki 

Samara b�lgesinde, Kinel (Khinel) nehrinin kÝyÝsÝnda bir Bulyar Prensliği (Atil) vardÝ. Prenslik, Kama 

(Tarkan) -Kuzey �in‟den, Bulgarlarla yakÝn iliĢki i�indeki, Utigurlarla beraber gelme- tarafÝndan 

kurulmuĢtu. 

BulgarlarÝn tarihteki kaderi HunlarÝn batÝya doğru ilerlemeleriyle doğrudan ilintilidir. 

1. HunlarÝn BatÝya Doğru Ġlerlemeleri ve Bunun Sonu�larÝ 

HunlarÝn toplu bir Ģekilde Volga‟nÝn batÝsÝna yerleĢmeleri, Bulyar boyunun baĢÝnÝ �ektiği, 

Hunoğur HunlarÝnÝn ilerlemeleriyle bağlantÝlÝydÝ. 4. yy.‟Ýn baĢlarÝnda Hunoğurlar, Tarbagatay 

b�lgesinden Bulyar boyundan Bul�mar‟Ýn (Yunan kaynaklarÝnda Belemer diye ge�er) �nc�l�ğ�nde 

ayrÝlmÝĢlardÝ. Ġlk baĢta Hunoğurlar Yedisu b�gesine yerleĢmek istediler. OlmayÝnca, biraz daha batÝya 

ilerleyip, M.S. yaklaĢÝk 329 yÝlÝnda Orta Ġdil havzasÝna ulaĢtÝlar. Bu sÝrada Utigler baĢsÝz kalmÝĢlardÝ. 

Prensliğin en son h�k�mdarÝ Bulyar Djoka-utig, oğullarÝyla birlikte Ġskandinavlarla yapÝlan bir savaĢta 

�ld�r�lm�Ģt�.1 

Bu sebeple Utigler, Bul�mar‟Ý h�k�mdarlarÝ olarak kabul ettiler. Bul�mar Bulyar Prensliği‟ni 30 

yÝl kadar y�netti. 359-360 kÝĢÝ �ok �etin ge�miĢti, o kadar ki g�r ormanlardaki g��l� ağa�lar yarÝlmÝĢ, 

kuĢlar baĢka memleketlere g�� etmiĢti. Ġlkbahar ve yaz d�neminde hi� yağmur yağmamÝĢtÝ. B�y�kbaĢ 

hayvanlarÝn �lmesiyle birlikte kÝtlÝk baĢlamÝĢtÝ. HalkÝnÝ �l�mden kurtarmak i�in Bul�mar HunoğurlarÝ 

Ġdil‟den batÝya doğru s�rd�. Hazar‟Ýn ovalÝk b�l�mlerinde yaĢayan Utigler, Khotlar ve HunlarÝn bir 

kÝsmÝ da Hunoğurlara katÝlmÝĢtÝ. Bizans ve Latin tarih�ileri onlarÝ toplu bir Ģekilde Hunlar diye 

adlandÝrmÝĢtÝ. Hunlar M.S. 360 yÝlÝnda Volga‟yÝ ge�tiler (M.S. 350 diye de rivayet edilir).2 

Alanlar HunlarÝn batÝya doğru ilerlemelerine engel olmaya �alÝĢtÝlar. Alanlar Ģimdiki Osetlerin 

atalarÝ, (uzun zaman �nce Sindler-Urtulardan ayrÝlan) Kara SaklanlarÝn da torunlarÝydÝlar. Prens Boz-

Urus �nderliğindeki Alanlar PolonyalÝlarÝn (SarmatyalÝlar) savaĢ tekniklerini kullanÝyorlardÝ. KÝlÝ� 

kuĢanmÝĢ atlÝ askerler diğer silahlÝ askerler tarafÝndan �evrelenmiĢ bir Ģekilde korunuyorlardÝ. Alanlar 

atlarÝnÝn boyunlarÝna zincirlerle uzun mÝzraklar bağlamÝĢlardÝ. B�ylece mÝzrak, hÝzla giden attan hÝz 
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alarak daha iyi saplanabiliyordu. D�Ģman piyadelerini kolayca ge�ebildikleri i�in hafif oklarla 

donanmÝĢlardÝ.3 

Ammianus Marcellinus, 4. yy. sonundaki Hun savaĢ teknikeri ile ilgili olarak yazdÝğÝ bir yazÝda: 

“Hunlar uzaktan b�y�k maharetlerle attÝklarÝ, sivri baĢlÝklÝ oklarla ve ellerindeki kÝlÝ�larla, kendilerinden 

ge�ercesine savaĢÝyorladÝ. Eğer d�Ģman kÝlÝ�larla h�cuma ge�erse, kementlerle kÝskÝvrak 

yakalanÝyor, b�ylece yaya ve atlÝ birlikleri hareketsiz hale getiriliyordu.” diye bahsediyordu.4 

Ammianus Marcellinus Hun akÝnlarÝnÝ dağlardaki kar fÝrtÝnasÝna benzetirken, tarih�i Jeronimus 

(5. yy.) HunlarÝ arÝ bulutuna benzetiyordu. Hun h�cumu o kadar g��l� ve azgÝndÝ ki, Alanlar ��z�l�p 

panik i�inde batÝya doğru geri �ekilmeye baĢladÝlar. Kuzey Kafkaslar‟da yaĢayan diğer halklar da 

Alanlarla birlikte �ekilmeye baĢladÝlar. Bu olay aynÝ zamanda meĢhur Kavimler G���‟n�n de 

baĢlangÝcÝ oldu. 

4. yy.‟Ýn 60‟larÝnÝn ikinci yarÝsÝ ve 70‟lerinin baĢÝnda, Hunlar, Azak (Meotida diye ge�er) denizinin 

doğu kÝyÝlarÝna ve Don nehrinin d�zl�klerine geldiler. Burada Sarmat YazÝglar ve Roxolanlar 

yaĢÝyorlardÝ. HunlarÝn akÝnlarÝna karĢÝ koyamadÝlar. Utigler ve Khotlar atalarÝ Kimmerlerin vatanÝna 

geri d�nd�ler. 

375 ve 376 yÝllarÝnda Don kÝyÝlarÝna geldiklerinde Hunlar Ostrogotlarla karĢÝlaĢtÝlar. Liderleri, 

Kral Germanariks‟di. Gotlar Karadeniz‟in kuzeyine 2. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝnda gelmiĢlerdi. YerleĢtikleri 

yelere g�re „Vest‟ ve „Ost‟, yani BatÝ ve Doğu GotlarÝ diye gruplandÝrÝlmÝĢlardÝ. Ostgotlar (Ostrogotlar), 

Dinyester ve Don‟un batÝ yakasÝna yerleĢirken, Vestgotlar (Vizigotlar), Eflak ve Moldovya‟ya 

yerleĢtiler. 

Bir tesad�f �zerine (Hun avcÝlarÝ bir geyiğin, 3-4 km‟lik dar Ker� BoğazÝ‟ndan ge�ebildiğini 

g�r�nce) Hunlar, Don‟un kum birikintileriyle sÝğlaĢmÝĢ, Ker� BoğazÝ‟ndan KÝrÝm yarÝmadasÝna ge�tiler 

ve Ostrogotlara arkalarÝndan saldÝrdÝlar. Yenilen Ostrogotlar batÝya doğru �ekildiler. 

2. Hun Devleti‟nin KurulmasÝ 

HunlarÝn Volga‟dan batÝya doğru ilerlemesi esnasÝnda, Kuzey Kafkaslarda ve Azerbaycan‟da 

yaĢayan Bulgarlar da onlara katÝldÝlar. Daha �nce Bulgarlar, Alan prensi Boz-Urus‟a hizmet etmiĢlerdi. 

Ne zaman Hun lideri Bul�mar, Dulo Uruğu‟nun “kuyruğunda renkli Ģeritlerle d�Ģen bir kÝrmÝzÝ top 

bulunan” bayrağÝnÝ kaldÝrdÝ,5 onlar da bu harekete katÝldÝlar. 

Bulgarlar anladÝlar ki yakÝn akrabalarÝ Hunlar sÝnÝrlarÝ aĢarak yaklaĢÝyorlardÝ. 

Bul�mar‟Ýn en b�y�k oğlu Prens Alp Bulgarlar ve Hunlardan oluĢan bir orduyla SadumlarÝ 

(ĠskandinavlarÝ) yendi ve onlarÝ Ġtalya topraklarÝna ka�maya zorladÝ. Daha sonra Tuna nehrinden 

ge�erek 378 yÝlÝnda 80 bin kiĢilik Bizans ordusunu Edirne yakÝnlarÝnda (BulgarlarÝn Kan-Dare dedikleri 

yerde) bozguna uğrattÝ.6 
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SavaĢ ganimetleri arasÝnda imparatorluk tacÝ da vardÝ. Prens Alp bu tacÝ babasÝna sundu ve 

Bul�mar da bu tacÝ takarak kendini HunlarÝn HanÝ (h�k�mdar) ilan etti. Fakat Bul�mar, zaferin 

Ģerefine verilen bir ziyafette birdenbire �ld�. Yerine Alp han oldu. Hun Devleti‟nin kurulduğunu ilan 

etti. TopraklarÝ Ġdil‟in aĢağÝ kÝsÝmlarÝndan, Tuna‟nÝn aĢağÝ kÝsÝmlarÝna kadar uzanÝyordu. HunlarÝn bir 

kÝsmÝ Bulgarlara katÝldÝ. B�ylece BulgarlarÝn sayÝlarÝ �ok artmÝĢtÝ. O zamanlarda (M.S. 4. yy.‟Ýn 80 ve 

90‟larÝnda) BulgarlarÝn en �nemli boylarÝ Erdim, Bakil (BoyandÝr), Seber, Aga�ir, Karka, Utig ve 

Kimer‟di, ki Hun Devleti i�indeki etkileri gittik�e artÝyordu.7 

Alp Han �ld�ğ� zaman, naaĢÝ, eteklerinde Ģimdiki Kiyev Ģehrinin kurulduğu, Kuyantau‟da 

(Kuyan DağÝ) yakÝldÝ. MezarÝnÝn baĢÝna Dulo kabilesinin b�y�k bir taĢ tamgasÝ yerleĢtirilmiĢti. Bu 

tamga „Baltavar‟, yani “Prenslerin Efendisi” anlamÝna geliyordu ve Y Ģeklindeydi. „^‟ iĢareti balta, „U‟ 

ise yay anlamÝna geliyordu.8 Baltavar da genel olarak imparatorluk otoritesini simgeliyordu. 

Hun Devleti asÝl g�c�ne Alp‟in torunu Atilla y�netiminde ulaĢtÝ. Atilla, Avrupa kaynaklarÝnda 

Muncuk diye bilinen ve M.S. 434‟te �len, Aybat‟Ýn oğluydu. Aybat‟Ýn �l�m�nden sonra HunlarÝ, oğullarÝ 

Atilla ve Bleda y�nettiler. Atilla Don nehrinin batÝsÝndaki HunlarÝ, kardeĢi Bleda doğusundakileri 

y�netiyordu. M.S. 444 veya 445 yÝlÝnda Atilla Bleda‟yÝ �ld�rd� ve tek baĢÝna b�t�n HunlarÝn baĢÝna 

ge�ti. 

Atilla‟yÝ g�rm�Ģ bir kiĢi olan, tarih�i Priscus‟un tanÝmlamasÝna g�re Atilla, kÝsa boylu, geniĢ 

g�ğ�sl� ve b�y�k kafalÝ biriydi; g�zleri k���kt�, sakalÝ ince ve ağarmÝĢtÝ; geniĢ burunlu ve esmer 

tenliydi.9 

B�ylece Atilla 448‟de ortaya �ÝkmÝĢ oldu. O zamanlar Hun h�k�mdarÝnÝn ikametgahÝ, M.S. 405-

406 yÝllarÝnda ele ge�irilen, Pannonia‟daydÝ (Ģimdiki Macaristan). BaĢkent, her ikisi de Tuna‟nÝn kollarÝ 

olan, Tizsa ve TemeĢ nehirlerinin arasÝnda bulunuyordu ve yerleĢim alanÝ olarak �ok geniĢ bir araziye 

yayÝlmÝĢtÝ. Neredeyse zamanÝn „en b�y�k Ģehri‟ denebilirdi. EtrafÝ parlak tahtadan duvarlarla �evriliydi, 

tahtalar �yle sağlam izlenimi veriyordu ki birleĢim yerleri ancak �ok yakÝndan bakÝldÝğÝnda 

se�ilebiliyordu.”10 

YerleĢim b�lgesinin i�inde etrafÝ b�y�k �itlerle �evrilmiĢ bir alan vardÝ. Burada bir �adÝr ve 

Atilla‟nÝn sarayÝ bulunuyordu. Bir tepenin �zerine kurulan ve �zerinde kuleler bulunan saray oymalarla 

dekore edilmiĢti. 

451 yÝlÝnda, Atilla Tisza kÝyÝlarÝndan Ren nehri kÝyÝlarÝna doğru, Vizigotlara karĢÝ sefere �ÝktÝ. 

Seferin esas nedeni Vizigot kralÝnÝn, karÝsÝnÝ, Atilla‟nÝn kÝzkardeĢini, zehirlemesiydi. 451 yÝlÝnÝn 

Haziran ayÝnÝn ikinci yarÝsÝnda Katalonya ovasÝnda (Fransa‟nÝn Champagne b�lgesi) Avrupa‟nÝn iki 

g��l� ordusu �l�m�ne savaĢa tutuĢtular. Atilla‟nÝn ordusunda, HunlarÝn yanÝ sÝra, Bulgarlar, �� 

kardeĢin (Valamir, Thiudimer, Vidimer) komutasÝ altÝnda Ostrogotlar, ve Ardaric komutasÝndaki 

Gepidler yer alÝyorlardÝ. Diğer ordunun baĢÝndaysa VizigotlarÝn kralÝ Theodoric ve �nl� Bizans 

kumandanÝ Aetius vardÝ. Romanlar ve Alanlar da VizigotlarÝn yanÝnda savaĢa katÝlmÝĢlardÝ. 
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SavaĢÝ Atilla kazandÝ. Ġki taraf da 180 bin askerini kaybetmiĢti. Ve artÝk Avrupa‟da Atilla‟yla boy 

�l��Ģebilecek baĢka bir kuvvet kalmamÝĢtÝ. 

453‟te Atilla tekrar evlenmiĢti. Gelin olarak da olağan�st� g�zellikte, Ġldiko adÝnda bir gen� kÝzÝ 

se�miĢti.11 

D�ğ�n�n ertesi g�n� “kraliyet mensuplarÝ ters giden bir Ģeylerden Ģ�phelendiler. B�y�k 

tatÝĢmalardan sonra kapÝyÝ kÝrÝp i�eri girdiklerinde Atilla‟nÝn yara almadÝğÝ halde kanlar i�inde yerde 

yatan �l�s�n� ve duvağÝnÝn altÝndan boynu b�k�k bir halde ağlayan gen� kÝzÝ buldular.”12 

D�ğ�n sÝrasÝnda Atilla �ok fazla i�miĢti. D�ğ�n odasÝna �ekildikten sonra y�z�st� yere d�Ģm�Ģ 

ve �ok yoğun bir Ģekilde burnu kanamaya baĢlamÝĢtÝ. Daha sonra Ģiddetli akan kan yerde birikmiĢ, ve 

Atilla kendi kanÝnda boğularak �lm�Ģt�. Atilla Tisza ÝrmağÝnÝn yanÝndaki KereĢa ÝrmağÝnÝn kuzeyinde 

yer alan, kendi baĢkentinde �lm�Ģt�. Erkekler, Hunlarda adet olduğu �zre, sa�larÝnÝ yolup, derin 

yarÝklarla y�zlerini korkun� hale getirerek, kadÝnsÝ feryatlar ve ağlamalarla, kanlarÝnÝ akÝtarak b�y�k 

savaĢ�ÝlarÝnÝn yasÝnÝ tutuyorlardÝ.13 

Atilla‟nÝn naaĢÝ defnedilmek i�in bozkÝra g�t�r�ld�. G�m�leceği yere i�i�e ipekten iki �adÝr 

kuruldu. En iyi Hun s�varileri atlarÝnÝ halkalar Ģeklinde �adÝrÝn etrafÝnda s�r�yorlardÝ. Hunlar anÝtsal bir 

mezar (kurgan) inĢaa ettiler ve g�steriĢli bir ayinden sonra b�y�k liderlerinin naaĢÝnÝ yaktÝlar. Atilla‟nÝn 

naaĢÝ �nce altÝn, sonra g�m�Ģ ve en son da demirden bir tabutun i�ine konmuĢtu. AltÝn ve g�m�Ģ 

tabutlar iki imparatorluğun -GotlarÝn ve Ġskitlerin (Sakalar)- fethini ve demir tabut da geri kalanlarÝ 

sembolize ediyordu. Bir lahitin i�ine Atilla‟nÝn savaĢta kullandÝğÝ silahÝnÝ ve değerli taĢlarla bezenmiĢ, 

parlayan zÝrhÝnÝ koydular. Yerinin gizli kalmasÝ i�in, lahit gece kazdÝrÝlmÝĢ ve kazÝda �alÝĢan iĢ�iler 

hemen orda �ld�r�lm�Ģlerdi. AtlÝlar da kazÝlan yer belli olmasÝn diye b�t�n b�lgeyi atlarla 

�iğnemiĢlerdi. B�ylece, Bizans imparatoru II. Theodosius‟u (450‟de �ld�) yÝllÝk 2 bin altÝn livre vergiye 

bağlamayÝ baĢaran, daha sonra anÝldÝğÝ gibi, “HunlarÝn b�y�k HanÝ, cesur kavimlerin efendisi” 

Atilla‟nÝn hayatÝ sona ermiĢ oldu. AnÝsÝ sadece Bulgarlarda değil daha bir�ok toplumda kaldÝ. �rneğin 

Cermen destanÝ “NibelunlarÝn ġarkÝsÝ”nda kendisinden Etzel diye bahsedilirken, Ġskandinav epik 

Ģiirlerinde Atli adÝ altÝnda ge�iyordu.14 

3. AltÝnoba-Ġlk Bulgar Devleti 

Atilla‟nÝn �l�m�nden hemen sonra, oğullarÝ arasÝnda babasÝnÝn mirasÝ i�in bir �ekiĢme baĢladÝ. 

MirasÝn en �nemli kÝsmÝ Hun halkÝydÝ. OrtaklaĢa verdikleri bir karara g�re y�netilecek halkÝ bir�ok 

par�aya ayÝracaklardÝ. Bu karar, Atilla‟nÝn uzun yÝllar yanÝnda olmuĢ ve danÝĢmanlğÝnÝ yapmÝĢ olan, 

Kral Ardarik‟i kÝzdÝrmÝĢtÝ ve bu kÝzgÝnlÝk daha sonra d�ĢmanlÝğa d�n�Ģecekti. 453 yÝlÝnda 

Pannonia‟da, Ģimdiki Netova nehrinin (Sava‟nÝn bir kolu) yakÝnlarÝnda Hunlar ve m�ttefikleri, 

Gepidlerle savaĢa tutuĢtular. SavaĢ �ok uzun s�rd� ve sonunda Gepidler kazandÝlar. SavaĢ 

esnasÝnda Atilla‟nÝn en b�y�k oğlu Illak (Ellak), ki babasÝnÝn g�zdesiydi, �ld�r�ld�. Illak‟Ýn kardeĢleri 

Tingiz ve Bel-Kermek askeri bir kampta kuĢatma altÝnda mahsur kalÝp iki sene boyunca savunma 

durumunda kaldÝlar. Fakat 455 yÝlÝnda m�zakere yapmak zorunda bÝrakÝldÝlar. M�zakereler sonucu, 
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Gepid kralÝ Ardarik kuĢatmayÝ kaldÝrÝp Tingiz ve Bel-Kermek‟i Bulgarlarla birlikte serbest bÝrakmaya 

ikna oldu, fakat geri kalan askerlerin esir olarak alÝnmasÝna karar verildi. 

Bulgarlar cesaretleri ve hÝzlÝ taarruzlarÝyla �nlenmiĢlerdi. OmuzlarÝnda b�y�k yaylar ve uzun 

oklar, kÝrmÝzÝ bakÝrdan bÝ�aklar, ağlar ve ipler vardÝ. “Bulgarlar d�rt nala giderken d�ĢmanlarÝnÝn 

�zerine ağ veya kement atmakta h�nerliydiler.”15 

Tingiz ve Bel-Kermek, Bulgarlarla birlikte Pannonia‟dan (Macaristan) ayrÝlÝp Dinyeper‟in denize 

d�k�ld�ğ� yere doğru ilerlediler. Fakat yol �zerinde Gali�yalÝlar (Cermen halkÝndan, Norve�li-

Ġskandinav) tarafÝndan pusuya d�Ģ�r�ld�ler.16 �arpÝĢmada Tingiz �ld�r�ld�. Bel-Kermek BulgarlarÝ 

motive etmek i�in “Asses‟in (Tarvil-M. Z.) ucunda yarÝm ay olan kÝmÝzÝ direğini bayrak olarak 

kaldÝrmalarÝnÝ emretti.”17 Ve nihayetinde Bulgarlar kuĢatmayÝ kÝrÝp AĢağÝ Dinyeper‟e doğru yol 

almaya devam ettiler. 

Yukarda bahsedilen olaylar �nemli değiĢiklikleri de beraberinde getirdi. ġ�yle ki, Gepidler, Tuna 

ve Olt nehirlerinin ve Karpat dağlarÝnÝn arasÝnda kalan Tisa kÝyÝlarÝndaki Pannonia ovasÝnÝ ele 

ge�irmiĢ bulundular ve bu olaylar yine b�y�k bir insan kitlesinin g�� etmesine sebep teĢkil etti. 

Hunlar, Sadagariem, K���k Ġskitya‟ya (Ģimdiki Dobruca) ve AĢağÝ Mesia‟ya yerleĢtiler (Tuna‟nÝn 

doğu kÝyÝlarÝ, Tuna ve Balkan DağlarÝ arasÝnda, Tuna‟nÝn sağ kolu olan Iskyr nehrine doğru olan 

kÝsÝm). Atilla‟nÝn d�rd�nc� oğlu Ernak da bir kÝsÝm Bulgarla buraya yerleĢmiĢti. 

Atilla‟nÝn �teki iki oğlu, Emnetzur ve Ultzindur, kendi tebalarÝyla birlikte KÝrÝm yarÝmadasÝndan 

ayrÝlÝp, Tuna‟nÝn doğu kÝyÝlarÝna doğru ilerlediler. Yani Bizans topraklarÝna girip Vidin ve Olt nehrinin 

denize d�k�ld�ğ� yer arasÝnda yerleĢmiĢ oldular. 6. yy.‟da bu bahsedilen halklar, Sacromontisi ve 

Fossatisii diye biliniyorlardÝ.18 

Bel-Kermek Bulgarlarla beraber KÝrÝm kÝstağÝ ve Dinyeper ÝrmağÝnÝn ağzÝ arasÝnda kalan Kuzey 

KÝrÝm steplerine yerleĢti (Hunlar bu b�lgeye Var, Bulgarlarsa Buri-Chai diyorlardÝ). TopraklarÝndaki 

g�venliği sağladÝktan sonra, Bel-Kermek AltÝnoba (AltÝn Karargah) adÝnda bir beylik kurduğunu ilan 

etti. Atilla‟nÝn Roma‟daki AltÝn BaĢ kuĢatmasÝnÝn anÝsÝna beyliğe bu isim verilmiĢti. (AltÝn BaĢ-Golden 

Head veya Golden Cupolas) Bel-Kermek kendini Baltvar olarak ilan etti. Daha �nce Dulo kabilesinin 

tamgasÝ anlamÝna gelen Baltavar kelimesi Ģimdi „lider‟ anlamÝnda kullanÝlmaya baĢlanmÝĢtÝ (Tam 

olarak �evrilirse “Beylerin Efendisi” anlamÝna gelir). 

B�ylece 5. yy.‟Ýn 50‟lerinin ikinci yarÝsÝnda Dinyeper ÝrmağÝnÝn denize d�k�ld�ğ� yer ve KÝrÝm 

kÝstağÝ arasÝnda kurulan AltÝnoba Beyliği ile ilk Bulgar Devleti kurulmuĢ oldu. Ve kurucusu da Atilla‟nÝn 

���nc� oğlu Bel-Kermek‟ti. 

AltÝnordu Beyliği‟nin kurulmasÝndan hemen sonra Pannonia‟dan (Tuna ve aĢağÝ Sava 

arasÝndaki b�lge) Ultinzurlar, Bittugurlar ve Bardolar gibi Hun halklarÝ da beyliğe geldiler ve kÝsa bir 
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zaman sonra onlar da BulgarlaĢtÝlar. Hunlar Bulgarlardan „Bulgar‟ kelimesini almÝĢlar, ve Bulgarlar da 

HunlarÝn T�rk leh�esini asimile etmiĢlerdi. 

B�ylelikle, Atilla‟nÝn �l�m�nden sonra (453), onun tarafÝndan kurulan Hun birliği dağÝlmÝĢ oldu. 

HunlarÝn bir kÝsmÝ Ġtalya‟ya, bir baĢka kÝsmÝ Balkan yarÝmadasÝna yerleĢirken, ���nc� kÝsmÝ ise 

Tuna‟nÝn sol tarafÝnda, Pannonia‟da kaldÝlar. Ancak 5. yy.‟Ýn 50‟lerinin sonu 60‟larÝnÝn baĢÝnda, bir�ok 

Hunlu, Karadeniz ve Kafkaslar‟Ýn kuzeyindeki bozkÝrlara yerleĢirken, onlarla yakÝn iliĢkide olan Kotlar, 

Don‟un aĢağÝ kÝsÝmlarÝna, Utigler de Kuban‟nÝn aĢağÝ ve orta kÝsÝmlarÝna yerleĢtiler. YaklaĢÝk olarak iki 

bin yÝl s�rm�Ģ olan Hun toplumunun kurumsal varlÝğÝ yok olmaya y�z tutmuĢtu. Bulgarlar, Kuzey 

Kafkaslar, KÝrÝm ve Karadeniz‟in kuzey b�lgelerinde hakim konuma gelmeye baĢladÝlar. 5. yy.‟Ýn 60 ve 

70‟li yÝllarÝndaki geliĢmeler de BulgarlarÝn bu doğrultudaki y�kseliĢlerini hÝzlandÝrdÝ. 

5. yy.‟Ýn 60‟larÝnda, Bel-Kermek hayattaydÝ ve Sabanlar, Karadeniz steplerini iĢgal etmiĢlerdi. 

Avarlar Yedisu b�lgesinden onlarÝ �ÝkarmÝĢtÝ.19 

Avarlar Kuzey �in‟de kalan HunlardandÝ. Kuzey �in‟den s�r�ld�kten sonra Avarlar, Yedisu‟ya 

gelmiĢler ve Sabanlara zulmetmiĢlerdi. Daha sonra Karadeniz‟in kuzeyine gelen Sabanlar da 

hÝrslarÝnÝ orada yaĢayan Hunlardan �Ýkarmaya ve Hun kabilelerini yok etmeye baĢladÝlar. Sabanlar 

HunlarÝn bir kÝsmÝnÝ Kafkaslar‟Ýn �teki tarafÝna, diğerlerini de Kuzey DağÝstan‟a, DağÝstanlÝ Bulgarlara 

sÝğÝndÝklarÝ yere, s�rd�ler. ���nc� kÝsÝm Hunlar da Bel-Kermek‟e sÝğÝndÝlar ve AltÝnoba Beyliği‟ne 

yerleĢtiler.20 

Oka nehrinin kuzeyinde yaĢayan Murdaslar (Burtas) ciddi bir Ģekilde Hunlardan nefret 

ediyorlardÝ. Bu y�zden HunlarÝ ve onlarÝ kabul eden BulgarlarÝ yok etmek i�in Sabanlarla birleĢtiler. 

Fakat Bel-Kermek hem HunlarÝ hem de BulgarlarÝ onlardan kurtarmayÝ baĢardÝ. ��nk� Masgut 

h�k�mdarÝnÝn kÝzÝyla evlenmiĢti ve Murdaslar Masgutlardan korkarlardÝ. Bu sebeple Bulgarlara 

saldÝrmaya cesaret edemediler. B�ylece Bel-Kermek BulgarlarÝ saldÝrÝ tehlikesinden kurtarmÝĢ oldu. 

Bel-Kermek‟ten sonra en b�y�k oğlu, Masgut lakaplÝ, �uraĢ baĢa ge�ti ve AltÝnoba Beyliği‟nin 

sÝnÝrlarÝnÝ geniĢletti. 498-499 kÝĢÝnda Bizans ordularÝnÝ yenerek Tuna‟nÝn sol tarafÝnÝ ele ge�irdi. 

Sabanlar, yaptÝğÝ bir iyilik karĢÝlÝğÝ ona Tuna (Sula) ve KÝrÝm yarÝmadasÝ (Calda) arasÝndaki topraklarÝ 

verdi. 

�uraĢ‟dan sonra Baltavar, Bulgar h�k�mdarÝ, olarak oğlu Tatra baĢa ge�ti. Kendisi Bizans 

Ġmparatorluğu‟na karĢÝ yapmÝĢ olduğu baĢarÝlÝ seferleriyle tanÝndÝ. Tatra‟nÝn oğlu Boyan-�elbir‟in 

y�netimi d�neminde ise BulgarlarÝn tarihteki kaderlerini derinden etkileyen iki �nemli geliĢme 

meydana geldi. 

Ġlki, Kazak T�rkleri tarafÝndan Yedisu‟dan s�r�len AvarlarÝn Avrupa‟ya gelmesiydi.21 Eski 

d�ĢmanlarÝndan korkan Sabanlar, Boyan-�elbir‟den onlarÝ Avarla‟a karĢÝ korumasÝ i�in ricada 

bulundular. Boyan-�elbir de duruma ilgin� bir ��z�m buldu. Avar kağanÝ Tubcak ile isim alÝĢveriĢinde 
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bulundular: Boyan-�elbir oğluna Avar kağanÝnÝn adÝnÝ, Tubcak adÝnÝ verirken, Avar kağanÝ da kendi 

oğluna Boyan adÝnÝ verdi. 

Ġkinci geliĢme ise BulgarlarÝn ikiye ayrÝlmasÝydÝ. Boyan-�elbir‟in oğlu Atrak DağÝstan 

BulgarlarÝnÝn (Burcanlar) y�neticisi olarak atandÝ ve bu Bulgarlar artÝk Ak-Bulgarlar adÝyla anÝlmaya 

baĢlandÝ. BatÝdaki Bulgarlar „Kara‟, doğudakiler „Ak‟, kuzeydekiler „Kuk‟ ve g�neydekiler de „Sara‟ 

veya „SarÝ‟ olarak adandÝrÝldÝlar.”22 

Baltavar Boyan-�elbir‟in y�netiminde kalan Bulgarlar Kara-Bulgarlar (BatÝ Bulgarlar) diye 

adlandÝrÝlmÝĢtÝ. O d�nemde Kara Bulgarlar Avar kağanÝ ile yakÝn iliĢki i�indeydiler. B�t�n bu 

geliĢmeler M.S. 559 ve 565 yÝllarÝ arasÝnda cereyan ediyordu. 

Bu doğrultuda artÝk BatÝ Bulgar Beyliği, Kara-Bulgarlar diye, Doğu Bulgar Beyliği de Ak-Bulgarlar 

diye ge�ecekti.23 

590 yÝlÝnda Boyan-�elbir �ld�. Oğlu Tubcak Kara-BulgarlarÝn Baltavar‟Ý oldu. AvarlarÝn yanÝnda 

BizanslÝlara karĢÝ savaĢtÝ ve Bulgarlar tarafÝndan Ul�i diye adlandÝrÝlan, SlavlarÝ hakimiyeti altÝna aldÝ. 

Daha sonra Bulgar Baltavar‟Ý 200 bin Ul�i‟yi Kara-Bulgar Beyliği‟nin Kuzey sÝnÝrÝnda Karpat DağlarÝ 

(Bulgarlar bu dağlardan  

�� Uli-“�� oğul” diye bahsederler) ve Dinyeper (Buri�ay) civarlarÝna yerleĢtirdi.24 Bunlar daha 

sonra An�i (Antae) olarak adlandÝrÝlmaya baĢladÝlar. „An�i‟ kelimesi „sÝnÝr bek�isi‟ veya „sÝnÝr adamlarÝ‟ 

anlamÝna geliyordu. Buna istinaden An�iler, Bulgarlar tarafÝndan Karpatlar‟a ve Dinyeper �zerine 

yerleĢtirilen SlavlardÝr. 

605 yÝlÝnda Kara-BulgarlarÝn Baltavar‟Ý Tubcak �ld�. Yerine en b�y�k oğlu Bu-Yurgan Kara-

BulgarlarÝn Baltavar‟Ý oldu. Bu-YurganÝn adÝ Yunan kaynaklarÝnda Organ diye ge�er. 

Bu-Yurgan (Yurgan aynÝ zamanda Saban kabilelerinden birinin ismidir) iri biriydi ve olağan�st� 

g��l� olmasÝyla biliniyordu ki lakabÝ, efsanevi g��te, koca boğa anlamÝna gelen, Ar-Buga diye ge�er. 

Fakat Bu-Yurgan Kara-BulgarlarÝ BaltavarlÝk tahtÝnda fazla kalmadÝ. Avarlarla yapÝlan bir anlaĢmaya 

g�re Kara-Bulgarlara Avar kağanÝnÝn d�zenlediği her askeri sefere katÝlma zorunluluğu getirilmiĢti. 

Bu-Yurgan‟Ýn Baltavar olmasÝndan hemen sonra Avar kağanÝ Bizans‟a karĢÝ bir sefer d�zenlemeye 

karar verdi. BirleĢik Avar ve Bulgar g��lerinin Bizans Ģehirlerinden birini kuĢatmalarÝ sÝrasÝnda, Avar 

kağanÝ �nce An�ileri sonra da BulgarlarÝ h�cuma g�ndermiĢti. Bir ara kağan Ģehrin savunmasÝnÝn 

kÝrÝldÝğÝnÝ g�r�p Bulgarlara yerlerini Avarlara bÝrakmasÝ i�in emir vermiĢti. Fakat BizanslÝlar yedekte 

beklettikleri kuvvetleri savaĢa soktular ve AvarlarÝ yendiler. Kağan bu duruma �ok �fkelendi ve ve 

yenilgiden Bulgar BaltavarÝ Bu-Yurgan‟Ý sorumlu tuttu. Bunun �zerine Kağan Bu-Yurgan‟Ý 

BaltavarlÝktan uzaklaĢtÝrdÝ ve yerine gen� kardeĢi Alburi‟nin getirilmesini emretti. 

4. Eski B�y�k Bulgaristan 
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7. yy.‟Ýn baĢÝnda eski Bulgar Devleti‟ni yeni bir geliĢme aĢamasÝna sokacak olan olaylar 

meydana geldi. O zamanlar �ncelikli stat�de bu vardÝ. 

�ncelikle aĢağÝ Ġdil‟den, AĢağÝ Tuna‟ya kadar uzanan geniĢ alanda eski BulgarlarÝ (S�merlerin 

torunlarÝ), onlarla yakÝn iliĢkideki KotlarÝ (Kuturgular) ve Utigler (Uturgurlar), bir kÝsÝm Hun halkÝ ve 

kabilelerini ve de SabanlarÝ i�eren bir Bulgar etnik sistemi geliĢti. Bu karÝĢÝk etnik yapÝyÝ daha sonra 

birleĢmiĢ, �rnek bir toplum oluĢumu takip etmiĢtir. 

Ġkinci olarak, 7. yy. baĢÝna kadar, Bulgar Devleti iki olgunlaĢma evresinden ge�ti: AltÝnoba 

Devleti‟nin kurulmasÝyla tamamlanan, oluĢum aĢamasÝ, ve iki beyliğin Kara Bulgar ve Ak Bulgar- 

kurulmasÝyla son bulan g��lenme aĢamasÝ. 

Bu-Yurgan, BaltavarlÝktan uzaklaĢtÝrÝldÝktan sonra, BulgarlarÝn bir kÝsmÝyla beraber KÝrÝm 

yarÝmadasÝnÝn Bizans tarafÝna ge�ti ve asker olarak hizmet vermeye baĢladÝ. Bu sÝrada Bulgar 

BaltavarÝ Alburi, Burat ve Bug nehirleri arasÝnda gidip geliyordu. Ve merkez olarak da KaĢan k�y�n� 

belirlemiĢti. Fakat daha �nce bahsedilen olaylardan hemen sonra durumlar değiĢmiĢti. Bizans 

yenilgisi Avar kağanÝnÝn durumunu k�t�leĢtirmiĢti. Bu durumu fÝrsat bilen Bu-Yurgan yurduna, Bug 

nehrinin kÝyÝlarÝna geri d�nd�. 618‟de Avar KağanÝ Bulgar BaltavarÝ Alburi‟yi, Pannonia‟daki 

(Macaristan) sarayÝna �ağÝrdÝ. KağanÝn �ağrÝsÝ, Kara-Bulgarlar tebasÝndan olan An�ilerin -BulgarlarÝn 

doğu Slavlara verdiği ad (BizanslÝlarda Ant diye ge�er)- AvarlarÝn s�r�lerine saldÝrmalarÝ ve inek 

�almalarÝyla ilgiliydi. Ger�ekte, tam tersi, KağanÝn emriyle, bir grup Avar Kara-BulgarlarÝn batÝ 

hududunda sÝnÝr bek�iliği yapan, An�ilere saldÝrmÝĢ ve ineklerini �almÝĢtÝ. K���k bir �atÝĢma sonucu iki 

Avar �lm�Ģt�. Bu olay �zerine An�iler hÝrsÝzlÝkla su�landÝlar. Kağan Bulgar BaltavarÝ Alburi‟yi de 

olaylarÝ araĢtÝrmasÝ i�in �ağÝrmÝĢtÝ. 

Bu sÝrada Bu-Yurgan k�t� bir r�ya g�rm�Ģt�: Avarlar kardeĢi Alburi‟yi �ld�r�yorlardÝ. Bunun 

�zerine Bu-Yurgan Alburi‟nin yanÝna gitti ve onu Avar kağanÝnÝn yanÝna gitmekten vazge�irmeye 

�alÝĢtÝ. Alburi onu dinlemeyip gitti ve ger�ekten de Avar kağanÝ‟nÝn sarayÝnda �ld�r�ld�. K�t� haberi 

duyar duymaz Bu-Yurgan Bizans‟Ýn baĢkentine doğru yola �ÝktÝ. Bizans imparatoru Heraclius‟a 

(M.S.610-641) BulgarlarÝn artÝk AvarlarÝn yanÝnda olmadÝğÝnÝ bildirdi. Bu a�Ýklama imparatoru �ok 

memnun etti ve sevincinden Bu-Yurgan‟Ý “Patrician” (asilzade) unvanÝ ile �d�llendirdi. Bu unvan 

imparatorluktaki en y�ksek mertebelerden biri sayÝlÝyordu ve herhangi bir mevkiyle bağlantÝlÝ 

olmamakla birlikte sadece onurlandÝrma ama�lÝydÝ. Bizans imparatoru Kara-Bulgar HanlÝğÝ‟nÝ 

bağÝmsÝz bir devlet olarak tanÝdÝ. Kara-BulgarlarÝn Avarlara bağÝmlÝlÝğÝ sadece Avar kağanÝnÝn 

seferlerine katÝlma zorunluluğundan oluĢuyordu. �nceleri Avarlar, BizanslÝlara karĢÝ yaptÝklarÝ seferleri 

Bulgarlarla birlikte yapÝyorlardÝ. B�ylece Bizans hi� ummadÝğÝ bir bi�imde baĢ d�ĢmanÝ AvarlarÝ 

zayÝflatmÝĢ oldu. 

Bu-Yurgan yurduna d�nd�kten sonra Bizans‟Ýn BulgarlarÝn Avarlardan bağÝmsÝzlÝğÝnÝ tanÝmÝĢ 

olduğunu a�ÝkladÝ. Kara-Bulgarlar Bu-Yurgan‟Ý tekrar Baltavar se�meyi istediler, fakat Bu-Yurgan 
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bolyar, din adamÝ olacağÝnÝ belirterek bu teklifi reddetti. Daha sonra Bu-Yurgan‟Ýn �nerisi �zerine, 

Bulgarlar Alburi‟nin b�y�k oğlu Kurbat‟Ý Baltavar olarak se�tiler. 

FarklÝ dillerdeki kaynaklarda, Kurbat‟Ýn adÝ değiĢik bi�imlerde ge�mektedir: Kubrat, Kobrat, 

Khudbard, Kuvarog ve hatta Krovat. Bulgar kaynaklara g�re ise adÝ Kurbat diye ge�er (lakabÝ 

BaĢtu).25 

Kubrat (M.S. 600-660) Ġmparator Heraclius‟un sarayÝnda yetiĢmiĢ ve eğitimini orada almÝĢtÝ. 

Ġstanbul‟da vaftiz edilmiĢti. BabasÝ Baltavar olduğunda da vatanÝna geri d�nm�Ģt�. Baltavar 

se�ildikten hemen sonra Avarlarla savaĢmak i�in hazÝrlÝklara baĢladÝ. Emri �zerine 620 yÝlÝnda 

ġambat (Kubrat‟Ýn k���k kardeĢi) AĢkale b�lgesinde (Ass-Kale) Kuyantau dağlarÝnda bir kale Ģehri 

inĢaa ettirdi. ġehre BaĢtu (Kubrat‟Ýn lakabÝ) adÝ verildi. Daha sonra burasÝ Kiyev Ģehri olacaktÝr. 

BaĢtu, kalesini askeri bir �s haline getirdikten sonra ġambat Avarlara karĢÝ askeri operasyonlar 

d�zenlemeye baĢladÝ. Ul�iler (Slavlar) ve Ugrlar, ona bu konuda �ok yardÝmcÝ oldular. ġambat 

AvarlarÝ kÝsa s�rede bozguna uğrattÝ ve Pannonia‟yÝ (Macaristan) ele ge�irdi. 

Bu olaylardan hemen sonra “ġambat kendi bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etti ve Duloba adÝnÝ verdiği bir 

devlet kurdu.” Duloba aslÝnda Dulo OvasÝ anlamÝna gelir. Kubrat kardeĢine ayrÝlmamasÝnÝ s�yler fakat 

dinletemez. Bunun �zerine Kubrat kardeĢine, ayrÝlan kopan anlamÝna gelen, „kyi‟ adÝnÝ takar. 

ġambat Duloba Beyliği‟ni 35 sene (623-658) y�netir. Franko-Cermen kavimlerine karĢÝ 

kazandÝğÝ zaferlerle �n kazanÝr. Fakat en sonunda Franklar ve Avarlara karĢÝ aldÝğÝ yenilgilerden 

sonra Kubrat‟Ýn h�k�mranlÝğÝna geri d�ner. Kubrat da onu BaĢtu‟ya vali olarak atar. 

Kubrat b�y�k bir gayretle Kara-BulgarlarÝn doğudaki topraklarÝnÝ geniĢletmeye koyuldu. 

TuranlÝlarÝn kendi aralarÝndaki yÝpratÝcÝ �ekiĢmelerinden ustalÝkla yararlanmasÝnÝ bildi ve G�kt�rkleri 

Kuzey DağÝstan‟dan �Ýkararak Ġdil (Donets)‟den �teye s�rd�. B�ylece DağÝstan BulgarlarÝ ile Kara-

BulgarlarÝ birleĢtirmiĢ oldu. DağÝstan BulgarlarÝnÝn Suvar Beyliği‟ni b�nyesine kattÝktan sonra Kubrat‟Ýn 

topraklarÝ Ġdil (Donets)‟in denize d�k�ld�ğ� yerden Tuna‟nÝn denize d�k�ld�ğ� yere kadar geniĢlemiĢ 

oldu. 658‟den sonra da eski Duloba Beyliği‟ni almasÝyla birlikte Kubrat‟Ýn topraklarÝ, kenarÝnda Karka 

k�y�n�n (Ģimdiki Kharkov Ģehrinin bulunduğu yer) bulunduğu Aksu ÝrmağÝ boylarÝna ulaĢtÝ. Ortaya 

�Ýkan bu b�y�k �lkeye B�y�k Bulgaristan denildi. Bulyar Beyliği ise yarÝ �zerk olarak B�y�k 

Bulgaristan‟a dahil oldu. 

B�y�k Bulgaristan doğu ve batÝ olmak �zere iki b�l�mden oluĢuyordu. Doğu kÝsmÝ Ak-Bulgarlar 

ve batÝ kÝsmÝ da Kara-Bulgarlar diye adlandÝrÝlÝyordu. Don nehri ikisinin arasÝnda sÝnÝr teĢkil ediyordu 

(Bulgarlar eski Ġmenlerin de dediği gibi, Don‟a ġir diyorlardÝ). 

B�ylece, 7. yy.‟Ýn ortalarÝna kadar, Bulgarlar sadece Karadeniz‟in kuzeyine değil, Volga‟nÝn 

ağÝzÝndan Tuna‟nÝn ağzÝna kadar olan geniĢ b�lgede egemen g�� oldular. 
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Taaran yarÝmadasÝnda, Azak denizinin kÝyÝsÝndaki Fanagoria Ģehri bu b�y�k devletin baĢkenti 

oldu. Bulgarlar buraya Bangja diyorlardÝ. Antik �ağda Fanagoria Ģehri Yunan kolonicileri tarafÝndan 

kurulmuĢtu. Fakat Bulgarlar onu kendi tarzlarÝna g�re yeniden inĢaa ettiler.26 ZamanÝn Bulgar 

yerleĢimlerinin en �nemli �zelliği, geometrik olarak d�zg�n daireler Ģeklinde d�zenlenmeleriydi. 

Bulgarlar yerleĢmelerindeki bu dairesel yapÝlaĢmayÝ kÝrsal kesimden ve �zellikle Hunlardan �rnek 

almÝĢlardÝ. Uzun molalarda Hunlar y�k arabalarÝnÝ yuvarlak olarak sÝraya dizerlerdi. 

Fanagoria Kubrat‟Ýn kÝĢlÝk meskeniydi. YazlÝk mekanÝ, Ģimdiki Putivl Ģehrinin yerindeki, Korisdan 

veya Batavil (H�k�mdarÝn sarayÝ anlamÝnda). KÝĢlÝk ve yazlÝk mekanlarÝn arasÝnda iki tane daha 

karargah vardÝ: Tiganak ve Baltavar (Ģimdiki Poltava). Kubrat her sene Fanagoria ve Putivl arasÝnda, 

Tiginak ve Baltavara uğrayarak gidip gelirdi. 

Eski Bulgar Devleti‟nin Politik ve Sosyal YapÝsÝ 

Birinci (En Y�ksek) SÝnÝf: Han ve yakÝn akrabalarÝnÝ i�eren bir z�mreden oluĢurdu. Bulgar 

devletinin kurucusu Bel-Kermek zamanlarÝndan itibaren (5. yy.‟Ýn 50‟lerinin ortasÝ) Bulgar 

y�neticilerine Baltavar denilirdi: H�k�mdarlarÝn Efendisi (ya da H�k�mdarlarÝn H�k�mdarÝ, B�y�k 

H�k�mdar anlamÝna gelmektedir). Her ne kadar bir�ok kereler BaltavarlÝk babadan oğula ge�miĢ olsa 

da, halk -savaĢ�Ýlar- “kendilerini y�netecek olanÝ se�mek konusunda �zg�rd�.”27 Baltavar olmak 

isteyen kiĢinin se�im s�recinden ge�mesi gerekiyordu. Bu sebeple kesin olarak s�ylenebilir ki 

Bulgarlarda y�netimin doğrudan babadan oğula ge�mesi gibi bir durum s�z konusu değildi. 

Kubrat‟Ýn zamanÝnda (M.S. 618-660) Bulgar devleti‟nin sÝnÝrlarÝnÝn geniĢlemesiyle birlikte 

h�k�mdarlarÝn unvanlarÝna da yenileri katÝldÝ. YaklaĢÝk olarak 7. yy.‟Ýn 20‟lerinin ortasÝnda Kubrat 

BaltavarlÝk unvanÝna bir de „Han‟ unvanÝnÝ kattÝ. 7. yy‟Ýn 50‟lerinde Hazarlara karĢÝ kazanÝlan zaferden 

sonra Kağan unvanÝnÝ aldÝ. 

�zellikle vurgulanmasÝ gereken bir konu da Bulgar h�k�mdarlarÝnÝn Kubrat da dahil, kendilerini 

Han diye adlandÝrmamalarÝdÝr. “Han” unvanÝ ilk defa M.S. 3. y�zyÝlÝn yazÝlÝ kaynaklarÝnda 

ge�mektedir. Tobat kabilesinin baĢÝ olan Sianbi tarafÝndan Lin ismiyle beraber kullanÝlmÝĢtÝ. Kendisine 

Lin Han diyordu. AslÝnda bu unvan b�y�k uluslarÝn liderler i�in kullanÝlÝrdÝ ama daha sonra k���k 

�lkelerin h�k�mdarlarÝ i�in kullanÝlmaya baĢlandÝ. Kağan unvanÝ M.S. 402 senesinde ortaya �ÝktÝ. Ġlk 

olarak C�cenlerin (Moğollar soyundan gelip daha sonra T�rk�e konuĢan halklara karÝĢtÝlar) lideri 

tarafÝndan kullanÝldÝ. 

SonralarÝ C�cenler Avarlar diye anÝlmaya baĢlandÝ. 

Bulgar h�k�mdarlarÝnÝn en b�y�k oğullarÝ „Yabgu‟ (jabgu) unvanÝnÝ taĢÝrlardÝ. BabalarÝndan 

sonra b�y�k ihtimalle onlarÝn baĢa ge�eceği d�Ģ�n�l�rd�. Kubrat‟Ýn en b�y�k oğlu Bat-Boyan‟dÝ 

(Batbai, Batpai, Bayan, Batvian vs.). Kendi Bulgar tebasÝyla birlikte KÝrÝm (Djalda) ve Bug (Buga-Ġdel) 

ÝrmağÝnÝn orta kesimleri arasÝnda gidip gelirlerdi. 
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Kubrat‟Ýn ikinci oğlu Kodrak (Kotrak) kendi Kuturgur (Kot) tebasÝyla birlikte Don‟un aĢağÝ 

kÝsÝmlarÝna doğru yerleĢti. 

���nc� oğlu AtÝlkese idi. Tarih kaynaklarÝnda lakabÝ Asparuh diye ge�er. Asparuh amcasÝ 

ġambat‟a, babasÝnÝn k���k kardeĢine, �ok d�Ģk�nd�. “Kubrat onun amcasÝna olan bu 

d�Ģk�nl�ğ�nden hi� memnun değildi ��nk� kardeĢinin her zaman ona ihanet etmeye hazÝr olduğunu 

d�Ģ�n�yordu.”28 Bu sebeple Kubrat Asparuh‟u BaĢtu‟dan en uzak yerdeki OnogurlarÝn baĢÝna getirdi 

ve b�ylece onu amcasÝndan ayÝrmÝĢ oldu. Onogurlar Burcan (Kuzey DağÝstan) ve BektaĢ (Volga-Don 

kanal b�lgesi) arasÝnda dolandÝlar. Onogurlara ek olarak Asparuh Orta Volga havzasÝnda yaĢayan 

Utigler ve MudaslarÝn da baĢÝydÝ. Esas ikameti Kuzey DağÝstan‟Ýn g�neyindeki Burcan Ģehrindeydi. 

Kubrat‟Ýn d�rd�nc� oğlu, Ultzindur, KÝrÝm yarÝmadasÝnÝn g�neyinde yaĢayan UltzindurlarÝn 

baĢÝndaydÝ. 

BeĢinci oğlu, Emnetzur da yine KÝrÝm yarÝmadasÝnÝn g�neyinde yaĢayan Alciagir, AlcildzurlarÝ 

baĢÝndaydÝ. 

�nemli devlet meselelerinde, Kubrat, kendi oğullarÝndan, Dulo Beyliği‟nden bir temsilciden ve de 

y�ksek din adamlarÝndan oluĢan bir kurulu toplardÝ. Bu nedenden �t�r� Bulgar Devleti‟nin baĢÝ mutlak 

g�ce sahip değildi. G�c� iki meclisli bir konsey tarafÝndan sÝnÝrlandÝrÝlmÝĢtÝ: meclislerden bir tanesi 

h�k�mdarÝn yakÝn akrabalarÝndan, diğeri ise y�ksek din adamlarÝndan oluĢuyordu. 

2. SÝnÝf: Boylalardan, yani din adamlarÝndan oluĢurdu. B�y�k ve k���k olmak �zere iki 

kategoriye ayrÝlÝrdÝ. B�y�k din adamlarÝ aynÝ zamanda h�k�mdarÝn meclisinde yer alÝrlardÝ. SonralarÝ 

„Boyla‟ kelimesi „Bolyarin‟ diye değiĢtirildi. 

3. SÝnÝf: Bogatilerden, yani y�ksek devlet memurlarÝndan oluĢurdu. Kamu iĢleriyle ilgilenirlerdi. 

4. SÝnÝf: T�ccar, zanaatkar, �ift�i ve Ģehir halkÝndan oluĢurdu. K�lelik belirgin olarak yoktu. 

Esirler ya kendi ya kendi esirleriyle değiĢ tokuĢ edilir, ya da fidye karĢÝklÝğÝ geri verilir ya da k�le 

olarak diğer �lkelere satÝlÝrdÝ. 
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Kubrat Han'ın Büyük Bulgar Devleti / Prof. Dr. András Róna - Tas 

[s.625-629]  

Szged �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / Macaristan 

 

GiriĢ 

oğudan gelip, Karadeniz boylarÝna inen G�kt�rkler ile onlardan ka�Ýp Ģimdiki Macar ovasÝnda 

yurt tutan Avarlar arasÝndaki b�lgede, Karadeniz ile Kafkaslar‟Ýn kuzeyinde yaĢayan ve topraklarÝ bu 

iki g�� arasÝnda paylaĢÝlan Oğur-Bulgar T�rkleri, yaklaĢÝk aynÝ zamanda (Birinci) G�kt�rk Devleti‟nin 

yÝkÝlmasÝ (630) ve AvarlarÝn Ġstanbul kuĢatmasÝnda (630) hezimete uğrayÝp zayÝflamasÝyla 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kazanma imkanÝ bulmuĢ ve Kubrat Han �nderliğinde bu b�lgede kendi devletlerini 

kurmuĢlardÝr. Tarihlere „B�y�k Bulgaristan‟ olarak ge�en ve 40 yÝl civarÝnda yaĢayan bu devlet 

hakkÝnda �ağdaĢ kaynaklar kÝsmi bilgi vermekte ise de, pek �ok konu karanlÝkta kalmaktadÝr. �yle ki, 

hen�z bu devletin tam yeri �zerinde dahi anlaĢÝlamamÝĢtÝr. 

�nceki d�nemlerde de �nemli �alÝĢmalar olmakla birlikte, Kubrat‟Ýn Bulgar Devleti ile ilgili ilk 

derli toplu �alÝĢmayÝ Moravcsik yapmÝĢ,1 onun �alÝĢmalarÝ daha sonraki eserlere temel teĢkil etmiĢtir. 

Buna g�re, Bulgar Devleti‟nin kurulduğu yer Kuzey Kafkasya‟da, Kuban ve Don nehirleri arasÝndaki 

b�lgedir ve Bulgarlar aslÝnda burada yaĢayan Onoğurlardan baĢkasÝ değillerdir. Ural boylarÝndan 

gelen MacarlarÝn da daha sonra burada uzun s�re kaldÝğÝnÝ dikkate alan Macar alimleri bu fikre itibar 

etmiĢler, baĢta N�meth,2 Sz�deczky-Kardoss,3 Ligeti4 ve B�lint5 olmak �zere s�rekli bu fikri 

destekler y�nde yayÝn yapmÝĢlardÝr. 

Buna katÝlmayan bilginler de olmuĢtur. �rneğin Zimonyi, Kubrat‟Ýn devletini Karadeniz‟in kuzey 

kÝyÝlarÝnda d�Ģ�nm�Ģt�r.6 Moravcsik‟ten �ok �nce Westberg7 ve Marquart‟Ýn8 Bulgar ve Onoğur 

kavim adlarÝ arasÝnda ilgi olmadÝğÝnÝ, dolayÝsÝyla bu devletin yerinin batÝda olduğunu d�Ģ�nd�ğ�n� de 

eklemek gerekir. Son zamanlarda Pohl bu devleti Azak‟Ýn her iki yanÝna yerleĢtirmiĢtir.9 RomaĢov ise 

sonradan KutrigurlarÝn B�y�k Bulgar Devleti‟ne katÝldÝğÝnÝ, Don-Dnyeper arasÝnda yaĢadÝklarÝ i�in de 

devletin sÝnÝrlarÝnÝn batÝda Dnyeper‟e ulaĢtÝğÝnÝ s�ylemiĢtir.10 Ben ise �nceki iki �alÝĢmamda Kubrat‟Ýn 

Bulgaristan‟Ýn Dnyeper b�lgesinde olduğunu belirtmiĢtim.11 Bu devletin sÝnÝrlarÝ doğuda Don 

boylarÝnda idi; batÝda ise Bug nehrine dayanÝyordu. Burada bu savÝm hakkÝndaki temel tespitleri 

sunacağÝm. 

Devlet Nerede Kuruldu? 

Kubrat‟Ýn devletinin kuruluĢu hakkÝnda h�l� tarihleme sorunlarÝ vardÝr. Ger�ek olan Ģey, onun 

Avarlara karĢÝ isyanÝnÝn 627 yÝlÝndaki Ġstanbul kuĢatmasÝnda Avarlar ve m�ttefiklerinin yenilmesinden 

�nce olamayacağÝdÝr. AnlaĢÝlan Kubrat Han, bu tarihe kadar Avarlara bağlÝ olarak BulgarlarÝ 

y�netmiĢtir. Zira kaynaklar a�Ýk Ģekilde onun Avarlara isyan edip bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanmasÝndan 
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bahsederler. Onun �l�m tarihini belirlemek ise daha zordur. Elimize ge�en kimi sikkelere bakÝlÝrsa, 

Kubrat 642 yÝlÝndan sonra, ama 647‟den de ge� olmamak �zere �lm�Ģt�r. Theophanes‟in bir kaydÝ ise 

durumu iyice karÝĢtÝrÝr. Bizans vakan�visi, Ġmparator 2. Constantine‟in batÝya hareket ettiği zamanda 

Kubrat‟Ýn �ld�ğ�n� s�yler, ama hareketten �nce mi, sonra mÝ olduğunu bildirmez.12 Yani �l�m tarihi 

668‟e kadar ertelenebilir. Ancak, tekrar para delilleri bu tarihi en fazla 650 yapmamÝzÝ sağlar. Bu tarih 

en mantÝklÝ g�r�nenidir. 

Kubrat‟Ýn devletini Kuzey Kafkasya‟da değil de, batÝda d�Ģ�nmemizi gerektiren �nemli bir ipucu, 

1912 yÝlÝnda, bug�n Ukrayna ortalarÝnda bulunan Mala PereĢ�epino k�y� yakÝnlarÝnda bulunan ve 

Kubrat‟Ýn olduğu varsayÝlan g�m�tt�r. BurasÝ Dnyeper‟in sol ayaklarÝndan Vorskla  

nehrinin sol kÝyÝsÝndadÝr.13 G�m�tte �Ýkan herĢeyin Petersburg‟a, Hermitage‟a g�t�r�ld�ğ� 

hakkÝnda Ģ�pheler vardÝr. Ancak buraya ulaĢan iki y�z�ğ�n �zerindeki damgalaĢtÝrÝlmÝĢ yazÝda 

„Xobratoy‟ (Khovratou) ve „Xobratou Patrikou‟ (Khovratou Patrikou) kelimeleri ge�mektedir.14 Bu 

kabrin B�y�k Han Kubrat‟a mÝ, onun oğullarÝndan birine mi, yoksa bir baĢka Kubrat‟a mÝ ait olduğu 

tartÝĢÝlmaktadÝr, ancak �nemli olan, �nceki bilginlerce Bulgar Devleti‟nin merkezi olduğu sanÝlan 

topraklardan uzakta, y�netici sÝnÝfa ait b�yle bir kalÝntÝnÝn varlÝğÝdÝr. Bu y�zden, B�y�k Bulgar 

Devleti‟nin merkezinin (ki, bu baĢlangÝ�ta da olabilir, sonraki bir yer de) baĢka yerlerde olabileceği 

ihtimalini d�Ģ�nmek i�in bir sebep ortaya �ÝkmaktadÝr. �b�r t�rl� bu mezarÝn nasÝl buraya geldiğini 

a�Ýklamak zorunda kalacağÝz. 

Balint‟e g�re, esas arazisi doğuda olan Kubrat Han Hazar baskÝsÝ sebebiyle batÝya �ekilmiĢtir.15 

Yani, Bulgar Devleti‟nin yÝkÝlÝĢÝna sebep g�sterilen, Kubrat‟Ýn �l�m�nden sonraki Hazar baskÝsÝ 

aslÝnda daha erken bir tarihte ger�ekleĢmiĢtir. Fakat kaynaklar bu varsayÝm ile �eliĢmektedir. S�z 

konusu Hazar baskÝsÝ ve Kubrat‟Ýn oğullarÝnÝn davranÝĢÝ ile ilgili bilgileri, bug�n elimizde olmayan aynÝ 

kaynağa dayanan Theophanes ve Nikephoros verirler. Bu ikisi belli noktalarda ayrÝlÝrlar, ancak 

verilerinden ortak kaynaklarÝnÝn ne s�ylediğini anlamak m�mk�nd�r. Buna g�re, dağÝlÝĢtan sonra 

Kubrat‟Ýn oğlu Batbayan‟a bağlÝ kalan halk, yazarlarÝmÝzÝn zamanÝnda hala atalarÝnÝn topraklarÝnda 

yaĢÝyorlarmÝĢ. 

Kuphis Ger�ekte Hangi Nehirdir? 

„AtalarÝn toprağÝ‟ Kubrat‟Ýn ka�tÝğÝ veya �lmeden az �nce g��t�ğ� yer olamaz. Ortak kaynakta 

bu araziyi belirlemeye yarayacak �� ipucu vardÝr: Birincisi, bu �lke Maetois (Azak) b�lgesinde 

bulunmaktadÝr; ikincisi Kuphis nehri boylarÝndadÝr ve ���nc�s�, diğer oğul Kotrag babasÝnÝn 

�l�m�nden sonra Don nehrinin diğer tarafÝna ge�miĢtir. Don nehrinin �b�r tarafÝ doğusu da olabilir, 

batÝsÝ da. Keza, Azak b�lgesi bu denizin doğusunda olabileceği gibi, kuzeyinde de olabilir. Bu y�zden, 

elimizde sadece, Ýsrarla Kuban nehri olarak terc�me edilen Kuphis nehri kalÝyor. Halbuki, kaynaklar 

Kubrat‟Ýn oğullarÝndan Esperik‟in (Asparuh) Dnyeper ve Dnyester nehirlerini ge�erek batÝya ilerlediğini 

s�yl�yor. Eğer Kubrat‟Ýn devleti Kafkaslar‟Ýn kuzeyinde, Kuban boylarÝnda olsa idi, Esperik‟in batÝ 

yolunda ilerlerken Don nehrini de ge�mesi gerekirdi. Ama kaynaklarda b�yle bir Ģey ge�memektedir. 
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Kuphis nehrinin ismi Bizans‟Ýn 10. yy.‟daki imparator yazarÝ Constantine‟de de ge�mektedir. De 

Administrando Imperio‟nun (bundan sonra DAI) 42. b�l�m�nde Constantine, Tuna‟dan Don �zerindeki 

Hazar Ģehri ġarkel‟e giderken ge�ilecek Ýrmaklar arasÝnda Kuphis‟in ismini de verir.16 Metinde 

„Kouphis ho Bogou‟ ifadesi ge�er. Eseri yayÝnlayan Moravcsik bunu „Kouphis kai ho Bogou‟ olarak 

değiĢtirmiĢtir. Bu eklemenin doğru ve gerekli olduğuna karar vermek zordur, ama �nemli olan 

Kuphis‟in Bug ile aynÝ nehir olmasÝ değil, Dnyeper ile Dnyester arasÝnda bulunmasÝdÝr. Bu y�zden, 

onun Kuban ile aynÝ olmasÝ ihtimali kalmamaktadÝr. 

�stelik de Constantine‟in verisi Theophanes‟e uymaktadÝr. Zira Theophanes, bu nehrin Don ve 

Ġdil nehirlerinin birleĢtiği yerden doğduğunu s�yler.17 Orta �ağ‟da Don ve Ġdil‟in, Ģimdi Volgagrad 

kanalÝnÝn bulunduğu yerde birleĢip yeniden ayrÝldÝğÝ yaygÝn bir inan�tÝ. Kuphis‟in Karadeniz‟e nereden 

d�k�ld�ğ� ise daha a�ÝktÝr: KÝrÝm‟Ýn batÝsÝnda bulunan Necropela veya Necropyla. Buradan 

Constantine de bahseder ve Dnyeper nehrinin ağzÝndan sonra geldiğini s�yler.18 Burada yine de 

b�y�k ihtimalle Bug ve Dnyeper‟in ortak halicinden bahsedilmektedir. Schramm da Kuphis nehri ile 

ilgili �alÝĢmasÝnda Theophanes‟in bahsettiği nehrin G�ney Bug olduğu sonucuna varmÝĢtÝr.19 

Bulgaristan‟Ýn (Boulgaria) ve Kara BulgarlarÝn doğuda, Kuban boylarÝnda olmadÝğÝna iĢaret 

eden diğer kaynaklar da vardÝr. 7. yy.‟da derlenen, ancak 9. yy.‟a ait Latince bir terc�mesiyle bize 

ulaĢan Geographus Ravennas adlÝ coğrafya kitabÝ bunlardan biridir. Moravcsik‟e g�re bu kaynak 

Onoğur �lkesini (Onogoria) Don ve Kuban nehirlerinin aĢağÝ boylarÝnda g�stermektedir.20 Metin a�Ýk 

Ģekilde Onogoria‟nÝn Karadeniz kÝyÝsÝnda ve Ģehirleri Livanius‟un Azak bataklÝklarÝ yakÝnÝnda 

olduğunu s�ylemekte, ancak hi�bir Ģekilde Azak‟Ýn doğusuna iĢaret etmemektedir. Yani, Marquart‟tan 

baĢlayarak pek �ok araĢtÝrmacÝnÝn kullandÝğÝ gibi, bu eserdeki verileri Bulgar �lkesini Kuban boylarÝna 

yerleĢtirmekte kullanamayÝz. Bu konuda yardÝmcÝ olabilecek kaynaklardan, elimize ulaĢan 733-746 

yÝllarÝ arasÝnÝ i�eren bir kilise listesinde Onoğur ve Hun patriklerinin KÝrÝm‟da bulunan Got 

Metropolitliği‟ne bağlÝ olduğu yazÝlÝdÝr. Buradan da Onoğur Patrikliği‟nin Azak‟Ýn doğusunda olduğuna 

dair bir veri �ÝkartamÝyoruz. Kuzeyde olmasÝ da aynÝ derecede m�mk�nd�r. 

Bulgar DağlarÝ ve Kara Bulgarlar 

YakÝnlarda yeni bir terc�mesi yayÝnlanan ġiraklÝ Ananias adlÝ bir Ermeni‟ye ait coğrafya kitabÝ, 

Bizans kaynaklarÝndan bağÝmsÝz olduğu i�in, sağladÝğÝ bilgi bakÝmÝndan �nemlidir. 679‟dan �nce ama 

kesinlikle 668‟den sonra yazÝldÝğÝ anlaĢÝlan kitapta Ģ�yle bir c�mle ge�mektedir: “Hazarlardan, Bulgar 

dağlarÝndan ka�an ve AvarlarÝ s�ren Kubrat‟Ýn oğlu Esperik, Tuna deltasÝnda bir adada 

yaĢamaktadÝr.”21 AynÝ eserdeki Sarmat �lkesi betimlemeleri, Kubrat‟Ýn oğlunun „At‟ DağlarÝ‟ndan 

ka�tÝğÝnÝ g�sterir. 

Nihai kaynak olan Ptolemeus‟un eserinde At DağlarÝ Hippikos olarak ge�er. Ermeni yazar bunu 

„Jiakann‟, yani „at‟ olarak �evirmiĢtir. Her iki kaynak da At DağlarÝndan doğan ve Azak denizine 

d�k�len ÝrmaklarÝ a�Ýk Ģekilde yine aynÝ denize d�k�len Kuban‟dan (Ermenice „Valdanis‟, Yunanca 
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„Ouardanes‟) ayÝrÝr. Bu nehrin kuzeyinde (G�k) T�rkler ve Bulgarlar yaĢamaktadÝr. DolayÝsÝyla, Bulgar 

dağlarÝ Kuban nehrinin kuzeyindedir ve Kafkas silsilesinin bir par�asÝ olamaz. 

Buradaki Bulgar veya At dağlarÝnÝn yerini belirlemede yine Ermeni kaynağÝ yardÝmcÝ olur. Buna 

g�re Ġdil‟in „Bilinmeyen �lke‟de iki kaynağÝ vardÝr.22 BunlarÝn, Azak denizine d�k�len Don nehrinin 

ayrÝldÝğÝ At dağlarÝnda bir ortak akÝĢÝ vardÝr. Yani, bu dağlar, Don ve Ġdil‟in ortak aktÝğÝ yerdedir. 

B�ylece, Ermeni kaynağÝnÝn, Kuphis nehrinin Don ve Ġdil‟in birleĢip yeniden ayrÝldÝğÝ yerde doğduğunu 

s�yleyen Theophanes‟le anlaĢtÝğÝ g�r�lmektedir. BurasÝ ise Kubrat‟Ýn yukarda anlattÝğÝmÝz mezarÝnÝn 

bulunduğu yerden baĢkasÝ değildir. Bulgar hakanÝnÝn g�m�ld�ğ� dağlarÝn Bulgar dağlarÝ olarak 

adlandÝrÝlmasÝ da tesad�fi değildir. 

Genning ve Halikov, Bulgar dağlarÝnÝ Donetsk y�kseltilerinde ararlar.23 Buraya kadarki bilgilerin 

ÝĢÝğÝnda, RomaĢov‟un bu dağlarÝ Yergen dağÝ ve Stravropol tepeleri ile �zdeĢleĢtirmesine katÝlmaya 

imkan yoktur, ��nk� onun bu savÝ, Kuphis‟in Kuban olduğu esasÝna dayanÝr. 

S�zkonusu Ermeni kaynağÝnÝn kÝsa n�shasÝnda Bulgar DağlarÝ ge�mez ama aynÝ �nemde bir 

diğer bilgiye rastlarÝz. Burada “Zalura‟nÝn, yani Alman BulgarlarÝnÝn doğusu” ibaresi ge�mektedir.24 

Hewsen‟e bir mektubunda Toumanoff‟un bu AlmanlarÝn KÝrÝm‟daki Gotlar olabileceğini s�ylemesi 

doğru olsa gerektir.25 Bizans kilise listesinde ge�en HÝristiyan BulgarlarÝn/OnoğurlarÝn Got 

Metropolitliği‟ne bağlÝ olduğu haberi de bununla uyuĢur. 

Bundan sonra DAI‟de ge�en Kara Bulgaristan‟Ýn yerini tartÝĢmamÝz gerekecek. Bu �lkeyi Kuban 

b�lgesinde d�Ģ�nenler olmakla birlikte, �nemli bir kÝsÝm bilgin Don-Dnyeper sahasÝnÝ esas almakta, 

hatta Ġdil BulgarlarÝnÝ bu kara Bulgarlara bağlamaktadÝr. DAI‟nin „Kara Bulgar ve Hazar HakkÝnda‟ 

baĢlÝğÝnÝ taĢÝyan 12. b�l�m�nde Ģu c�mle ge�er: “S�zde Kara Bulgaristan da Hazarlara 

saldÝrabilmektedir.”26 Sonra 42. b�l�mde Ģ�yle yazar: “Bu aynÝ Azak denizine �ok sayÝda ve b�y�k 

Ýrmaklar d�k�l�r; bunun kuzeyinde, �zerinde RuslarÝn Kara Bulgaristan, Hazar ve Suriye‟ye doğru 

geldikleri Dnyeper nehri akar.”27 Bu haber, Kara Bulgaristan‟Ýn Constantine zamanÝnda Bulgar �lkesi 

olmadÝğÝnÝ, sadece BulgarlarÝn bir zamanlar y�nettiği �lkeyi anlatan tarihi-coğrafi bir terim olduğunu 

g�sterir. DolayÝsÝyla, Kara BulgarlarÝn Azak‟Ýn doğusunda yaĢadÝğÝnÝ iddia eden Moravcsik‟in28 haklÝ 

olmadÝğÝ ortaya �Ýkar. Buraya kadar incelenen kaynaklar, ne Kubrat‟Ýn „b�y�k‟ BulgarlarÝnÝn, ne de 

hemen sonraki Kara BulgarlarÝn Kafkasya‟nÝn kuzeyinde yaĢadÝğÝna dair bir Ģey s�ylememektedir. 

Avarlarla ĠliĢkilerin S�yledikleri 

�lkesinin yerini belirlerken, Kubrat‟Ýn Avarlarla m�cadelesini dikkate almakta fayda vardÝr. 

Nikephorus‟a g�re “Organa‟nÝn yeğeni, OnoğundurlarÝn efendisi Kubrat, Avar kağanÝna karĢÝ 

ayaklanarak onun ordusunu kendi �lkesinden s�rm�Ģt�r.”29 B�ylece Kubrat‟Ýn Bulgar Devleti‟nin Avar 

boyunduruğundan kurtulmakla baĢladÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Bu isyanÝn tam tarihini belirlemek g��t�r, ancak 

b�y�k ihtimalle, Avar kağanÝnÝn Ġstanbul yenilgisinden sonra zayÝflamasÝnÝ fÝrsat bilerek hareket ettiği 

i�in 627 yÝlÝnda bunu baĢarmÝĢ olmalÝdÝr. Avar kağanÝnÝn Kuban b�lgesini elinde tuttuğuna dair bir 

haber yoktur. ��nk� �lkesi o kadar geniĢlememiĢti. �te yandan, bu bilginin sahih olduğuna dair 
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Szadeczky-Kardoss30 ile anlaĢmamÝz gerekmektedir. Ancak, Kubrat‟Ýn BulgaristanÝ‟nÝ Dnyeper 

b�lgesine yerleĢtirirsek buradaki �eliĢkiden kurtulabiliriz. 

AyrÝca, Mala PereĢ�epino‟daki buluntular, Ģekil ve �slup olarak Avar kalÝntÝlarÝna b�y�k �l��de 

benzerler. Bu da Kubrat‟Ýn BulgarlarÝnÝn Avarlarla olduk�a yakÝn iliĢkide olduklarÝnÝ g�sterir. Bu ise 

ancak Dnyeper b�lgesinde, bug�nk� Ukrayna‟nÝn kuzeydoğusunda olabilir. 

HunlarÝn hemen ardÝndan Avrupa‟ya gelen, uzun s�re bir kabile birlikleri halinde yaĢayan ve 

nihayet 150 yÝl kadar sonra Kubrat Han �nderliğinde bir devlet �atÝsÝ altÝnda toplanan Bulgarlar, bu 

devleti uzun s�re yaĢatamamÝĢlardÝr. Bunun sebebi, yukarda ge�tiği gibi, Kubrat‟Ýn oğullarÝnÝn i� 

anlaĢmazlÝğÝ veya Hazar baskÝsÝ, veya bu b�l�nm�Ģl�ğ�n Hazarlarca kullanÝlmasÝ olabilir. Burada 

bunu ayrÝntÝlÝ tartÝĢmayacağÝz. Zira iki kaynağÝmÝz Nikephoros ve Theophanes bu konuda yoruma 

a�Ýk aynÝ c�mleleri kullanÝrlar: “Bu ulus (Bulgarlar) bu y�zden b�l�n�p dağÝldÝğÝnda, Sarmatlara 

komĢu olarak yaĢadÝklarÝ Barsil �lkesi denen yerin i�lerinden gelen Hazar kabilesi, tam bir 

dokunulmazlÝk i�inde Karadeniz‟in �tesindeki t�m topraklarÝ istila etti. OnlarÝn i�inde, Bayan‟Ý 

kendilerine hara� �demeye tabi kÝldÝlar.”31 

Diğer BulgarlarÝn (Esperik‟e tabi olanlar) Hazar baskÝsÝ sebebiyle bu b�lgeden s�r�ld�ğ�ne dair 

haber, 250 yÝl kadar sonra Hazar kağanÝ Yusuf‟un End�l�s Emevi halifesinin baĢdanÝĢmanÝ Yahudi 

Harday‟Ýn mektubuna cevabÝnda da ge�er. Buna g�re kağan, �nceden WNNTR, yani Onoğurdur 

halkÝnÝn bulunduğu yerde h�k�m s�rmektedir. Onoğur/Bulgarlar daha kalabalÝk olduğu halde, 

Hazarlar galip gelmiĢ ve onlarÝ Tuna boylarÝna s�rm�Ģlerdir.32 Bulgar Devleti‟ni HazarlarÝn yÝkÝp 

yÝkmadÝğÝ kesin değildir ama Kubrat‟Ýn devletinin ��k�Ģ�nden sonra Hazarlar Karadeniz‟in kuzeyine 

tamamen hakim olmuĢlardÝr. Bu da yine akla Bulgar Devleti‟nin Dnyeper b�lgesi ile batÝsÝnda 

bulunduğunu getirmektedir. 

Doğu Avrupa‟ya g��lerin doğasÝ ile ilgili Macar bilgin Pal Engel‟in savÝnÝ33 diyalektik olarak 

kullandÝğÝmÝzda, bir bakÝma Macar g��� de bu konuda bize yardÝmcÝ olabilir. Constantine g�re, 

MacarlarÝn Karpat havzasÝnÝ ele ge�irmeden �nceki yurdu Etelk�z, Tuna ile Dnyeper arasÝnda 

bulunmaktadÝr. Eğer 800 yÝlÝ civarÝnda buraya geldiklerinde, Bulgarlar kÝsmen batÝda Balkanlar‟da, 

kÝsmen de kuzeyde Ġdil boylarÝnda iseler, Macarlar kimin �lkesini iĢgal ettiler? Eğer Onoğur �lkesini 

almadÝlarsa, Macarlara verilen Onoğur adÝ (Ungar, Hungar, Venger, Ugar, vb.) nereden gelmektedir? 

BaĢa d�nersek, Macarlar bu ismi Kuban boylarÝnda almÝĢ olamazlar. �b�r t�rl�, o tarihlerde Kuban 

boylarÝnda yaĢamalarÝ s�z konusu olmayan SlavlarÝn MacarlarÝ b�yle adlandÝrmasÝnÝ a�ÝklayamayÝz. 

Sonu� 

Bu ger�ekler, Ģimdiye kadar yaygÝn kabul g�rm�Ģ bazÝ Ģeylerin yeniden g�zden ge�irilmesi ve 

T�rk-Bulgar tarihinin bu �nemli kÝsmÝnÝn yeniden yazÝlmasÝ ihtiyacÝnÝ ortaya �ÝkarmaktadÝr. Bulgarlar, 

daha doğrusu BulgarlarÝn y�nettiği bir Oğur boy birliği Doğu Avrupa‟da Avarlarla aynÝ zamanda 

g�r�nm�Ģlerdir. Tarihleri b�y�k �l��de Avar tarihi ile bağlantÝlÝdÝr. 630 yÝlÝ civarÝnda Avar Devleti‟nin 

Ġstanbul kuĢatmasÝndan sonra yaĢadÝğÝ sarsÝntÝlardan faydalanan Bulgarlar, Azak nehrinin 



 1092 

kuzeyindeki b�lge merkezli olarak Kubrat Han �nderliğinde, bir HÝristiyan tarafÝndan y�netilen ilk T�rk 

devletini kurmuĢlardÝr. 

Devlet Kubrat‟Ýn 650 yÝlÝ civarÝnda �l�m�nden sonra da bir s�re yaĢamÝĢ, ama iĢ m�cadeleler ve 

Hazar saldÝrÝlarÝ sebebiyle dağÝlmÝĢtÝr. Bunlardan bir kÝsmÝ yerinde kaldÝ ama yavaĢ yavaĢ da kuzeye 

kaydÝ. Yine de Hazar y�netimine girmekten kurtulamadÝ. Bir grup Macar da bu kuzeye giden 

Bulgarlara katÝlmÝĢtÝr. Ġbn-i Fazlan (922) ve daha sonra Julian (1236) onlarla karĢÝlaĢmÝĢtÝr. Moğol 

istilasÝndan sonra da Ġdil boylarÝndaki bu Macarlara dair haberler gelmektedir.34 Diğer topluluk 

Esperik Han �nderliğinde Hazarlardan ka�mÝĢ ve Tuna boylarÝna gelerek Ģimdiki Bulgaristan‟Ý tarihte 

ilk kez kurmuĢtur. BaĢka bir topluluğun ise Avarlara katÝldÝğÝ veya daha batÝya ge�tiği bilinmektedir. 

Bu dağÝlÝĢtan sonra bir zamanlar Kubrat‟Ýn b�y�k devletinin olduğu yerde g�� boĢluğu meydana 

gelmiĢ ve bunu Macarlar doldurmuĢtur. Burada kalan kimi BulgarlarÝn Macarlara katÝlmÝĢ olmasÝ da 

olasÝdÝr. 
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Tuna Bulgar Devleti (679-1018) / AyĢe Kayapınar [s.630-640]  

Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Ġlk Bulgar Devleti‟nin kurulduğu AĢağÝ Tuna‟nÝn iki kÝyÝsÝnÝ kapsayan b�lge ile Dinyester 

IrmağÝ‟nÝn ağzÝndan Balkan DağlarÝ‟na kadar uzanan alana VII. y�zyÝlÝn sonuna doğru gelen kavimler 

kimlerdi? sorusuna uzun s�re cevap aranmÝĢ ve bunlarÝn menĢei hakkÝnda �eĢitli g�r�Ģler ileri 

s�r�lm�Ģt�r. �eĢitli iddialar doğrultusunda UrallÝ (Fin-Ugor), Tatar (Moğol), Slav ya da Fin k�kenli 

olduklarÝ sanÝlmÝĢtÝr. Nihayet Bulgar olarak bilinen ve konumuz olan I. Bulgar Devleti‟ni kuran bu 

kavimlerin T�rk k�kenli olduklarÝ d�Ģ�ncesi, Gy. N�meth, L. R�sonyi ve G. Feher gibi Macar 

bilginlerinin �alÝĢmalarÝyla a�ÝklÝğa kavuĢmuĢtur. Bu bilginler, A. Vambery‟nin 1882 yÝlÝnda �ne 

s�rm�Ģ olduğu1 ve 1900 yÝlÝnda Bulgar bilgini Ġvan ġimanov‟un2 da desteklediği BulgarlarÝn T�rk 

soyundan geldiği fikrine kesinlik kazandÝrmÝĢlardÝr.3 

K�ken itibariyle bir T�rk kavmi olan ve anayurtlarÝ Tarbagatay DağlarÝ‟nÝn kuzeyindeki Kobdo ve 

Semipalatinsk b�lgesi olan Ogurlara4 dayanan Bulgarlar, bu adla ilk defa 482 yÝlÝnda Bizans 

Ġmparatoru Zenon‟un Ostrogot KralÝ Theodorik‟e karĢÝ yardÝm talebi ile ilgili olarak kaynaklarda 

ge�mektedir.5 “Bulgar” deyimi Atilla‟nÝn oğlu Ġrnek6 ile birlikte Orta Avrupa‟yÝ terk edip doğuya gelen 

HunlarÝn Karadeniz sahillerinde karĢÝlaĢtÝklarÝ diğer bir T�rk boyu Ogurlarla karÝĢmalarÝ netincesinde 

ortaya �ÝkmÝĢtÝr.7 G. N�meth‟e g�re “bulgar” kelimesi T�rk�e olup karÝĢmak anlamÝna gelen bulgamak 

fiilinden t�remiĢtir.8 463 yÝlÝndan sonra Karadeniz‟in kuzeyinde g�r�len Ogur boylarÝ, Onogurlar9, 

SarÝogurlar, Utrigurlar ve Kutrigurlar idi. Bunlar arasÝnda Kutrigurlar ve Utrigurlar V. y�zyÝlÝn sonunda 

AĢağÝ Tuna havzasÝnÝn g�neyindeki Bizans eyaletlerine saldÝrmÝĢlardÝr.10 Yine bu iki Bulgar kavmi 

567/68 yÝlÝnda G�kt�rk hakimiyeti altÝna girmiĢlerdir.11 

Kutrigur ve Utrigur BulgarlarÝ �zerindeki G�kt�rk hakimiyeti 630 yÝlÝna kadar s�rm�Ģ ve bundan 

sonra Bulgarlar kendi devletlerini kurma �abasÝ i�erisine girmiĢlerdir. Bu arada Onogur boyunun Dulo 

ailesinden olan Kubrat (605-642)12, Ogur boylarÝnÝ birleĢtirip “B�y�k Bulgaria” adÝ altÝnda g��l� bir 

konglomera kurmayÝ baĢarmÝĢtÝr. SÝnÝrlarÝ doğuda Kuban, batÝda Dinyeper, kuzeyde Donets nehirleri 

ve g�neyde Karadeniz ile Azak Denizi olan B�y�k Bulgaria, Bizans‟la dostane iliĢkiler kurmuĢ ve 

h�k�mdarÝ Kubrat‟a, Bizans Ġmparatoru Herakleos (610-641) tarafÝndan patrikios unvanÝ verilmiĢtir.13 

Kubrat‟Ýn (642) �l�m� �zerine B�y�k Bulgaria, Hazar Devleti‟nin baskÝsÝ14 neticesinde dağÝlmÝĢ 

ve Kubrat‟Ýn oğullarÝ arasÝnda paylaĢÝlmÝĢtÝr. Kubrat‟Ýn b�y�k oğlu Batbayan, HazarlarÝn hakimiyetini 

kabul ederek “B�y�k Bulgaria” topraklarÝnda kalmÝĢtÝr.15 Diğer oğlu Kotrag, bir grup Bulgarla birlikte 

Don Nehri civarÝna gelmiĢ, Altsek adÝndaki bir baĢka oğlu da Panonya‟ya yerleĢerek Avar hakimiyetini 

kabul etmiĢtir. Kubrat‟Ýn ���nc� oğlu Asparuh16 liderliğindeki Bulgarlar ise Dinyeper ve Dinyester 

nehirlerini ge�erek bug�nk� G�ney Besarabya‟ya Bizans Ġmpratorluğu‟na komĢu olacak Ģekilde 

yerleĢmiĢlerdir.17 
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OnlarÝn yerleĢtiği b�lge Bizans kaynaklarÝnda Oglos ya da Onglos (ggloV ya da gggloV- “k�Ģe, 

bucak”) olarak ge�mektedir.18 Asparuh‟un19 Onglos b�lgesine kesin geliĢ tarihi bilinmemekle birlikte 

Bizans Ġmparatoluğu‟nun doğuda Araplara karĢÝ ve Avrupa‟da dini ve diplomatik m�cadele verdiği 

yÝllar olan 650 ile 670 tarihleri arasÝnda ger�ekleĢtiği tahmin ediliyor.20 Asparuh ile gelen bu Bulgarlar, 

I. Bulgar Devleti‟ni kuran ve ilmi araĢtÝrmalarda “Prtobulgar” ya da “Bulgar T�rkleri” olarak adlandÝrÝlan 

T�rklerdi. 

Bizans tarih�isi Theofanes, Asparuh‟un �nderliğindeki BulgarlarÝn Oglos b�lgesine geliĢini Ģ�yle 

tarif ediyor “….Asparuh, Tuna‟nÝn daha kuzeyinde olan Dinyeper ve Dinyester nehirlerini ge�erek ve 

Onglos b�lgesini ele ge�irerek Tuna ile diğer iki nehir (Dinyeper ve Dinyester) arasÝndaki (alana) 

yerleĢmiĢ, ��nk� b�lgenin her taraftan korunaklÝ ve alÝnmasÝ g�� olduğunu g�rm�Ģt�r; �n taraftan 

bataklÝk oluĢu, diğer y�nlerden de nehirlerden oluĢan ta�la sarÝlmÝĢ olmasÝ, d�Ģmana karĢÝ b�y�k bir 

g�venlik sağlamaktaydÝ…” Diğer Bizans tarih�isi Nikeforos da eserinde buna benzer bir tarif 

vermektedir.21 

670 yÝlÝnda bu Bulgarlar, Bizans‟Ýn kuzey komĢusu konumu ile kÝsa s�rede imparatorluğu tehdit 

eden bir g�� haline gelmiĢlerdir. Konumuz �er�evesinde ele alacağÝmÝz I. Bulgar Devleti ya da Tuna 

Bulgar Devleti, Tuna deltasÝnÝn g�neyine ge�meyi baĢaran Asparuh komutasÝndaki BulgarlarÝn 

burada karĢÝlaĢtÝklarÝ Slav z�mreleri ile birleĢmesi neticesinde doğmuĢtur. 

BaĢlangÝ�ta Bizans‟la dostane ve barÝĢ�Ýl iliĢkiler kuran Asparuh (640-700) �nderliğindeki 

Bulgarlar, gerek Hazarlardan ka�mak gerek yeni yerleĢim alanÝ bulmak amacÝyla, Tuna deltasÝnÝn 

kuzeyindeki topraklardan hareketle Dobruca‟nÝn g�neyindeki Bizans topraklarÝna saldÝrÝlarda 

bulunmaya baĢlamÝĢlardÝr.22 Bizans Ġmparatoru IV. Konstantinos (668-685), Ġstanbul‟u kuĢatan 

Araplarla uğraĢtÝğÝ i�in yeni komĢularÝna karĢÝ koyacak g��te değildi. Ancak AraplarÝn kuĢatmayÝ 

kaldÝrmasÝyla Bulgarlara karĢÝ sefer hazÝrlÝklarÝna giriĢti.23 

Konstantinos, 680 yÝlÝnda b�y�k bir deniz ve kara kuvvetiyle BulgarlarÝ topraklarÝndan �Ýkartmak 

�zere Tuna‟nÝn ağzÝna ve Oglos24 denilen b�lge �zerine y�r�d�.25 BulgarlarÝn bataklÝklar arasÝnda 

gizlenerek a�Ýk�a savaĢmaktan ka�ÝnmasÝ, Konstantinos‟un baĢarÝ elde etmesini engelledi.26 

HastalÝk nedeniyle imparatorun Mesemvria‟ya geri �ekilen Bizans ordusu BulgarlarÝn saldÝrÝsÝna 

uğramÝĢ ve pek �ok kayÝp vererek �areyi ka�ÝĢta bulmuĢtur.27 Neticede Bulgarlar Varna (Odesos) 

yakÝnlarÝna kadar olan Dobruca b�lgesini ele ge�irmiĢlerdir. 

GeliĢmelere engel olamayan Bizans Ġmparatoru IV. Konstantinos, 681 yÝlÝnda Asparuh ile barÝĢ 

imzalamÝĢ ve ona Theofanes‟in deyimiyle “RomalÝlar i�in utan� verici” olan yÝllÝk hara� �demeyi kabul 

etmiĢtir.28 Bu anlaĢmanÝn en �nemli sonucu ise Bizans Ġmparatorluğu‟nun kendi topraklarÝ �zerinde 

bağÝmsÝz bir Bulgar Devleti‟nin kurulmasÝnÝ resmen kabul etmesidir.29 

AslÝnda Bizans Ġmparatorluğu, Dobruca b�lgesindeki topraklarÝ Slav istilalarÝ dolayÝsÝyla fiili 

olarak daha VI. y�zyÝlÝn ortasÝnda kaybetmiĢti. Fakat SlavlarÝn belirli bir siyasi yapÝya sahip olmayÝp 

dağÝnÝk gruplar halinde yaĢamasÝ, Bizans‟Ýn SlavlarÝn �zerindeki hakimiyetini s�rd�rmesine neden 
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oluyordu. Ancak Balkanlar‟a gelmeden �nce siyasi ve askeri teĢkilatlanmada tecr�besi olan Bulgarlar, 

Slavlardan farklÝ idi. Nitekim Asparuh‟un �nderliğinde Bulgarlar, Bizans topraklarÝna gelerek baĢkenti 

Doğu M�zya‟da30 bulunan Pliska olmak �zere g��l� bir devlet kurmayÝ baĢardÝlar.31 

Bulgarlar, Balkan DağÝ ile Tuna nehri ve Karadeniz arasÝnda kalan b�lgeye yerleĢtikten sonra 

Bizans‟a karĢÝ, burada yaĢayan SlavlarÝ kendi taraflarÝna �ekmenin �nemli olduğunu kavramÝĢ ve 

onlarla ittifak yapmÝĢlardÝr.32 Kurulduğu tarihten itibaren Bizans ve Latin kaynaklarÝnda “Bulgaria” adÝ 

ile ge�en ve modern tarih�ilerin “I. Bulgar KrallÝğÝ” olarak adlandÝrdÝğÝ bu devleti oluĢturan iki �nemli 

unsur BulgarlarÝn ve SlavlarÝn n�fus bakÝmÝndan birbirine oranlarÝ neydi? Bu �nemli soruya 

kaynaklardaki bilgi eksikliği dolayÝsÝyla kesin bir Ģekilde cevap vermek g��t�r. 

D�nemin kronik�ilerinden olan Suriyeli Mihail‟in verdiği bilgi doğrultusunda Asparuh‟la gelen 

BulgarlarÝn sayÝsÝ 10.000‟di. Ancak onun bu rakama kadÝnlarÝ ve �ocuklarÝ katÝp katmadÝğÝnÝ 

bilemiyoruz.33 Fakat daha sonraki tarihlerde yani VIII ve IX. y�zyÝllarda Bulgar KrallÝğÝ‟nÝn sÝnÝrlarÝnÝ 

Tuna‟nÝn kuzeyine ve kuzeydoğusuna doğru geniĢleterek buralara yerleĢmiĢ Bulgar gruplarÝnÝ da 

sÝnÝrlarÝna dahil ettiğini hatÝrlarsak bu miktarÝn biraz daha da artacağÝnÝ tahmin edebiliriz. YalnÝz V. 

y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren Tuna civarÝnda g�r�nen SlavlarÝn, Balkan YarÝmadasÝ‟na 

Bulgarlardan yaklaĢÝk bir bu�uk asÝr evvel yerleĢmesi ve bu b�lgede kendilerinden �nce yaĢayan Trak 

ve Ġllir kavimlerini eritmeyi baĢarmasÝ, onlarÝn n�fus bakÝmÝndan fazla olduğunu g�stermektedir.34 

DolayÝsÝyla ger�ekte BulgarlarÝn teĢkilatlandÝrdÝğÝ Slavlar, Bulgar Devleti‟nin n�fus bakÝmÝndan hakim 

unsur haline gelmiĢ ve zamanla Tuna BulgarlarÝ, kalabalÝk Slav kitlesi tarafÝndan asimile edilmiĢtir. 

Devletin kuruluĢunu takip eden ilk y�zyÝllarda (VII ve VIII. y�zyÝllarda) kaynaklar, bu iki etnik 

grubu “Bulgarlar ve Slavlar” diye ayrÝ ayrÝ zikrediyorlar. DolayÝsÝyla bu tarihlerde karÝĢma hen�z 

ger�ekleĢmemiĢtir. AyrÝca VIII. y�zyÝlÝn sonuna doğru Bulgarlardan ka�Ýp Bizans‟a sÝğÝnan bazÝ 

SlavlarÝ g�rmek m�mk�nd�r. Bu durum BulgarlarÝn bu tarihlerde hala SlavlaĢmadÝğÝnÝ g�steriyor.35 

Arkeolojik kazÝlar asÝl karÝĢmanÝn, �zellikle IX ve X. y�zyÝllarda ger�ekleĢtiğini ve Tuna Bulgar 

Devleti‟nin bu tarihlerden itibaren bir Slav �lkesine d�n�Ģt�ğ�n� g�steriyor.36 

N�fus sayÝsÝ bakÝmÝndan �st�n olan Slavlar, devleti teĢkilatlardÝrmada aynÝ �st�nl�ğ� 

g�steremediler. TeĢkilatlandÝrma iĢlevini Bulgar unsuru �stlendi ve han unvanÝyla devletin baĢÝna 

Asparuh ge�ti. Bulgar devlet teĢkilatÝ, diğer Fin-T�rk kavimlerinde olduğu gibi oymak-klan sistemi 

�zerinde kurulmuĢtu. Bulgar Devleti‟nin baĢÝnda han unvanlÝ bir y�netici vardÝr. Han terimi daha 

sonraki tarihlerde yerini �nce Slavca prens manasÝna gelen knez ve daha sonra da �ar unvanÝna 

bÝrakacaktÝr. G�rev bakÝmÝndan handan sonra gelen kavhan ya da tarkan unvanÝyla bilinen iki g�revli 

daha vardÝ. Bulgar toplumunda �st ve alt olmak �zere iki asalet sÝnÝfÝ s�z konusudur. �st asalet sÝnÝfÝ 

boyarlardan, alt asalet sÝnÝfÝ da bagayinlerden oluĢuyordu.37 

681 yÝlÝnda Asparuh‟un kurduğu I. Bulgar Devleti, yÝkÝlÝĢ tarihi olan 1018 yÝlÝna kadar Bizans‟a 

karĢÝ �nemli savaĢlar kazanmÝĢ, kanunlarÝnÝ oluĢturmuĢ, aynÝ zamanda Bizans‟la ticari iliĢkiler 

kurmuĢ, Bizans‟dan din ve k�lt�r bakÝmÝndan etkilenmiĢtir. Bizans‟Ýn da inandÝğÝ Ortodoks HÝristiyan 
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inancÝnÝn kabul edilmesi ve Bizans tebaasÝ olan Kiril ve Methodius‟un Grek alfabesini Slav diline 

adapte etmeleri, I. Bulgar Devleti‟ne yeni bir kimlik kazandÝrmÝĢ ve SlavlaĢma s�recini hÝzlandÝrmÝĢtÝr. 

I. Bulgar Devleti‟nin tarihini baĢlÝca iki d�neme ayÝrmak m�mk�nd�r. Bunlardan birincisi “HÝristiyanlÝk 

�ncesi Bulgar Devleti”, ikincisini de “I. Bulgar Devleti‟nin HÝristiyanlÝk D�nemi” olarak adlandÝrabiliriz. 

HÝristiyanlÝk �ncesi I. Bulgar Devleti‟nin h�k�mdarlarÝnÝ Ģ�yle sÝralamamÝz m�mk�nd�r: Asparuh 

Han (640-700), Tervel Han (700-718), Sever Han (718-754), KormisoĢ Han (754-756), Vineh (756-

761), Telets Han (761-764), Sabin Han (764-766), Umar Han (Temmuz 766-Ağustos 766), Toktu Han 

(766-767), Pagan Han (767-768), Telerig Han (768-777), Kardam Han (777-802), Krum Han (802-

914), Omurtag Han (814-831), Malamir Han (831-836), Presyan Han (836-852).38 

“I. Bulgar Devleti‟nin HÝristiyanlÝk D�nemi” h�k�mdarlarÝ ise Knez Boris (852-889), Vladimir 

Rasate (888-893), �ar Symeon (893-927), �ar Petro (927-969), �ar II. Boris (969-971) ve �ar Samuil 

(997-1018)‟dir. 

Devletin kuruluĢuna ve ilk yÝllarÝna Dulo ailesi damgasÝnÝ vurmuĢtur. Asparuh Han, Tervel Han 

ve Sever Han bu ailedendi. KormisoĢ Han, Vineh Han, Sabin Han, Umar Han, Pagan Han ve Telerig 

Han d�nemlerinde Vokil ailesinden, Telets Han ve Toktu Han d�nemlerinde de Ugayin ailesine 

mensup hanlar Bulgar tahtÝna �ÝkacaktÝr. 681 yÝlÝnda kurulan Tuna Bulgar Devleti, G�ney Besarabya, 

Eflak OvasÝ‟nÝn bir kÝsmÝ, Dobruca‟nÝn tamamÝ ve Karadeniz kÝyÝsÝ ile Timok Nehri arasÝndaki AĢağÝ 

Moezya eyaletini kapsamaktaydÝ.39 

Bizans Ġmparatoru IV. Konstantinos ile Asparuh arasÝndaki barÝĢ, II. Justinianus (685-695; 705-

711) tarafÝndan bozulmuĢtur. SlavlarÝn ve BulgarlarÝn varlÝğÝ Bizans i�in tehdit oluĢturduğundan ve II. 

Justinianus‟un “barbarlara” daha fazla hara� �demek istememesinden dolayÝ doğudaki ve batÝdaki 

savaĢlardan vazge�erek “Slavinya ve Bulgaria” �zerine y�r�m�Ģt�r.40 Justinianus‟un niyetini anlayan 

Bulgarlar, Trakya‟ya doğru ilerlemiĢler, ancak imparator onlarÝ geri p�sk�rterek batÝya doğru y�nelmiĢ 

ve Selanik‟e ulaĢmÝĢtÝr. Ege b�lgesinde yaĢayan pek �ok Slav esir alÝnarak Anadolu‟ya 

nakledilmiĢtir.41 Anadolu‟ya nakledilen Slavlar, imparatorluğun doğu sÝnÝrÝna stratiotis (asker) olarak, 

muhtemelen Arap saldÝrÝlarÝnÝ durdurmak �zere yerleĢtirilmiĢlerdir.42 Ancak bu giriĢimden sonra 

imparator, ordusu ile birlikte �lkesine d�nerken yolu Bulgarlar tarafÝndan G�ney Rodop ge�itlerinde 

kesilmiĢ ve kuvvetlerinin b�y�k bir kÝsmÝnÝ kaybederek kendisi de g��l�kle kurtulabilmiĢtir. Bu olay 

Asparuh‟un h�k�mdarlÝk d�neminin son olayÝdÝr.43 

Asparuh‟tan sonra yine Dulo ailesine mensup muhtemelen Asparuh‟un oğlu olan Tervel (700-

718) Bulgar hanÝ olmuĢtur.44 Tervel Han, Bizans Ġmparatoru II. Justinianus‟la iyi iliĢkiler kurmuĢ ve 

onun baĢlÝca destek�isi olmuĢtur.45 II. Justinianus, tahttan indirilip KÝrÝm‟a s�rg�n g�nderildiğinde 

oradan ka�mayÝ baĢarmÝĢ ve Bulgar h�k�mdarÝ Tervel‟in yanÝna sÝğÝnmÝĢtÝr. Tervel, tekrar tahta 

�ÝkmasÝ i�in ona yardÝmda bulunmuĢ46 ve bunun karĢÝlÝğÝnda kendisine muhteĢem hediyeler ve 

Caesar unvanÝ verilmiĢtir.47 Bu unvan eski �nemini kaybetmiĢ olmasÝna rağmen, hala bu d�nemde 

imparator unvanÝndan sonra Bizans‟Ýn en y�ksek Ģeref unvanÝdÝr.48 Caesar unvanÝnÝn alÝnÝĢÝ Bulgar 
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KrallÝğÝ a�ÝsÝndan �nemlidir. ��nk� onu vermekle Bizans, Tuna Bulgar Devleti‟ni bir kez daha hukuki 

a�Ýdan tasdik etmiĢ oluyordu.49 

712 yÝlÝnda II. Justinianus‟un �l�m�nden sonra Tervel, Trakya‟yÝ istila etti ve Ġstanbul surlarÝ 

yakÝnÝna gelerek b�lgeyi yağmaladÝ.50 Tervel Han, Bizans Ġmparatoru III. Theodosius‟la, 716 yÝlÝnda 

Bulgar Devleti‟yle Bizans arasÝndaki sÝnÝrÝ belirleyen bir barÝĢ anlaĢmasÝ yaptÝ. Buna g�re iki devlet 

arasÝndaki sÝnÝr, Kuzey Trakya‟dan yani Burgaz K�rfezi‟nden baĢlayarak Edirne-Filibe yolunun Meri� 

nehri ile kesiĢtiği hat oluyordu. Bu Ģekilde Bulgar KrallÝğÝ, g�ney sÝnÝrÝ bakÝmÝndan Trakya OvasÝ‟na 

doğru geniĢlemiĢtir. 

AyrÝca bu anlaĢma ile Bizans, Bulgarlara 30 lidre altÝn değerinde yÝllÝk hara� �demeyi kabul 

etmiĢ ve iki devlet siyasi m�ltecilerini birbirine teslim etmeyi taahh�t etmiĢtir. Ġki devlet arasÝndaki ticari 

iliĢkiler de yine bu anlaĢma ile belirlenmiĢtir.51 

Tervel Han‟Ýn 718 yÝlÝndan sonraki faaliyetleri hakkÝnda bilgi yoktur. Bu y�zden de onun bu 

tarihe kadar h�k�m s�rd�ğ� kabul edilmektedir.52 Tervel Han‟dan sonra Bulgar tahtÝna Sever Han 

(718-754) ge�miĢtir. Onun d�nemiyle ilgili olarak Bizans kaynaklarÝ fazla bilgi vermemektedir. Sever 

Han‟Ýn 754 yÝlÝndaki �l�m�nden sonra Bulgar soylularÝ arasÝnda tahta �Ýkmak i�in m�cadele 

baĢlamÝĢtÝr. KormisoĢ Han‟la (754-756) Dulo hanedan ailesi son bulmuĢ ve Bulgar tahtÝ i�in eski 

Bulgar s�laleleri olan Vokil ve Ugayin birbirlerine karĢÝ �st�nl�k m�cadelesine giriĢmiĢlerdir. Bu 

d�nemde KormisoĢ Han‟dan baĢka Bulgar tahtÝna sÝrasÝyla Vineh Han (756-761), Telets Han (761-

764), Sabin Han (764-766), Umar Han (Temmuz 766-Ağustos 766), Toktu Han (766-767), Pagan Han 

(767-768) �ÝkmÝĢlardÝr.53 KormisoĢ Han, Vineh Han, Sabin Han, Umar Han ve Pagan Han 

d�nemlerinde Vokil s�lalesi �st�n duruma gelmiĢ, Telets Han (761-764) ve Toktu Han (766-767)‟la 

Ugayin ailesi etkin konuma ge�miĢtir. 

718 ile 756 yÝllarÝ arasÝnda h�k�m s�rm�Ģ h�k�mdarlar d�neminde Bizans ile Bulgar Devleti 

arasÝndaki iliĢkiler nispeten sakin g�r�n�yor. Ancak bu barÝĢ d�nemi, V. Konstantinos‟un (741-775) 

Bulgar sÝnÝrÝnda kaleler inĢa edip buralara Suriyeli ve Ermeni g��menleri askeri sÝnÝf olarak 

yerleĢtirmeye baĢlamasÝyla son bulmuĢtur. Buna karĢÝ Bulgarlar inĢa edilen kaleler i�in hara� 

istemiĢlerdir. Muhtemelen burada yeni bir hara� değil de, 716 yÝlÝnda ihdas edilen miktarÝn artÝrÝlmasÝ 

s�z konusu idi. Ancak Bulgar el�ileri bu konuyla ilgili olarak Bizans‟Ýn ret cevabÝ ile karĢÝlaĢmÝĢlardÝr. 

Bu durum Bulgarlar tarafÝndan bir savaĢ vesilesi sayÝlÝp 755‟te Trakya‟ya girerek Anastasios‟un 

suruna kadar ulaĢmÝĢlardÝr. Fakat yenilerek geri �ekilmek zorunda kalmÝĢlardÝr.54 

Arap taarruzlarÝ zayÝflayÝnca, Bulgarlar ile Bizans Devleti arasÝnda yine savaĢlar d�nemi 

baĢlamÝĢtÝr. Telets‟in tahta ge�mesinden sonra (761) �ok sayÝda Slav, Bulgar sÝnÝr b�lgesinden 

Bizans arazisine ge�miĢ ve imparatorluk tarafÝndan Bitinya‟ya yerleĢtirilmiĢtir. 

Telets Han d�neminde Bizans Ġmparatoru V. Konstantinos, Bulgarlara karĢÝ sefer d�zenledi 

(763).55 Bu sefer sÝrasÝnda Bulgarlar hezimete uğratÝldÝ. Bu da Telets‟e karĢÝ bir isyanÝn �ÝkmasÝna ve 

hayatÝnÝ kaybetmesine neden oldu.56 Bu arada Bulgar KrallÝğÝ‟ndaki taht m�cadelesi devam etmiĢ ve 
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nihayet Telerig Han‟Ýn (768-777) tahta �ÝkmasÝ ile Bulgar Devleti kendisini toparlayarak yeniden eski 

savaĢ g�c�ne kavuĢmuĢtur. Telerig d�neminde de V. Konstantinos, Bulgaristan‟a sefer d�zenlemiĢ 

(773) ve BulgarlarÝn barÝĢ g�r�Ģmelerine giriĢmesi i�in zorlamÝĢtÝr. Fakat yine de Bulgarlarla Bizans 

arasÝnda kalÝcÝ bir barÝĢ sağlanamamÝĢtÝr. Nihayet 775 yÝlÝnda V. Konstantinos, Bulgarlara karĢÝ 

d�zenlediği bir sefer esnasÝnda �lm�Ģt�r.57 B�ylece Bulgar KrallÝğÝ‟nÝ yok etmeyi ama�layan Bizans 

Ġmparatoru V. Konstantinos tarih sanhesinden �ekilmiĢ ve Bulgar Devleti i� ve dÝĢ tehlikeyi aĢmÝĢtÝr.58 

Bulgar HanÝ Telerig, bilinmeyen sebeplerden dolayÝ Bizans Ġmparatoru IV. Leon‟un yanÝna 

sÝğÝnmÝĢ ve HÝristiyanlÝğÝ kabul ederek bir Bizans prensesi ile evlenmiĢtir.59 Telerig Han‟Ýn halefi 

Kardam Han (777-802) d�neminde merkezi otorite g��lenmiĢ ve i�teki taht m�cadeleleleri sona 

ermiĢtir. Bulgar Devleti‟nin i�teki kuvvetlenmesi, Bizans‟Ý 796 yÝlÝnda BulgarlarÝn lehine bir barÝĢ 

anlaĢmasÝ yapmaya itmiĢtir. Bu Ģekilde dÝĢarÝda da Bulgar Devleti a�ÝsÝndan belli bir �l��de rahatlama 

sağlanmÝĢtÝr.60 

Kardam Han‟Ýn temel amacÝ Bulgar Devleti‟ni g��lendirmek olduğundan Bizans‟Ýn durumunu 

yakÝndan takip etmiĢtir. Kardam, Bizans‟la a�Ýk meydan savaĢÝ yapmaktan ka�ÝnmÝĢ, daha �ok 

savunma stratejisi izlemiĢ ve merkezi otoriteyi g��lendirmeye �alÝĢmÝĢtÝr.61 Kardam‟dan sonra Bulgar 

tahtÝna oğlu Krum Han (802-814) �ÝkmÝĢtÝr. Krum Han babasÝnÝn savunma politikasÝnÝ terk ederek 

Bizans‟a karĢÝ saldÝrÝ politikasÝ izlemeye baĢlamÝĢtÝr. Ġdare ettiği s�re boyunca Bulgar Devleti‟nin 

sÝnÝrlarÝnÝ geniĢletmek i�in uğraĢmÝĢ ve tahta ge�er ge�mez dikkatini devletin kuzeybatÝ sÝnÝrÝna 

�evirmiĢtir. ��nk� burada Frenk Devleti, zayÝflayan Avar Devleti‟ne saldÝrmak suretiyle Bulgar 

sÝnÝrlarÝna kadar topraklarÝnÝ geniĢletmiĢtir. Bu durumdan faydalanan Krum Han, Tisza nehri 

civarÝndaki Avar topluluklarÝnÝ hakimiyeti altÝna almÝĢtÝr. B�ylece Bulgar Devleti‟nin sÝnÝrlarÝna bug�nk� 

SÝrbistan‟Ýn kuzey b�lgeleri, Macaristan‟Ýn Tisza Nehri‟yle Sava nehrinin Tuna‟ya d�k�ld�ğ� yere 

kadar olan topraklar katÝlmÝĢ oldu.62 

Bir s�re sonra Krum dikkatini g�neye, Bizans‟a �evirmek zorunda kaldÝ. ��nk� 802 yÝlÝnda 

Bizans tahtÝna ge�en I. Nikeforos (802-811), Bulgar Devleti‟ne karĢÝ 807 yÝlÝnda bir sefer d�zenledi. 

Ancak Edirne‟de ordunun ayaklanmasÝndan dolayÝ baĢarÝlÝ olamadÝ. Ertesi yÝl Krum, Struma ÝrmağÝ 

b�lgesinde Bizans ordularÝnÝ bozguna uğrattÝ ve askerlere maaĢ olarak verilen paralarÝ ele ge�irdi. 

809 yÝlÝnda Krum‟un ordusu, b�lgede Bizans‟Ýn son g��l� kalesi olan Serdika‟ya (Sofya) saldÝrdÝ ve 

Ģehri ele ge�irdi.63 B�ylece BulgarlarÝn, Slav MakedonyasÝ‟na doğru yolu a�ÝldÝ. Nikeforos, 

BulgarlarÝn bu y�nde ilerleyiĢini durdurmak i�in 809 yÝlÝnda Balkanlar‟daki Slav b�lgelerine 

Anadolu‟dan Bizans HÝristiyan g��menlerinin yerleĢtirilmesini emretmiĢtir. 64 

Nikeforos, Bulgarlara karĢÝ aldÝğÝ bu tedbirle yetinmeyip Bulgar Devleti‟nin merkezi �zerine 

y�r�meye karar vermiĢtir. 811 yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda I. Nikeforos, b�y�k bir ordu ile Bulgar Devleti‟nin 

sÝnÝrÝndan ge�erek Krum‟un barÝĢ teklifine aldÝrmadan Pliska‟ya saldÝrdÝ. Bulgar Devleti‟nin baĢkentini 

tahrip ettirerek hanÝn sarayÝnÝ yaktÝrdÝ. 
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Askerlerine, Balkan DağlarÝ‟nda VÝrbitsa ge�idini tutmalarÝnÝ emreden Krum Han, 26 Temmuz 

811‟de ordusu ile birlikte geri d�nen Bizans Ġmparatoru I. Nikeforos‟a saldÝrmÝĢ ve bu savaĢta 

imprarator dahil bir�ok Bizans ordu komutanÝ �ld�r�lm�Ģt�r. Krum Han, I. Nikeforos‟un baĢÝnÝ 

kestirerek zaferinin simgesi olarak eski T�rk geleneğine g�re65 kafatasÝnÝ g�m�Ģle kaplÝ bir kupa 

haline getirterek onunla boyarlarÝna i�ki ikramÝnda bulunmuĢtur.66 

Ġmparator Nikeforos‟un VÝrbitsa ge�idinde uğradÝğÝ felaket, Bulgaristan a�ÝsÝndan �ok �nemlidir. 

��nk� bu zaferle Serdika (Sofya) ile birlikte Bulgar Devleti sÝnÝrlarÝna katÝlan b�t�n topraklarÝn alÝnÝĢÝ 

teyit edilmiĢtir. AyrÝca Krum‟un Bizans imparatorunu yenmesi, Bulgar hanÝna Makedon SlavlarÝnÝn 

saygÝsÝnÝ kazandÝrmÝĢ ve devletin g�ney-batÝya doğru geniĢlemesini m�mk�n kÝlmÝĢtÝr. Krum, 

Nikeforos‟un yerine ge�en Mihail Rangabe (811-813) ile barÝĢ yapmaksÝzÝn 812 yÝlÝnda67 Doğu 

Trakya‟da akÝnlara giriĢmiĢ ve Karadeniz kÝyÝsÝndaki Develtos68, Ahyolu, S�zebolu, Eski Zağra ve 

�nemli bir merkez olan Mesemvriya‟yÝ (bug�n NesebÝr kasabasÝ) ele ge�irmiĢtir.69 813 yÝlÝnda Krum, 

Ġstanbul surlarÝ �n�nde Bizans‟Ý barÝĢa zorlamak i�in g�r�nm�Ģt�r. Ancak bu amacÝna ulaĢamayÝp 

hayati tehlike ge�irerek buradan ayrÝlmÝĢtÝr.70 Bizans‟Ýn kendisine karĢÝ d�zenlediği suikastÝn 

intikamÝnÝ almak i�in Krum, Edirne‟ye girmiĢ ve buradaki halkÝ beraberinde g�t�rerek Tuna‟nÝn 

�tesindeki b�lgeye tehcir ettirmiĢtir.71 Krum‟un ani �l�m� Bizans‟Ý b�y�k bir tehlikeden kurtarmÝĢtÝr.72 

Krum Han‟Ýn h�k�mdarlÝk d�nemi I. Bulgar Devleti‟nin en parlak d�nemlerinden birini teĢkil 

etmektedir. Onun d�neminde Bulgaristan, Avrupa‟nÝn g�neyinde �nemli bir askeri ve siyasi g�� haline 

gelmiĢtir. Krum‟un temel devlet politikasÝ Tuna b�lgesinde bulunan b�t�n BulgarlarÝ birleĢtirmek ve 

Moezya SlavlarÝnÝn oturduğu b�t�n topraklarÝ Bulgar Devleti i�erisine katmaktÝ.73 DÝĢarÝda bu politika 

doğrultusunda Bizans‟la savaĢarak sÝnÝrlarÝnÝ geniĢleten Krum Han, i�eride de merkezi otoriteyi 

g��lendirmeyi ve VIII. y�zyÝlda Bulgaristan‟da yaĢanan krizin etkilerini ortadan kaldÝrmaya �alÝĢmÝĢtÝr. 

Krum‟un devlet d�zenine iliĢkin faaliyetine dair yasa koyuculuğunu da zikretmeliyiz. Onun IX. 

y�zyÝlÝn baĢÝnda koyduğu yasalar, halkÝn gereksinimlerine ve hukuk anlayÝĢÝna yanÝt verecek 

niteliktedir. Krum Han‟Ýn yasalarÝ, cezalandÝrmadan �nce sanÝğÝn dinlenmesini, hÝrsÝzlara yardÝm 

edilmemesini ve hÝrsÝzlÝk edenlere ağÝr cezalar verilmesini, i�kinin yasaklanmasÝnÝ ve yoksullara 

hayatlarÝnÝ idame ettirecek kadar yardÝm sağlanmasÝnÝ emrediyordu.74 Yasa koyuculuğu dÝĢÝnda 

Krum Han, �lkesini imar eden bir kiĢi olarak da karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. O, I. Nikeforos‟un yakÝp 

yÝktÝrdÝğÝ devletin baĢkenti Pliska‟yÝ tekrar imar ettirmiĢtir. Ġstanbul kuĢatmasÝndan geri �ekilirken 

Krum, b�lgede g�rd�ğ� heykel ve mermer s�tunlarÝn Pliska‟ya nakledilmesini emretmiĢtir.75 

Krum Han‟dan sonra Bulgar tahtÝna oğlu Omurtag (814-832) ge�miĢtir. Omurtag‟Ýn h�k�mdarlÝk 

d�neminde Bulgar Devleti‟nin i� ve dÝĢ siyasetinde değiĢiklikler olmuĢtur. Bu değiĢiklikler, devletin 

temelinde yatan geleneklerin terk edildiği, devletin kurucusu BulgarlarÝn haklarÝnÝn tehlike altÝna girdiği 

ve eski inan�larÝn yÝkÝldÝğÝ endiĢesinden kaynaklanÝyordu. 

HÝristiyanlÝğÝn yayÝlÝĢÝ ve devlet politikasÝnÝn SlavlarÝ birleĢtirmeye y�nelmesi bu endiĢeyi 

artÝrÝyordu. HÝristiyanlÝk aracÝlÝğÝ ile pagan inancÝnÝn reddi, devletin kendisi i�in tehlike anlamÝna 
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geliyordu. Slav unsurunun artÝĢÝ ise devlet y�netiminde ProtobulgarlarÝn yerine SlavlarÝn ge�mesi 

demekti. Bu y�zden Slav unsurunun ve HÝristiyanlÝğÝn etkisini engellemek gerekiyordu. 

HÝristiyanlÝğÝn hÝzlÝ bir Ģekilde Bulgaristan‟da yayÝlÝĢÝ, Krum Han‟Ýn Bizans‟la yaptÝğÝ savaĢlarÝn 

ka�ÝnÝlmaz sonucu idi. Trakya‟dan s�rg�n edilen ve Bulgar topraklarÝna yerleĢtirilen HÝristiyan esirler, 

kÝsa s�rede komĢu olduklarÝ Bulgarlar ve Slavlar arasÝnda dini inan�larÝnÝ yaymayÝ baĢarmÝĢlardÝ. 

Krum Han, muhtemelen bu dini etkinin farkÝna varmamÝĢ, ancak yerine ge�en oğlu Omurtag (814-

832) d�neminde HÝristiyanlÝğa karĢÝ ilk hareketlenmeler baĢlamÝĢtÝr. Diğer taraftan Slav unsuru, 

Bulgar Devleti sÝnÝrlarÝ i�erisinde o kadar artmÝĢtÝ ki, devlet y�netiminin �st kademelerinde yer almaya 

baĢlamÝĢ, hatta devlet politikalarÝnÝ belirleme giriĢimlerinde bulunmuĢtur. 

H�k�mdarlÝğÝn ilk aylarÝndan itibaren Omurtag Han, Bizans‟la barÝĢ anlaĢmasÝnÝn yapÝlmasÝ 

konusunda g�r�Ģmelere giriĢmiĢti. Bu g�r�Ģmelere Bulgar ordusunun Babaeski civarÝndaki yenilgisi 

yol a�mÝĢtÝr.76 Neticede (takriben 816 yÝlÝnda) Omurtag Han ile Bizans Devleti arasÝnda 30 yÝllÝk bir 

barÝĢ anlaĢmasÝ imzalanmÝĢtÝr.77 Bu anlaĢmanÝn ĢartlarÝ S�leymank�y (bug�nk� ġumnu iline bağlÝ 

Se�iĢte K�y�) civarÝnda bulunan kitabede ge�mektedir.78 Bu anlaĢmanÝn ilk maddesine g�re, 

Karadeniz kÝyÝsÝndaki Develtos‟dan baĢlayarak Ahyolu ve Mesemvriya‟yÝ Bizans‟a terk eden, 

g�neybatÝ y�n�nde HarmanlÝ civarÝnda Meri� nehrine, oradan da RodoplarÝn kuzeyinden ge�erek 

Filibe ovasÝna ulaĢan ve Sofya b�lgesini Bulgaristan‟a bÝrakan bir hat, Bulgar Devleti ile Bizans 

arasÝnda yeni sÝnÝr oluyordu. AnlaĢmanÝn ikinci maddesi ile iki devlet arasÝnda esir değiĢimi konusu 

ele alÝnÝyor. Buna g�re Bulgarlar, Krum Han tarafÝndan Bulgaristan‟a nakledilen HÝristiyanlarÝn geri 

g�nderilmesini taahh�t ediyorlardÝ.79 

B�ylece Bizans ikinci kez BulgarlarÝn toprak kazan�larÝnÝ resmen tanÝmÝĢ oluyordu. Bu anlaĢma 

Ġmparator II. Mihail‟in (820-829) d�neminde yenilenmiĢtir. Bundan sonra Bulgar-Bizans iliĢkileri barÝĢ 

i�inde devam etmiĢtir. Hatta Bulgar h�k�mdarÝ m�ttefik olarak Bizans Ġmparatorluğu‟nda meydana 

gelen Thomas ĠsyanÝ‟nÝn bastÝrÝlmasÝnda (823) yardÝmda bulunmuĢtur.80 

Bizans ile barÝĢÝ sağladÝktan sonra Omurtag Han dikkatini kuzeybatÝ ve kuzeydoğu sÝnÝrlarÝna 

y�neltti. Bu d�nemde Bulgar Devleti‟nin kuzeydoğu sÝnÝrlarÝ olduk�a hareketliydi. Orta Asya‟dan yeni 

g�� dalgasÝ ilerlemekteydi. Bu g�� dalgasÝnÝn �nc� kuvvetini Pe�enekler oluĢturuyordu. BunlarÝn 

baskÝsÝ ile Don nehri kenarÝnda oturan Macarlar batÝya �ekilmek zorunda kalarak Dinyepr nehri 

civarÝnda Bulgar topraklarÝna girmiĢlerdir. DolayÝsÝyla Omurtag onlarla savaĢmak durumunda 

kalmÝĢtÝr.81 

824-829 yÝllarÝ arasÝnda Bulgar Devleti‟nin kuzeybatÝ sÝnÝrÝ �zerinde Bulgar-Frenk iliĢkileri 

gerginleĢmiĢtir. Ġki devlet arasÝndaki anlaĢmazlÝk, Timo�ani, Brani�evtsi ve Abodriti denilen Slav 

kavimlerinin Bulgar Devleti‟ne karĢÝ bağÝmsÝzlÝk i�in ayaklanmalarÝndan kaynaklanmÝĢtÝr. Bu kavimler, 

HÝrvat Knezi Ludevit‟in tarafÝna ge�miĢler, ancak 822 yÝlÝnda knezin, Frenk KralÝ Ludwig82 tarafÝndan 

yenilmesi �zerine Frenk hakimiyeti altÝna girmiĢledir. Bulgaristan ile Frenk Devleti arasÝndaki sorun, 
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G�neydoğu Pannonya ile Sirmium (Srem) Ģehrini Frenklara bÝrakan barÝĢ anlaĢmasÝnÝn yapÝlmasÝ ile 

��z�lm�Ģt�r.83 

30 yÝllÝk barÝĢ anlaĢmasÝ sayesinde Omurtag Han, sadece kuzeydeki problemlerle değil, aynÝ 

zamanda �lkenin i� g��lenmesi ile de ilgilenmiĢtir. Onun d�neminde de baĢkent Pliska tekrar imar 

edilmiĢ ve yeni yapÝlara kavuĢmuĢtur. Omurtag Han‟Ýn bu t�r faaliyetlerini o tarihten kalma 

kitabelerden �ğreniyoruz. Bu kitabelerin �oğunluğunun dili YunancadÝr84 ve muhtemelen 

Bulgaristan‟da bulunan esir BizanslÝlara yazdÝrÝlmÝĢlardÝr. Bunlardan iki tanesi T�rk dilinde Yunanca 

harfler kullanÝlarak yazÝlmÝĢtÝr.85 Bulgar Devleti‟nin idari yapÝsÝnÝn oluĢturulmasÝ yani devlet 

g�revlilerinin tayin edilmesi de Omurtag d�neminde yapÝlmÝĢtÝr.86 

Omurtag‟Ýn �l�m�nden sonra yerine k���k oğlu Malamir (831-8336) Bulgar tahtÝna ge�miĢtir. 

Malamir babasÝnÝn dÝĢarÝdaki barÝĢ�Ýl, i�eride de HÝristiyanlÝk karĢÝtÝ politikasÝnÝ s�rd�rm�Ģt�r. Malamir 

d�nemine iliĢkin birka� Bulgar kitabesinin verdiği malumat dÝĢÝnda baĢka bilgiye sahip değiliz. 

Malamir‟in kitabesinde bu d�nemde BizanslÝlarÝn kendi �lkesini yağmaladÝğÝnÝ, ancak Malamir‟in 

adamlarÝndan biri olan Ġsbul‟un Trakya‟ya sefer d�zenlediğini ve Filibe‟yi de Bulgar topraklarÝna kattÝğÝ 

s�ylenmektedir.87 

Malamir‟in halefi b�y�k kardeĢinin oğlu Presyan (836-852)‟dÝr. Presyan da, Bulgar Devleti‟nin 

topraklarÝna Bulgarlarla ve Slavlarla meskun yeni b�lgeler katmaya �alÝĢmÝĢ ve bu doğrultuda g�ney 

ve g�neybatÝya y�nelik akÝnlar yapmÝĢtÝr. 837-838 yÝlÝnda Bulgar ordularÝ Halkidiki yarÝmadasÝnÝn 

batÝsÝna ulaĢmÝĢ ve Serez civarÝnda zafer kazanmÝĢtÝr. AyrÝca Filippi Ģehrini ele ge�irerek 

Bulgaristan‟Ýn g�ney sÝnÝrÝnÝ Struma nehrine kadar geniĢletmiĢlerdir. Presyan d�neminde Bulgarlar ilk 

kez Macarlarla dostane iliĢkiler kurmaya �alÝĢÝrken SÝrplarla da ilk �atÝĢmayÝ yaĢamÝĢlardÝr. 

Presyan Han, muhtemelen devlet i�inde anti-HÝristiyan hareketlere son vermiĢtir. ��nk� oğlu 

Knez Boris daha da ileri giderek HÝristiyanlÝğÝ kabul etmiĢtir. Presyan‟la I. Bulgar Devleti‟nin 

HÝristiyanlÝk �ncesi d�nemi kapanmÝĢtÝr. Bu tarihte Bulgaristan‟Ýn sÝnÝrlarÝ Karpatlar‟dan Sakar DağÝ‟na 

ve Karadeniz‟den Arnavutluk‟a kadar uzanmaktaydÝ. Bu sÝnÝrlara Dakya, Moravya, Moezya, Trakya ve 

Makedonya gibi Slavlarla meskun olan topraklar da dahil edilmiĢtir. 

GeniĢ sÝnÝrlara ulaĢmasÝna rağmen, bu d�nemde Bulgar Devleti i� birliğinden yoksun olup iki 

farklÝ etnik grubun n�fuzu altÝnda idi. BunlarÝn dini inan�larÝ, dilleri ve gelenekleri farklÝydÝ. BirleĢmeleri 

toprak b�t�nl�ğ�n�n yanÝsÝra, k�lt�rel birleĢme ile m�mk�nd�. ĠĢte bu birleĢmeyi Knez Boris, 

HÝristiyanlÝğÝ ve Kiril alfabesini benimsemekle sağlayacaktÝr.88 

Presyan‟Ýn oğlu Knez Boris (852-889) Bulgar Devleti‟nin idaresini �ok kritik bir d�nemde 

�stlenmiĢtir. IX. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝndan itibaren Frenk Devleti‟nin doğu sÝnÝrlarÝnda, bug�nk� �ek, 

Slovakya ve Kuzey Macaristan torpaklarÝnda, Frenk kralÝnÝn tabiyetinde Slav knezliklerinden biri olan 

Moraviya Knezliği g��lenmeye baĢlamÝĢtÝr. 830 yÝlÝ civarÝnda Moravya knezlerinden Moyimir, Moravya 

topraklarÝnda bulunan k���k knezlikleri birleĢtirmeyi ve Frenklere karĢÝ savaĢarak bağÝmsÝz bir Slav 

Devleti kurmayÝ baĢarmÝĢtÝr. Moyimir‟in halefi Rostislav d�neminde Moravya olduk�a g��lenmiĢ ve IX. 
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y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Frenk hakimiyetine son verilerek Moravya Devleti kurulmuĢtur.89 Knez 

Rostislav, Frenk Devleti‟ne karĢÝ verdiği m�cadelede Bulgar knezinin desteğini sağlamaya �alÝĢmÝĢtÝr. 

Knez Boris, Frenk Devleti‟ne karĢÝ Knez Rostislav‟a destek vermiĢ, ancak onun bu giriĢimi 

baĢarÝsÝzlÝkla sonu�lanmÝĢtÝr. Frenkler, vasallarÝ olan HÝrvat knezini Bulgarlara karĢÝ kullanmÝĢlardÝr. 

Diğer taraftan Bizans‟Ýn desteklediği SÝrplar da Bulgarlara karĢÝ harekete ge�miĢlerdir. Bu zor 

durumdan kurtulmak i�in Knez Boris, Rostislav‟la olan ittifakÝndan vazge�miĢ ve Frenk kralÝ ile barÝĢ 

imzalamÝĢtÝr. 

SÝrbistan‟da Knez Vladimir‟in �l�m�nden sonra (takriben 850 yÝlÝnda) devletin idaresi, oğullarÝ 

Mutimir, Stoyimir ve Goynik arasÝnda paylaĢÝlmÝĢtÝr. SÝrbistan‟Ýn bu par�alanmasÝndan faydalanan 

Boris, �� kardeĢe savaĢ a�mÝĢ,90 ancak dağlarda gizlenen SÝrplar tarafÝndan baĢarÝsÝzlÝğa 

uğratÝlmÝĢtÝr. Hatta Boris‟in oğlu Vladimir, on iki boyar ile birlikte SÝrplara esir d�Ģm�Ģt�r. Bu 

baĢarÝsÝzlÝktan sonra Boris SÝrplarla barÝĢ anlaĢmasÝ yapmÝĢtÝr. 

Bu arada Rostislav, Frenklere karĢÝ baĢarÝ sağlamÝĢ ve b�lgedeki diğer SlavlarÝ tarafÝna 

�ekmeyi baĢarmÝĢtÝr. Frenk KralÝ Ludwig‟in oğlu Karlman‟Ýn, babasÝna karĢÝ isyan ederek Doğu 

Alpler‟deki topraklarÝn bağÝmsÝz hakimi olmak istemesi, Rostislav‟Ýn lehine bir durum yaratmÝĢtÝr. Diğer 

taraftan Moravya Devleti‟nin g��lenmesi BulgarlarÝn aleyhine idi. ��nk� Tisza ile Orta Tuna 

civarÝndaki Slavlar �zerindeki Moravya n�fuzunun artmasÝ, BulgarlarÝn buradaki etkisinin azalmasÝ 

anlamÝna gelmekteydi.91 Rostislav‟Ýn kendisi ise Bulgar-Frenk ittifakÝndan rahatsÝz olup Bizans 

sarayÝna el�iler g�ndererek Bizans‟Ý Bulgar-Frenk ittifakÝ konusunda uyarmak ve Bulgaristan‟a karĢÝ 

harekete ge�mesi i�in teĢvik etmek istemiĢtir.92 Frenk ve BulgarlarÝn ittifakÝ baĢka a�Ýdan da 

rahatsÝzlÝk oluĢturmaktaydÝ. 863 yÝlÝnda Bulgar h�k�mdarÝ Frenk kralÝna HÝristiyanlÝğÝ kabul edeceğini 

bildirmiĢti. Bu arada Ortodoks ve Katolik kiliselerinin �ekiĢmesinden dolayÝ BulgarlarÝn bu giriĢimi 

Ġstanbul‟da endiĢe yaratmÝĢtÝr. Bizans, BulgarlarÝ Frenk ittifakÝndan koparma �abasÝ i�erisinde idi. 

B�ylece III. Mihail (842-867) ordusunun baĢÝnda Bulgaristan‟a doğru harekete ge�erken, 

donanmasÝ da Karadeniz kÝyÝsÝnda g�r�nm�Ģt�r. Bizans‟Ýn zamanlamasÝ yerindeydi, ��nk� Bulgar 

ordusu Frenk kralÝ Karlman‟a karĢÝ yardÝma gitmiĢti ve �lkede kÝtlÝk baĢlamÝĢtÝ. Bu durumda Boris, 

HÝristiyanlÝğÝ kabul edeceğini bildirmiĢ ve kendisine din adamlarÝ g�ndermelerini istemiĢtir.93 

Ġstanbul‟a gelen Bulgar el�ileri Bizans din adamlarÝ tarafÝndan vaftiz edilmiĢ, kÝsa s�re sonra Boris ve 

yakÝn �evresi de HÝristiyanlÝğÝ kabul etmiĢtir. HÝristiyan olunca Bulgar h�k�mdarÝ, Bizans 

imparatorunun ismini alarak Mihail-Boris olmuĢtur. Bulgar kilisesi de Ġstanbul Patrikanesi‟ne 

bağlanmÝĢtÝr.94 Boris‟in ve halkÝnÝn HÝristiyanlÝğÝ kabul etmesi 865 yÝlÝnÝn Eyl�l ayÝnda 

ger�ekleĢmiĢtir.95 

Bulgaristan‟Ýn HÝristiyanlÝğÝ kabul etmesi hem dÝĢ hem de i� sebeplere bağlÝdÝr. HÝristiyanlÝğÝn 

kabul� ile Knez Boris-Mihail, Bulgaristan‟Ý HÝristiyan devletleri arasÝna katarak devletelr arasÝ 

stat�s�n� sağlamlaĢtÝrmayÝ, merkezi otoritesini g��lendirmeyi ve etnik farklÝlÝğa son vermeyi 

ama�lamÝĢtÝr. Nitekim HÝristiyanlÝğÝn kabul� ile Bulgar (Protobulgar) unsuru kalabalÝk Slav unsuru 

arasÝnda erimiĢ ve Tuna Bulgar Devleti, HÝristiyan-Slav g�r�n�m� kazanmÝĢtÝr. 
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Boris-Mihail d�nemine damgasÝnÝ vuran diğer bir olay Yunan alfabesinin Slav diline 

adaptasyonu ve ilk Slav edebiyatÝnÝn ortaya �ÝkÝĢÝdÝr. Slav alfabesi devlet i�erisindeki sosyal ve 

k�lt�rel geliĢme bakÝmÝndan son derece �nemliydi. Slav alfabesi, Kiril ve Metodius kardeĢleri 

tarafÝndan geliĢtirilmiĢtir. Bu iki kardeĢ, IX. y�zyÝlÝn baĢÝnda Selanik‟te doğmuĢ olup Slav asÝllÝ 

olduklarÝ d�Ģ�n�lmektedir.96 Kiril ve Metodius Slav alfabesini 855 yÝlÝnda geliĢtirmiĢlerdir. Bu alfabeye 

�nce “Glagolitik alfabe”, daha sonra da “Kiril alfabesi” denilmiĢtir. Slav alfabesinin kabul� ile T�rk 

BulgarlarÝ giderek kendi dillerini unutup devletin de resmi dili olan SlavcayÝ kullanmaya 

baĢlamÝĢlardÝr.97 

Knez Boris-Mihail uzun s�re devleti idare ettikten sonra 888 yÝlÝnda tahttan �ekilmiĢ ve keĢiĢ 

olarak bir manastÝra kapanmÝĢtÝr. Yerine oğlu Vladimir (888-893) ge�miĢtir. Ancak o, babasÝnÝn 

siyasetini terk ederek Frenk kralÝ ile tekrar anlaĢma yoluna gitmiĢtir. AyrÝca HÝristiyanlaĢmaya karĢÝ 

olan Bulgar boyarlarÝnÝn tarafÝnÝ tutmuĢ ve HÝristiyanlarÝ takibe giriĢmiĢtir. Bu durumdan rahatsÝz olan 

Knez Boris-Mihail, Vladimir‟i tahttan indirerek yerine diğer oğlu Symeon‟u (893-927) �ÝkarmÝĢtÝr. Boris-

Mihail 907 yÝlÝnda �lm�Ģt�r.98 

Boris‟in oğlu Symeon d�neminde Bulgaristan geniĢ topraklara yayÝlmÝĢ ve b�y�k bir siyasi g�� 

haline gelmiĢtir. Merkezi idarenin kuvvetlendirilmesi ile boyarlar yeni h�k�mdarÝn etrafÝnda 

birleĢmiĢlerdir. Symeon d�neminde k�lt�rel ve edebiyat a�ÝsÝndan da geliĢmeler g�r�lm�Ģt�r. 

Symeon99 tahta �Ýkar �Ýkmaz, Bulgar Devleti ile Bizans arasÝndaki iliĢkiler gerginleĢmiĢtir. 

Ġmparator VI. Leon,100 Bulgar mallarÝnÝn pazarÝnÝ, Ġstanbul‟dan Selanik‟e naklettiği i�in Bulgar ticareti 

Bizans memurlarÝnÝn suistimallerine ve ağÝr vergilere maruz kalmÝĢtÝr. Symeon, diplomatik yoldan bu 

emrin iptalini istemiĢ, ancak itirazlarÝ dikkate alÝnmamÝĢtÝr. Bunun �zerine Bulgaristan‟la Bizans 

arasÝnda tarih�ilerin “Ġlk ekonomik savaĢ” olarak adlandÝrdÝğÝ yeni bir savaĢ baĢlamÝĢtÝr. 

AslÝnda savaĢÝn sebepleri daha �ok siyasidir. Bu sebepleri, Bulgar h�k�mdarÝnÝn, Bulgar kilise 

ve devletini Bizans etkisinden kurtarma isteği, Bulgar kilisesinde resmi dil olarak Yunanca yerine Slav-

BulgarcasÝnÝ kullanma giriĢimi ve Grek din adamlarÝnÝ yerel din adamlarÝ ile değiĢtirme �abasÝ olarak 

sÝralayabiliriz.101 

Bu savaĢ neticesinde Symeon Doğu Trakya‟yÝ istila etti. Bizans ise 894‟te yenilgiye uğrayÝnca 

Dinyeper ve Dinyester ÝrmaklarÝ arasÝnda yaĢayan Macarlara baĢvurarak yardÝm istedi. Bizans‟Ýn 

�ağrÝsÝna uyan Macarlar, Symeon‟u kuzeyden vurup birka� kez mağlup ettiler ve Kuzey Bulgaristan 

arazisini yakÝp yÝktÝlar. Bu arada Bizans donanmasÝ, Tuna nehrinin ağzÝnÝ tutarken Nikeforos Fokas 

da Bulgaristan‟Ýn g�ney sÝnÝr b�lgesini iĢgal ediyordu. Symeon zaman kazanmak amacÝ ile Bizans‟la 

ateĢkes yapÝp MacarlarÝn doğu komĢusu olan Pe�eneklerle anlaĢtÝ. 896 yÝlÝnda Pe�enek ve Bulgar 

birlikleri Macar k�ylerini yağmaladÝlar ve MacarlarÝn Pannonya‟ya g�� etmesine sebep oldular.102 

Macar tehlikesini atlattÝktan sonra Symeon yine Doğu Trakya‟daki Bizans topraklarÝna girmiĢ ve 

Babaeski yakÝnÝnda Bizans ordusunu bozguna uğratmÝĢtÝr. YapÝlan barÝĢ anlaĢmasÝ ile (896) Bulgar 

pazarÝ tekrar Selanik‟ten Ġstanbul‟a nakledilmiĢtir. IX. y�zyÝlÝn sonuna doğru Symeon, topraklarÝnÝ  
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Dra� y�n�nde Arnavutluk‟a doğru geniĢletmiĢtir. Ertesi yÝl Symeon, Selanik‟e doğru ilerlemiĢ, 

Selanik‟i ele ge�irememiĢ ise de, g�ney sÝnÝrÝnÝ olduk�a geniĢletmiĢtir. Neticede 904 yÝlÝnda barÝĢ 

anlaĢmasÝ imzalanmÝĢtÝr. YapÝlan barÝĢ 912 yÝlÝna kadar s�rm�Ģ ve bu yÝldan sonra Bizans‟la olan 

iliĢkiler yine gerginleĢmiĢtir. 

Symeon bir taraftan Bizans‟la savaĢÝrken, diğer taraftan �lkesindeki k�lt�r �alÝĢmalarÝnÝ 

yaygÝnlaĢtÝrmaya �alÝĢmÝĢtÝr. Symeon, I. Bulgar Devleti‟nin baĢkentini de Pliska‟dan Preslav‟a103 

nakletmiĢtir. Bulgar Devleti‟nin ekonomik ve siyasi a�Ýdan g��lenmesi Bulgar h�k�mdarÝnÝn kendisini 

g��l� hissetmesine ve Bizans imparatoru ile yarÝĢÝr hale gelmesine yol a�mÝĢtÝr. Symeon, bir taraftan 

Balkan YarÝmadasÝ‟nÝn b�y�k bir kÝsmÝna h�kmederek siyasi g�c�n�n bilincine varÝyor, diğer taraftan 

Bizans‟Ýn zayÝflÝğÝnÝ g�rerek Bizans imparatorundan kendini daha �st�n kabul ediyordu. Bundan 

dolayÝ da kendisine “knez” ya da “arhont” olarak hitap edilmesi ile yetinemeyeceğini ve “BulgarlarÝn ve 

RomalÝlarÝn �arÝ” unvanÝna sahip olabileceğini d�Ģ�nm�Ģt�r. Bu d�Ģ�nce ile Symeon 912 yÝlÝnda VI. 

Leon �ld�kten sonra yerine ge�en Aleksandros‟a (912-913) el�iler g�ndererek 896 yÝlÝnda yapÝlan 

barÝĢ anlaĢmasÝnÝn yenilenmesini istemiĢtir.104 Aleksandros‟un ret cevabÝ �zerine Symeon 913 

yÝlÝnÝn Ağustos ayÝnda Bizans Ġmparatorluğu‟nun topraklarÝna girerek Ġstanbul �nlerine kadar gelmiĢtir. 

Ġmparatorluk zor durumda olduğu i�in Symeon ile anlaĢmayÝ kabul etmiĢtir. Ġmparatorluğun Bulgarlara 

�dediği vergi yenilenmiĢ ve ayrÝca Bizans idaresi Symeon‟a “BulgarlarÝn vasileosu (�arÝ) unvanÝnÝ 

vermeyi kabul etmiĢtir. AyrÝca gen� VII. Konstantinos‟un, Symeon‟un kÝzÝ ile evliliği de g�r�Ģ�lm�Ģt�r. 

“Basileos” unvanÝ ile Symeon, Bizans imparatoru ile aynÝ seviyeye ulaĢmÝĢ oluyordu. 

Ancak Symeon‟un Ġstanbul surlarÝnÝn �n�nden geri �ekilmesinden sonra Bizans‟ta iktidarÝ 

Ġmparatori�e Zoe ele ge�irmiĢ ve Symeon‟un “basileos” olarak ta� giymesini ret etmiĢtir.105 Bunun 

�zerine 917 yÝlÝnda Bulgarlar harekete ge�erek Tesalya‟da Aheloos nehri civarÝnda imparatorluk 

ordusunu yenilgiye uğrattÝlar, hatta ka�an Bizans askerlerinin peĢine d�Ģerek Ġstanbul‟a kadar 

geldiler. Bu arada Romanos Lekapenos‟un “basileopator” unvanÝnÝ elde etmesi ile Symeon‟un 

Ġstanbul‟u ele ge�irme �mitleri suya d�Ģm�Ģ oldu. Ancak savaĢÝn neticesi olarak 919 yÝlÝnda Symeon 

“BulgarlarÝn ve RomalÝlarÝn �arÝ” unvanÝnÝ almÝĢ, 920‟de de Bulgar kilisesinin baĢÝna patrik unvanÝ 

verilmiĢtir. Symeon, 923‟te Edirne‟yi ele ge�irdikten sonra 927‟de Ġstanbul‟a yapacağÝ sefer hazÝrlÝklarÝ 

sÝrasÝnda �lm�Ģt�r. 

�ar Symeon, b�y�k oğlunu verasetten mahrum ederek kendisine halef olarak oğlu Petro‟yu 

(927-969) se�miĢtir. Petro‟nun tahta �ÝkmasÝ ile Symeon d�neminde yapÝlan savaĢlarÝn neticesi olarak 

I. Bulgar Devleti ��k�Ģ s�recine girmiĢtir.106 Yeni �ar Bizans ile 30 yÝllÝk barÝĢ imzalamÝĢ ve Romanos 

Lekapenos‟un torunu olan Marina-Ġrina ile evlenmiĢtir. Bulgar h�k�mdarÝ resmen �ar unvanÝnÝ almÝĢ, 

Bulgar kilisesinin baĢÝna da patriklik stat�s� verilmiĢtir. AnlaĢma gereği Bizans, Bulgaristan‟a yÝllÝk 

hara� �demeyi kabul etmiĢtir. 

Bizans‟la yakÝnlaĢmaktan rahatsÝzlÝk duyan ve Petro‟nun kardeĢi Ġvan‟Ý �ar yapmak isteyen 

boyarlarÝn ayaklanmasÝ herhangi bir netice vermemiĢtir. 930 yÝlÝnda Symeon‟un oğlu Mihail de 

ayaklanmÝĢtÝr. Bu ayaklanmadan da Mihail‟in ani �l�m� �zerine sonu� alÝnamamÝĢtÝr. Ġ�erideki 
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problemlerin yanÝ sÝra Petro dÝĢarÝda da ciddi problemlerle karĢÝlaĢmÝĢtÝr. Bulgaristan‟daki 

ayaklanmalardan faydalanarak Symeon d�neminde Bulgarlara tabi olan SÝrplar bağÝmsÝzlÝğÝnÝ 

kazanmÝĢlardÝr. 934‟te baĢlayan Macar ve 943‟te Pe�enek akÝnlarÝ �ar Petro‟yu dÝĢarÝda uğraĢtÝran 

diğer sorunlardÝ. Bu arada Bizans, Petro‟yu Macar akÝnlarÝna engel olamadÝğÝ i�in baskÝ yapmÝĢ, 

neticede Bulgar �arÝ, oğullarÝ Boris ve Roman‟Ý rehine olarak Ġstanbul‟a g�ndermek zorunda kalmÝĢtÝr. 

Bulgar �arÝnÝn b�t�n bu dÝĢ tehlikelere karĢÝ Frenk Ġmparatorluğu ile ittifak kurma �abalarÝ sonu� 

vermemiĢtir. OlaylarÝn bu Ģekilde geliĢmesi, Bizans ile olan iliĢkileri gerginleĢtirmiĢtir.107 Bunun 

�zerine Bizans, Bulgarlara karĢÝ Kiyev Knezi Svetoslav‟la ittifak kurdu. Svetoslav, 967 yÝlÝnda Tuna‟yÝ 

ge�erek Kuzey Dobruca‟da 30 bin kiĢilik Bulgar ordusunu bozguna uğrattÝ ve DrÝstÝr (Silistre) surlarÝna 

kadar takip etti. Durumu �ğrenen �ar Petro d�nyevi meseleleri terk ederek bir manastÝra �ekilmiĢ ve 

orada 969 yÝlÝnda �lm�Ģt�r. 

Petro d�neminde �nemli bir dini hareket g�r�lm�Ģt�r. Bu hareket, kurucusu Papaz Bogomil‟den 

dolayÝ Bogomillik hareketi olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr.108 KeĢiĢ Kozma, yazdÝğÝ “Bogomillere KarĢÝ 

S�yleĢi” adlÝ eserinde Ģ�yle diyor: “Dindar Petro d�neminde Bulgar topraklarÝnda Bogomil (TanrÝnÝn 

sevdiği) - daha doğrusu Bogonemil (TanrÝnÝn sevmediği) adÝnda bir papaz ortaya �ÝktÝ. O, ilk defa 

Bulgar topraklarÝnda rafiziliği (heretik doktrini) telkin etmeye baĢladÝ.”109 

Papaz Bogomil‟in �ğretisi Massalianlar ile Bizans Ġmparatorluğu tarafÝndan b�y�k kitleler halinde 

Trakya‟ya yerleĢtirilen PavlikyanlarÝn doktrininden neĢet etmiĢtir.110 Kendinden �nceki �ğretiler gibi 

Bogomillik de, d�nyaya iki prensibin, iyilik (TanrÝ) ve k�t�l�ğ�n (ġeytan) h�kmettiğini ve birbirine zÝt iki 

g�� arasÝndaki m�cadelenin d�nya olaylarÝnÝ ve her insanÝn hayatÝnÝ d�zenlediğini kabul eden dualist 

bir inan�tÝr. Bogomillik temelde sosyal bir �ğreti olup k�yl� sÝnÝfÝnÝn feodal baskÝya karĢÝ 

hoĢnutsuzluğunu ifade etmektedir. Bu hareket, mevcut d�zeni destekleyen resmi kiliseye karĢÝ 

gelmektedir.111 Bu y�zden de Bogomiller tarih boyunca 

 hem OrtodokslarÝn hem de Katoliklerin Ģiddetli takibine maruz kalmÝĢlardÝr. Bogomil mezhebi, 

resmi kilise ve onun temsilcileri ile kilisede ibadet etmeyi, ha� iĢareti yapmayÝ ret ediyor, g�nah 

�Ýkartma, vaftiz etme gibi dini gerekleri kabul etmeyerek Ortodoks Kilisesi‟nin ha� ve ikonalarÝna karĢÝ 

�ÝkÝyordu.112 Bulgaristan‟da ortaya �Ýkan Bogomillik daha sonra Bizans, SÝrbistan, Bosna ve Balkan 

YarÝmadasÝ‟nÝn diğer b�lgelerine yayÝlmÝĢtÝr. Fransa, Ġtalya ve Almanya‟da g�r�len Katarenlerin de 

Bogomilliğin kollarÝndan biri olduğu sanÝlÝyor.113 AyrÝca Patarenlerin ve AlbigensianlarÝn da k�kleri 

Bogomillik hareketine dayanmaktadÝr.114 

Petro d�neminde i� ve dÝĢ olaylarÝn etkisi ile Symeon zamanÝnda en parlak devrini yaĢamÝĢ olan 

I. Bulgar KrallÝğÝ, hÝzla ��kmeye ve elde ettiği topraklarÝ yavaĢ yavaĢ yitirmeye baĢlamÝĢtÝr. 

Sonu� olarak I. Bulgar Devleti‟nin ilk evresi olan 679-865 yÝllarÝ arasÝnda Bulgar Devleti‟nin 

genel karakterinin bir T�rk kavmi olan Bulgarlardan oluĢtuğunu ve eski T�rk geleneğine g�re 

teĢkilatlandÝğÝnÝ s�yleyebiliriz. Ancak I. Bulgar Devleti‟nin ikinci evresi olan 865-1018 yÝllarÝ arasÝnda 

ProtobulgarlarÝ asimile etmiĢ T�rk kimliğinin yerini Ortodoks HÝristiyan Slav karakteri almÝĢtÝr. �ar 
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Symeon d�neminde en geniĢ sÝnÝrlarÝna ulaĢmÝĢ olan I. Bulgar Devleti, daha sonra sÝnÝrlarÝnÝ 

muhafaza edememiĢ ve 1018 yÝlÝnda Bizans hakimiyeti altÝna girmiĢtir. B�ylece T�rk BulgarlarÝnÝn 

teĢkilatlandÝrdÝğÝ I. Bulgar Devleti sona ermiĢtir. 
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C. Avarlar  

 Avarlar: Etnik YaradılıĢ ve Tarihlerine Bir BakıĢ / Prof. Dr. Emil Her{ak 

[s.641-657]  

G�� ve Etnik AraĢtÝrmalar Enstit�s� / HÝrvatistan 

 

Avarlar, bir�ok y�nden, Avrupa ve Avrasya tarihinde bir bilmece olmuĢ ve bu Ģekilde 

kalmÝĢlardÝr. Bug�ne kadar k�kenleri ve etnik yaratÝlÝĢlarÝyla ilgili olan kilit sorular ��z�lememiĢtir. AynÝ 

Ģey, en azÝndan Avrupa‟da, BizanslÝ ve diğer tarih�ilerin yazÝlarÝ sayesinde, edindiğimiz bilgiler 

dÝĢÝnda eksik kalmÝĢ tarihleri hakkÝnda da s�ylenebilir. Tarihlerine veya tarih �ncesi d�nemlerine ait 

Asya safhalarÝ ile ilgili daha da az Ģey bilinmektedir. Bu sonuncusu, Avar halkÝnÝn etnik ve belki de dil 

bilimsel k�kenlerini saptamak i�in �ok �nemlidir. �te yandan, artÝk Ģ�phe kalmamÝĢtÝr ki Avarlar -

Avrupa kaynaklarÝnda sÝk sÝk karÝĢtÝrÝldÝklarÝ kendilerinden �nceki Hunlar gibi- zaman i�inde �eĢitli 

etnik ve dil unsurlarÝnÝ kendi �ekirdek halkÝ ile birleĢtirmeleri anlamÝnda karÝĢÝk bir halktÝ. 

Olduk�a Ģ�pheli g�rd�ğ�m�z bir teoriye g�re, Avar etnonimi, ilk olarak 5. y�zyÝla kadar geri bir 

d�nemde, Herodotos‟un Tarihler‟inde kaydedilmiĢtir. AslÝnda, Herodotos sadece tahminlere g�re hi� 

yiyeceği olmadan okunu b�t�n d�nya etrafÝnda taĢÝyan Abaris adÝnda kuzey dağlarÝnÝn �tesinde 

yaĢadÝğÝna inanÝlan Hyperboreanlardan birinin hik�yesinden bahsetmiĢtir (IV: 36). Bu kaydÝn, 

Karadeniz‟in kuzey kÝyÝsÝnda yaĢayan, eski Yunan kolonilerinin komĢusu olan step halklarÝ arasÝndaki 

bazÝ ġaman t�renini ima edebileceği d�Ģ�n�ld�.1 AsÝl durum, Avarlarla uzaktan iliĢkili olan Kuzey 

Avrasya veya Kuzey Orta Asya‟daki bazÝ k�lt�rleri g�steriyor olabilir. Ancak �zel isimlerin genellikle 

etnonimleri yansÝtmasÝna rağmen Abaris‟in bir halkÝn ismi olabileceği pek m�mk�n gibi g�z�km�yor. 

BazÝ modern tarih�iler, AvarlarÝn tarihi k�kenlerinden bahsederken, bir zamanlar �in‟in kuzey 

bozkÝr sÝnÝrlarÝnda yaĢamÝĢ olan, b�y�k ihtimalle proto-Moğol nesil olan halklarÝ kastetmektedirler. 

M.�.‟ki ilk bin yÝlÝn ge� d�neminde, �in kaynaklarÝnda bunlar, �incede “barbar”‟Ýn genel anlamÝnÝ 

belirtmek i�in ortaya �Ýkan bir isim olan Hu olarak bilinirlerdi. Esasen Hu ibaresi �inlilerce tanÝnan ilk 

atlÝ ok�u olarak g�z�kmektedir. AslÝnda, �inliler ata binme ve yay germe tekniğini batÝdan gelen ĠranlÝ 

halklardan (Sako-Sakalar ve Sarmatanlar) �ğrenmiĢlerdir. Her hal�k�rda, Hu terimi, daha sonra, 

AvrupalÝ Hunlardan �nce gelen AsyalÝ HunlarÝ da i�ine alacak Ģekilde, hemen hemen �in‟in kuzey 

sÝnÝrlarÝnda yaĢayan b�t�n “yay halklarÝ”nÝ kapsayacaktÝ. Bu gruplarÝ birbirinden ayÝrt etmek amacÝyla, 

esas Hu‟lar daha sonra �in kaynaklarÝnda Donghu, “Doğu Hu” olarak belirtilmiĢtir. AyrÝca, M.S. ilk 

y�zyÝllarda �inliler iki ana Donghu grubu teĢhis ettiler - kuzeyde Siyengiler ve g�neyde Wuhuan veya 

Wuwanlar. Bu etnik isimlerin o zamanlar tam olarak nasÝl telaffuz edildiği tarihi dil biliminin 

meselesidir. Bu anlamda, �in bilimcisi Edwin Pulleybank, fonotik imkanlarÝ inceledikten sonra, kuzeyli 

grubun etnonimini *Sarbi olarak kurdu. 6. y�zyÝlda bu isim �in kaynaklarÝnda Shiwei olarak 

g�z�kmektedir. AslÝnda Moğollar olan Mengwular bu etnik yapÝlanma i�inde en son ortaya 
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�ÝkmÝĢlardÝr.2 AynÝ Ģekilde, Pulleybank kendisine g�re, g�ney grubunun da esas etnonimini, sonraki 

(AvrupalÝ) Avarlarla aynÝ Ģekilde *Awar olarak kurdu. Bununla birlikte, iki ayrÝ etnik ve tarihsel oluĢum 

aynÝ Ģekilde Donghu‟lardan gelir: 1) 4. y�zyÝlÝn ge� d�neminde �in hanedanlÝğÝ olan Kuzey (Bei) 

Wei‟yi kuran Tabğac veya (�in kaynaklarÝnda) Tuoba 2) 4.-5. y�zyÝllarda Altay dağlarÝndan Baykal 

g�l�ne ve Man�urya‟daki B�y�k Hinggan sÝra dağlarÝna kadar uzanan geniĢ bir arazide g��l� bir 

kabile konfederasyonu kuran Rouranlar veya Roanruanlar. Akademisyenler, genellikle bu iki grubun 

her ikisini de Siyengi ile bağdaĢtÝrÝrlar, ��nk� Siyengi‟nin Wuhuan‟nÝn b�y�k bir b�l�m�n� i�ine 

aldÝğÝna inanmak i�in bir neden vardÝr. Rouranlar bu Ģekilde �z�mlenmiĢ Wuhuan halklarÝndan 

t�remiĢ olabilirler, bu da (eğer Pulleybank‟in a�ÝklamalarÝnÝ kabul edersek) Avarlar‟la olan 

birlikteliklerini a�Ýklar. Bununla beraber, Rouranlar ve (AvrupalÝ) Avarlar arasÝndaki ger�ek bağ 

muhtemelen doğrudan doğruya değildi. 

 

Rouranlar ve sonradan gelen Avarlar arasÝndaki iliĢki ne olursa olsun, AvarlarÝn batÝya g��lerine 

ge�meden �nceki durum hakkÝnda birka� kelime s�ylemek yerinde olur. 

RouranlarÝn veya en azÝndan hakim olan �ğelerinin Proto-Moğol (veya Moğol) kabilelerinden, 

yani Wuhuan veya Siyengi‟den, geldiklerini belirtmiĢtik. Bu oluĢumun detaylarÝ halen bilinmemektedir. 

Bununla beraber, Weishu‟da anlatÝlan (Kuzey Weilerin Tarihi) bir efsaneye g�re, 4. y�zyÝlÝn ilk 

zamanlarÝnda, daha �nceden �ok iyi bir s�vari olan ve yakalanan bir esir, �l�m cezasÝna 

�arptÝrÝldÝktan sonra, topladÝğÝ benzer ka�aklarla dağlara ka�mÝĢ. Oğlu, Tabğac (Tuoba) h�k�mdarÝ 

Taiwudi‟nin daha sonra a�ÝkladÝğÝ gibi bu insanlarÝ, “solucanlar kadar �nemsiz olduklarÝndan” 

(Ruanruan olarak değiĢtirilen) Rouran adÝ altÝnda birleĢtirebilmiĢti. Ruan ismi �in dilinde �ağrÝĢÝmÝna 

g�re solucan gibi kÝvranarak s�r�nmek demektir. Ger�ekten de, b�yle bir tasvir �inliler i�in �ok a�ÝktÝr. 

Bununla birlikte, ruan‟Ýn, abarga, “yÝlan, yÝlan gibi olan hareket” yapÝsÝndaki Moğolca abar k�k�n�n - 

“tÝrmanmak, g��l�kle tÝrmanmak veya s�r�nme”nin bir terc�mesi olup, bunun karĢÝlÝğÝnda bir sa� 

stilini veya bir yÝlan totemini belirttiği de �nerilmiĢtir. Durum ne olursa olsun, Moğol yapÝsÝ Apar veya 

Abar/Avar (Awar) gibi Rouran ve sonraki Avarlarla iliĢkili �eĢitli yapÝlarla bağlantÝlÝdÝr. 

Genelde, RouranlarÝn tarihi - ilk h�k�mdarlarÝ K�telb�ri‟den (=Shelun, 402-410) Anagui‟nin 

(=Anahuan, 520-552) saltanatÝndan sonra devletlerinin dağÝlmasÝna kadar - az �ok, g�neydeki 

(�in‟de) Tabgac (Tuoba) Wei HanedanlÝğÝ ve en �ok da kuzey ve kuzeybatÝdaki T�rk�e konuĢan 

gruplarla devam eden m�cadele olarak �zetlenebilir. Bu Ģartlarda, Weishuda bize �ince Tuju�‟deki 

“Turk” (T�rk) etnoniminin ilk tarihi kaydÝnÝ vermektedir, yine de belirtmek gerekir ki bu isim genel 

olarak T�rk�e konuĢan halklarÝ değil sadece Asina (=Ashina) kabilesi etrafÝnda toplananlarÝ 

kastediyordu. Bu T�rkler, diğer T�rk�e konuĢan halklar gibi RouranlarÝn boyunduruğu altÝna 

girmiĢlerdir.  

Rivayete bakÝlÝrsa derebeyleri i�in metal iĢleme rol� �stlenmiĢler ve Altay b�lgesine 

yerleĢtirilmiĢlerdir. Bu iliĢkinin, Asina‟nÝn Rouran Ġmparatorluğu‟nun d�Ģmesini tahrik etmesinde, etkili 
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olduğunu kabul edebiliriz. Bu, durum 6. y�zyÝlÝn ortalarÝna doğru, �in‟deki Kuzey Wei HanedanlÝğÝ‟nÝn 

batÝ ve doğu Wei Ģeklinde kÝsa s�reli devletler olarak ikiye ayrÝldÝğÝ belirsiz bir zaman diliminde 

meydana gelmiĢtir. G�neybatÝ‟da bir Orta Asya devleti olan Eftalitler (Yeda) veya “Beyaz Hun”lar 

sonlarÝna yaklaĢÝyorlardÝ. Eftalitlerin kendi k�kenleri hakkÝnda belirsizlikler �oktu. BazÝ 

akademisyenler, onlarÝn muhtemel HunlarÝn derin bir kolu olduklarÝna inanÝrken, diğerleri onlarÝ, 

Y�e�ilerle3 bağlar, Ġran ve Oğuz T�rkleri birleĢiminde g�r�rler. Turan havzasÝndaki oturduklarÝ 

b�lgede -Seyhun ve Ceyhun nehirleri- alttabaka kesinlikle Fars�a konuĢuyordu ancak 3-4. y�zyÝldaki 

arkeolojik bağlam, ya HunlularÝn bazÝ gruplarÝyla ya da daha b�y�k ihtimalle Oğuz T�rklerinin 

(Hunlarla bağlantÝlÝ olan) dil atalarÝyla bağlantÝlÝ olabilen g��leri belirtirler. Bununla birlikte, Eftalitlerin 

Rouran Ġmparatorluğu‟nu sağ kanadÝ olduğuna dair �eliĢkili bir �neri vardÝr (Golden 1992: 77). Durum 

her ne olursa olsun, Eftalitlerin topraklarÝnÝn Awar isminin t�remesi ile de tanÝndÝğÝnÝ ve BizanslÝ 

Yunan ve diğer kaynaklarÝn War ve Hun isimlerindeki, Ouarhunitler (Avar-Hun) olarak tanÝnan bir grup 

oluĢturan kabilelerin yerini burada saptadÝklarÝnÝ eklemek �nemlidir. 

Ġ.�. 545 yÝlÝnda, Asina T�rklerinin h�k�mdarÝ olan Bumin (=Tumen), BatÝ Wei Ġmparatorluğu 

tarafÝndan, kendisine Rouranlara karĢÝ ittifak yapmayÝ teklif eden bir el�i grubunu kabul etti.  

AynÝ d�nemde, RouranlarÝn boyundurluğu altÝnda bulunan ve T�rk�e konuĢan T�l�s kabileleri 

benzeri bir Ģekilde bu son akÝnÝna baĢ kaldÝrdÝlar. Bumin‟in Asina atlÝlarÝ Cungarya ve Gobi 

ge�itlerinden ani ve karmaĢÝk bir Ģekilde Moğl AltaylarÝna saldÝrdÝlar. Bumin, kendisini RouranÝn 

boyundurluğundan kurtarmak istese de, yine de onlara karĢÝ sadakatsiz olarak g�z�kmek istemedi. 

Bununla beraber, 5-6 yÝl sonra, Bumin kÝĢkÝrtmalarÝ destekledi. Rouran KağanÝ Anagui‟ye, 

ger�ekleĢmesi m�mk�n olmayan soylu bir evlilik teklif etti. Bu reddedilince (Anagui‟nin el�ileri 

�ld�r�l�nce), bir �inli prenses ile evliliğiyle bağlantÝlÝ olarak en sonunda BatÝ Wei ile bir anlaĢma 

yapmayÝ kabul etti. 552 yÝlÝnÝn kÝĢÝnda, Bumin nihayet ordularÝ Rouranlara karĢÝ s�rd�. Yenilgiye 

uğrayan Anagui intihar etti. Bumin‟in kendisi ya zaferiyle aynÝ yÝl ya da b�y�k oğlununda �ld�ğ� ertesi 

yÝl vefat etti. Mukan ismi ile daha �nce Rouran h�k�mdarlarÝnÝn kullandÝğÝ kağan (bu unvan ilk olarak 

300 yÝl evvel Siyengi tarafÝndan tanÝtÝlmÝĢtÝ) unvanÝnÝ alan (553-573) k���k oğlu Kusu (kuĢ) yerine 

ge�ti. 

Rouran direniĢi bir s�re devam etti ama 554‟te devletleri ger�ekten yok oldu ve �ok b�y�k bir 

T�rk imparatorluğu onun yerini aldÝ. BazÝ tarih�iler ona K�k T�rk Ġmparatorluğu olarak g�nderme 

yaparlar fakat biz bu terimden ka�ÝnmanÝn en iyisi olacağÝnÝ hissediyoruz4. Mukan doğrudan, Moğol 

AltaylarÝ‟ndan Orhon nehrine kadar olan doğu kÝsÝmlarÝna h�kmederken, amcasÝ, Bumin‟in k���k 

kardeĢi Ġstemi (552-575) - aslÝnda Ġran‟Ýn asalet unvanÝ olan yabğu sÝfatÝnÝ aldÝ- Cungarya‟nÝn 

batÝsÝndaki topraklar �zerinde yetki verildi. Ve ĢurasÝ kesindir ki, gelecekteki AvrupalÝ AvarlarÝn ilk 

olarak tarihin odağÝ haline gelmeleri, Ġstemi‟nin batÝya doğru ilerlemesinin bir sonucudur. 

Bu aĢama, ya 554 ya da 555‟te Ġstemi‟nin Aral G�l�‟ne ulaĢmasÝ ve Eftalitlerle uzun s�ren bir 

m�cadeleye baĢlamasÝ olarak saptanabilir. Bu T�rk baskÝsÝ ipek yolunun merkezi kÝsÝmlarÝnÝn kontrol� 

i�in ekonomik m�cadelenin bir par�asÝ olarak g�r�lm�Ģt�r. Ama, �ng�r�ld�ğ� gibi Eftalitler �nceki 
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Rouran devletinin “sağ kanadÝnÝ” ger�ekten oluĢturmuĢlarsa, o zaman Ġstemi‟nin hareketleri, �nceki 

Rouran devletinin topraklarÝnda T�rk Asina saltanatÝnÝ kurmak amacÝndaki bir teĢebb�s olarak 

a�Ýklanabilir. Durum, �eĢitli zamanlarda, Asina‟yÝ m�ttefik olarak kazanmak isteyen Bizans ve ĠranlÝ 

Sasani ĠmparatorluklarÝnÝn, uzun zamandan beri s�ren rekabetleri y�z�nden daha da karmaĢÝk 

olmuĢtu. 557‟de, �ncelikle ortak d�ĢmanlarÝ olan Eftalitleri yÝkmak niyetiyle Ġstemi, Sasani ĢahÝ H�srev 

AnuĢirevan (531-579) ile ittifak yaptÝ.  

Eftalitlerin son direniĢi nihayet 567 civarÝnda sona erince, eski m�ttefikler arasÝndaki gerginlik 

alevlenecek ve 568‟te Ġstemi, Bizans ile bir askeri anlaĢma yapacaktÝr. Ancak, eğer bir adÝm geriye 

gidersek, Eftalitlere karĢÝ �nceki T�rk-Ġran ittifakÝnÝn sona erdiği tarihlerde -eğer BizanslÝ tarih�i 

Protektor Menander‟in (M.S. 6. yy.) bize verdiği rakamlara inanÝrsak- takriben 20,000 kiĢi (Eftalit) Orta 

Asya‟yÝ terk etmiĢ ve Kafkaslar ile Karadeniz steplerinden ge�erek, sonunda Avrupa tarihindeki 

Avarlar olarak yer almak �zere g�ney doğu Avrupa‟ya varmÝĢlardÝr. Bir yazarÝn da tespit ettiği gibi, 

kesin demografik rakamlar, kesin istatiktiksel bir ger�ek olmasÝ gerekirken daha �ok artistik bir stil 

olduklarÝ i�in, orta�ağ kaynaklarÝnda daima bir problem olmuĢlardÝr (Tuchman 1979: xvii).  

Ancak, diğer yazarlar batÝya g��te esas alÝnan 20,000‟in nihai olarak 50,000‟e �ÝkmasÝnÝ kabul 

etmiĢlerdir (Grefenauer 1978: 289). AslÝnda Avar isminin batÝ kaynaklarÝnda ilk ortaya �ÝkÝĢÝ, Panim‟li 

Priscus‟un 463 yÝlÝ hakkÝndaki yorumunda bulunmaktadÝr. Priscus‟a g�re: ”O zamanda, doğu 

RomalÝlar, Saragurlular, Ugorlar ve Onogurlar gibi Sabirler tarafÝndan saldÝrÝya, uğrayan ve yerleĢim 

yerlerini terk eden halklarÝn el�ilerini kabul ettiler. AslÝnda Sabirler, okyanus yakÝnÝnda yaĢayan, 

oturduklarÝ yeri değiĢtirmeye zorlanan Avarlar tarafÝndan kovuldular (Excerpta de legationibus). Ġlgili 

ĢartlarÝn ve zaman diliminin AvarlarÝn, bu durumda, AvrupalÝ AvarlarÝn atalarÝ değil, Rouranlar 

olmasÝnÝ belirtmesine rağmen, g�receğimiz gibi bu tarihi detay, y�z yÝl sonra, bir �nceki paragrafta 

tasvir ettiğimiz olaylar sÝrasÝnda, bu sonrakilerin Avrupa‟ya hareket etmesinde tayin edici rol� vardÝr. 

Kilit tarih, Kandikh tarafÝndan Ġstanbul‟a, imparator Justinyen‟e (527-565) “b�t�n halklar 

arasÝnda en y�ce, en cesur ve ger�ekten yenilmez” olan AvarlarÝn en sonunda geldiklerini haber 

vermek i�in el�ilerin vardÝklarÝ yÝl olan 558‟tir. Bundan �nce, Menander‟in bahsetmiĢ olduğu 20,000 

kiĢi Kafkaslara varmÝĢtÝr. T�rk-Ġran koalisyonunun tamamlanmasÝ bu ilerleme i�in ana motif olmakla 

beraber, liderlerin Bizansla iliĢkiye ge�mek istemelerinin de nedeni olmuĢtur. Bu, Kafkaslarda 

yaĢayan AlanlarÝn ara buluculuğu sayesinde ger�ekleĢmiĢtir. M�ltecilerin etnik yapÝsÝ hakkÝnda ise - 

belki de geniĢ bir etnik-politik anlamda, aslÝnda esas Eftalit devletinin bir par�asÝ olduklarÝ i�in, onlarÝn 

Eftalit olduklarÝnÝ s�yleyebiliriz - ancak bunlar, Eftalitlerde olduğu gibi, karÝĢÝk bir halktÝ. B�y�k bir 

olasÝlÝkla, erken d�nem Hunlar zamanÝnda veya baĢka tarihlerde, �zellikle Orta Asya‟ya hareket eden 

Oğuz kabileleri gibi az �ok dil bilimi a�ÝsÝndan T�rk�e konuĢan g��menler tarafÝndan �z�msenmiĢ 

Orta Asya Ġran halklarÝnÝ da kapsar.  

AralarÝnda, �nceki Avar-Rouran bağlantÝsÝ ile ilgili Moğol unsurlarÝnÝn da olma olasÝlÝğÝ vardÝr. 

Bununla beraber, AvrupalÝ AvarlarÝn k�kenini tasvir ederken, Simokatta Theophylakt, (AvrupalÝ 

Avarlar hakkÝndaki tarihi bize bir�ok bilgi verir) AvrupalÝ AvarlarÝn �nceki Avarlarla (yani Rouranlar) 
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aynÝ olmadÝğÝndan �ok emindi. Onlara “sahte Avarlar” adÝnÝ verdi ve k�kenlerini War ve Hunlarda 

veya daha �nce belirttiğimiz Ouarhu Avar-Hun kabilelerinde buldu. Theophylakt‟a g�re, �nceki 

Avarlarla eĢit g�r�lmeleri “sahte avarlarÝn” ilerlemesine �ok yardÝmcÝ olacak bir yanlÝĢ anlaĢÝlma 

y�z�ndendir.  

ġ�yle ki, Sabirler ve diğer halklar, War etnonimini duyunca, kendilerini 5. y�zyÝlda yenen (EH 

Priscus‟un belirttiği gibi) Avarlar sanÝp telaĢa kapÝldÝlar. Halbuki War, Hun ve onlara eĢlik edenler 

yanlÝĢ anlaĢÝlan tanÝmlamanÝn kendi lehlerine iĢlediğinin �ok �abuk farkÝna varÝp, b�ylece “Avar” ismini 

almaya karar verdiler. Metin Ģ�yle der: “Barseltler, (Barsiller) Unnugurlar (=Onugurlar, EH), Sabirler ve 

onlarÝn yanÝndaki Hun kabileleri, War ve Hun halklarÝnÝn sadece bir kÝsmÝnÝn kendi topraklarÝna doğru 

aceleyle ilerlediklerini g�r�p, korkmuĢ ve AvarlarÝn kendilerine doğru g�� ettiği kanÝsÝna varmÝĢlardÝr. 

Bu nedenle, ka�aklara harika hediyeler verip, bu yolla kendilerini g�venlik altÝna alabileceklerini 

d�Ģ�nm�Ģlerdir. War ve Hunlar ĢartlarÝn kendileri i�in ne kadar iyiye d�nd�ğ�n� g�r�nce, yapÝlan 

yanlÝĢlÝktan yararlanÝp kendilerini Avarlar olarak adlandÝrdÝlar” (Theophyklact, VII 8.3-5). Kandikh‟in 

Justinyen‟e g�nderdiği �v�ngen mesajÝn dahi genel aldanÝĢÝn bir par�asÝ olduğu ortaya �ÝkacaktÝr. 

Ancak �teki taraftan, Menander‟e g�re, Ġstemi T�rklerinden �nce 20,000 kiĢilik asÝl topluluğun Orta 

Asya‟dan ka�masÝndan bir s�re sonra, T�rk lideri onlarÝ Avarlar olarak adlandÝrmÝĢtÝr. Menander, 

Ġstemi‟nin: “Avarlar kuĢ değiller, havada u�up T�rk kÝlÝ�larÝndan ka�amazlar; balÝk değiller, suya dalÝp 

derin sularda yok olamazlar; toprak y�zeyinde dolanÝyorlar. Eftalitlerle iĢim bitince, Avarlara 

saldÝracağÝm ve benim g�c�mden ka�amayacaklar” dediğini aktarÝr (bakÝnÝz Gumilev 1967: 36). 

Avarlar veya “sahte Avarlar”, nasÝl kabul ederseniz, g�ney doğu Avrupa‟da Pannonia ovasÝna 

vardÝklarÝ zaman, bir�ok etnik grup onlarla birleĢtiler. War ve Hunlardan bahsederken, Theophylact 

onlarÝn daha sonra kendileri ile yakÝndan bağÝ olan T�rklerden ka�an ve aĢiretlerine 10,000 kiĢi 

ekleyen �� halk ile -Tarniakh, Kotzagirler ve Zabenderler- birleĢtiklerini belirtir (VII 8.16-17).5 OnlarÝn 

boyunduruklarÝ altÝna giren Sabirler, Onogurlar ve diğer kabileler benzer Ģekilde Avrupa AvarlarÝnÝn 

b�y�yen insan g�c�ne katkÝda bulunmuĢlardÝr. AyrÝca, bu sonuncusu Azak Denizi etrafÝnda ve 

Karadeniz steplerinde Onogurlar, Utigurlar ve Kutrigurlar ve benzeri Ģekilde Sarmastlar ve b�y�k 

ihtimalle Ugor gruplarÝ-Bulgar kabileleri ile karĢÝlaĢmÝĢtÝr. Sonu� olarak, AvarlarÝn, �nceki y�zyÝlda 

Atilla HunlarÝnÝn �nderlik ettiği b�y�k kabile birliğinin bir par�asÝ olduklarÝ, �eĢitli halklarÝ ve 

par�alanan gruplarÝ birleĢtirme veya yok etme konusunda baĢarÝlÝ olduklarÝ s�ylenebilir. B�ylelikle, 

ni�in Orta �ağ tarih�ilerinin sÝk sÝk AvarlarÝ erken d�nem Hunlarla tanÝmladÝklarÝ da anlaĢÝlabilir.6 

Tabii ki bazÝ �nemli değiĢiklikler vardÝ. Atilla‟nÝn devletinin merkezi kÝsmÝ Sirmium etrafÝnda h�l� 

topraklarÝ bulunan Gepidler tarafÝndan Hun liderinin �l�m�nden sonra ele ge�irilmiĢti. Halbuki diğer 

Alman soylu gruplar komĢu b�lgelere yerleĢmiĢlerdir7.  

546‟da LongobardlarÝ Pannonia‟ya getirecek yeni bir Alman g��� hazÝrlanÝyordu. Son tahlilde en 

�nemlisi son, M.S. ge� 5. - erken 6. y�zyÝlda Slav g��lerinin batÝya ve g�neye doğru hareketlilik ve 

yoğunluk kazanmasÝydÝ. AĢağÝ step Ġran etkileri geliĢtiren, Slav bir grup olan Antlar imparator I. 

Justin‟in (518-527) saltanatÝ zamanÝnda aĢağÝ Tuna‟nÝn g�neyine ilk bağÝmsÝz saldÝrÝlarÝnÝ 

yapmÝĢlardÝr. Justin‟in yeğeni ve halefi Justinyen zamanÝnda, Justinyen‟in 555‟te eski Roma 
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Ġmparatorluğu topraklarÝnda tekrar imparatorluk kurallarÝnÝ ge�erli kÝlmasÝna ve geniĢ bir devlet 

kurmasÝna rağmen Slav, Anta ve Bulgar, yani Kutigur saldÝrÝlarÝ s�rekli olan olaylar haline gelmiĢtir. 

Ancak, yeniden fethetme �abalarÝ, �zellikle Ġtalya‟da Ostrogotlara karĢÝ, imparatorluğun kaynaklarÝnÝ 

t�kettiği uzun ve mali a�Ýdan y�kl� savaĢlarÝ da beraberinde getirmiĢtir8. Ve �stelik, savaĢlarÝn tam 

ortasÝnda felaket bir veba patlak verdi.  

Arap tarih�iler bunu daha sonra Justinye‟nin ismi ile birleĢtirdiler. BazÝ modern tarih�ilerin, bu 

salgÝnÝ doğrudan Justinyen‟in geniĢlemesine bağladÝklarÝnÝ ekleyebiliriz. �rneğin, bir yazarÝn 

saptamasÝna g�re: “Bir noktada veba, aralarÝnda iletiĢimin kurulmasÝndan dolayÝ uzak topraklarÝ 

b�t�nleĢtirdi ve onlar da benzer felaket kaderi paylaĢtÝlar. Veba‟dan sonra ayrÝldÝlar ve ge� antik �ağÝn 

sosyal d�zenini yÝktÝ (Goldstein: 1990: 67)”. Justinyen, Avar el�isi Kandikh‟in kendisine 558‟te gelip 

halkÝnÝn gelmiĢ olduğunu bildirdiğinde, imparatorluğunun zayÝflÝğÝnÝn farkÝnda mÝydÝ? FarkÝna varmÝĢ 

olabileceği g�r�n�yor. Roma yayÝlma hareketi foederati ile bağlantÝlÝ olarak AvarlarÝ, Slavlara ve 

Bulgarlara karĢÝ m�ttefik kabul edip, onlara yÝllÝk hara� �demeyi kabul etti. Bizans, �nceden 

BulgarlarÝ, (daha uzak olan) UtigurlarÝ (Bizans i�in daha tehlikeli olan) Kutrigurlara karĢÝ desteklemiĢti. 

Kutrigurlar Pannonia‟ya giderken Avarlara katÝldÝklarÝ halde, Avarlar Ģimdi bu diplomatik a�Ýdan yÝkÝcÝ 

hareketlerin i�inde bulunuyorlardÝ. 

Avarlar 561‟de liderleri Bayan (Ba�avos, yani T�rk�e bay, Moğolca bayan “zengin, varlÝklÝ”) 

�nderliğinde, Pannonia‟ya vardÝlar. Bayan‟Ýn kendi �zel ismi mi yoksa soylu bir sÝfat mÝ olduğu h�l� 

a�Ýk değildir. Her haluk�rda, �in sÝnÝrlarÝna ve Siyengi‟ye dayanan step geleneklerine bağlÝ olarak 

Bayan kağan unvanÝnÝ almÝĢtÝr (tarihi kaynaklarda kagan, Kakanus vb.). 562‟de baĢka bir Avar el�isini 

Ġstanbul‟a g�nderip, bu sefer imparatordan sadece para değil yerleĢmek i�in toprak da istemiĢtir.  

AslÝnda, Avarlar sadece bug�nk� (k���k) Scythia olarak bilinen Dobruca ile aĢağÝ Tuna‟da 

Wallachian ovasÝnÝ iĢgal etmiĢlerdir. Bu araziyi ellerinde tutmak hevesindeydiler. Justinyen ise 

Ġstanbul‟un bu kadar yakÝnÝna potansiyel olarak tehlikeli halklarÝn yerleĢme olasÝlÝğÝndan 

hoĢlanmÝyordu. Bunun yerine, onlara aĢağÝ Pannonia‟daki topraklarÝ teklif etti. Bayan bu teklifi 

reddedince, ordularÝnÝ kuzey batÝya, KarpatlarÝ ge�erek Merovenj FranklarÝn sÝnÝrlarÝnÝ belirten 

Th�ringia ve Elbe nehirlerine doğru s�rd�. Tours‟lu Gregory Historiae Francorum‟unda (IV 23) ilk 

olarak “HunlarÝn” (=Avarlar), Frank �lkesini oğullarÝ arasÝnda b�len Merovenj h�k�mdarÝ I Clothar„Ýn 

(511-561) �l�m�n� takiben Franklara saldÝrdÝğÝnÝ yazar. Reims h�k�mdarÝ Clothar‟Ýn oğlu Sigibert 

(561-575) istilacÝlara karĢÝ y�r�d� ve onlarÝ, b�y�k ihtimalle Magdeburg yakÝnlarÝnda bir yerde 562‟de 

yendi. 

Justinyen 565‟te �l�nce, Avarlar Ġstanbul‟a baĢka bir el�i g�nderdiler. Ama yeni imparator II. 

Justin (565-578) kendisinden �ncekine g�re “barbarlara” karĢÝ �ok daha az diplomatikti. Justin a�Ýk�a 

AvarlarÝn isteklerini reddetti ve Justinyenin onlara �dediği yÝllÝk �demeleri de iptal etti. O zaman 

Avarlar kuzey batÝya doğru ilerleyip Franklara bir kere daha saldÝrdÝlar. 566‟da ortaya �Ýkan 

Gregory‟nin savaĢ hakkÝndaki yorumlarÝ �ok enteresandÝr. G�r�n�Ģe g�re tam Franklar savaĢa 

baĢlayacakken: “………ruh �ağÝrmada �ok yetenekli olan Hunlar onlarÝn g�zlerinin �n�nde birka� 
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hayalet ĢahsÝ dans ettirdiler ve onlarÝ kolayca yendiler” (IV: 29). G�r�n�Ģe g�re Avarlar, karĢÝtlarÝna 

korku aĢÝlama amacÝyla, bazÝ Ģaman tarzÝ hileler kullanmÝĢlar. Ama bunun ger�ekte ne olduğunu 

s�ylemek �ok zor. Frank ordusu savaĢ alanÝndan ka�tÝ ve krallarÝ Sigibert hapsedildi. �zg�rl�ğ�n� 

tekrar kazanmak i�in Sigibert Avarlara “bir�ok değerli hediye” vermek zorunda kaldÝ. AynÝ zamanda 

Bayan‟la bir anlaĢma yaparak Avarlarla “hayatÝnÝn geri kalan kÝsmÝnda” barÝĢÝ korudu (IV: 29). 

Avar devleti veya daha kesin olarak kabile birliği, bu zamana kadar �ok geniĢ bir y�z �l��m�ne 

ulaĢmÝĢtÝ. BatÝdaki Th�ringia‟dan (veya en azÝndan Sudetler‟den) doğudaki Don nehrine kadar, 

g�neydeki Tuna‟dan belki de kuzeydeki BaltÝk Denizine kadar yayÝlmÝĢtÝ. Bu zamana kadar, Avar 

devleti, �eĢitli T�rk (Hun, Bulgar), Ġran ve Karadeniz stepleri ile etrafÝnÝ �eviren topraklardaki d�zenli 

halklar dÝĢÝnda, muhtemelen hepsi olmasa da, erken Orta �ağ SlavlarÝnÝn �oğunu bir araya getirdi. 

�nl� Ġngiliz tarih�isi Arnold Joseph Toynbee (1889-1979) y�ksek bir bilimsel değer taĢÝyan Tarih 

�alÝĢmasÝ‟nda Slavlar hakkÝnda, �evrebilim a�ÝsÝndan zayÝf olan, bataklÝklarda yaĢayÝp “insan s�r�s�” 

olmaktan baĢka bir se�imi olmayan, AvarlarÝn sadece tarih arenasÝna getirdikleri portresini 

�izmektedir (1987 I: 152).  

Ancak b�yle bir sonu� yanlÝĢtÝr ve 20. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda t�reyip SlavlarÝn genel tarihsel 

rol�n� k���ltmek i�in elinden geleni yapan Alman milliyet�i teorilerinden kaynaklanmaktadÝr. AslÝnda 

kaynaklarda da iyice belgelendiği (ve bizim de daha �nce belirttiğimiz) gibi Slav g��leri AvarlarÝn 

Avrupa‟ya gelmelerinden yarÝm y�zyÝl �ncesinden baĢlamÝĢtÝr. Justinyen‟in Avarlarla 558‟de 

sonu�landÝrdÝğÝ foedus‟a kadar, Bizans topraklarÝna yapÝlan Slav saldÝrÝlarÝ bağÝmsÝz, anlÝk 

harekatlardÝr. Bazen Bulgar-Kutrigur gruplarÝn yanlarÝnda olduğu �eĢitli Slav ve Anta g��leri Bizans 

topraklarÝnÝn i�ine doğru epey ilerlemiĢlerdi.9 Bu zaman diliminde, Bizans g��lerinin Ġtalya‟daki 

Ostrogotlara karĢÝ (533-555) ve aynÝ zamanda ĠranlÝlara karĢÝ (527-532, 540-545) savaĢa girmesi 

SlavlarÝn ilerlemelerini kolaylaĢtÝrdÝ. “Justinyen‟in vebasÝ”, tehdit edilen topraklarÝn demografik 

potansiyelini b�y�k �l��de zayÝflattÝ. 6. y�zyÝlÝn ortasÝnda, 547‟de veya 550-551‟deki b�y�k istila 

sÝrasÝnda Slavlar, ilk kez kÝĢÝ ge�irmek i�in Bizans topraklarÝna girdiği zaman, g�r�n�Ģe g�re tam 

anlamÝyla bir Slav tarzÝ “toprak alma” hazÝrlÝğÝ vardÝ. En sonunda, 558-559‟da Slavlar ve Kutrigur 

birliği �yeleri g�neye doğru ilerlediler ve �� kola ayrÝldÝlar: OrdularÝnÝn biri Yunanistan‟dan ge�erek 

Thermopile‟e vardÝ; ikincisi doğrudan Ġstanbul‟a saldÝrdÝ, ���nc�s� ise Trakya Kerson‟una gitti. 

Justinyen‟in generali Belisarus‟un (505-565) saldÝrÝyÝ geri p�sk�rtmeyi baĢarmasÝna rağmen Bizans 

imparatorunun Avarlarla tam o sÝrada anlaĢmasÝnÝ yaptÝğÝ foedus diplomatik olarak hassas bir 

hamleydi. 

B�ylelikle, Slavlar, Avarlar gelmeden evvel �nceliğe sahip oldular. Bununla birlikte, Toynbee‟nin 

basitleĢtirmesine rağmen, Avarlar ger�ekten Slav halklarÝn g���nde �nemli bir rol oynamÝĢtÝr. Modern 

tarih�iler, AvarlarÝn Frank sÝnÝrÝna yaptÝklarÝ iki seferin, Suebian kabilelerini g�neye ve g�ney batÝya 

iterek batÝ SlavlarÝnÝn (�eklerin, SlovaklarÝn ve Lehlerin atalarÝ) geniĢlemesi i�in topraklarÝ boĢaltarak 

Orta Avrupa‟daki Cermen soylu halklarÝ �zerinde g��l� bir etkisi olduğunu belirtmektedir. �teki 

yandan, Slavlar ve Avarlar arasÝndaki iliĢkiler her zaman uyumlu değildi. Nestor‟un kroniğindeki (= ilk 

Rus Kroniği) bir b�l�m AvarlarÝn Slav Duleblere karĢÝ ukala tavÝrlarÝnÝn portresini �iziyor. Dulebler 
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(=eski Rus�ada Doulebi) b�y�k ihtimalle Doğu KarpatlarÝn i�indeki Anta grubu olan SlavlardÝr. 

Avarlar, bu halkla, Ģ�phesiz ya KarpatlarÝ ge�erek Franklara yapÝlan akÝnlar sÝrasÝnda ya da daha 

sonraki bir zamanda karĢÝlaĢmÝĢlardÝr. Nestor‟un kroniği, k���k d�Ģ�r�c� olarak Duleb kadÝnlarÝnÝ 

eyerlere bağlayÝp kendi y�k arabalarÝnÝ �ektirdiklerini ve bunun o g�n�n ataerkil toplumunda AvarlarÝn 

ne kadar zalim olduklarÝnÝn bir g�stergesi olduğunu iddia eder10. Slavlar, AvarlarÝ Slav dillerinde daha 

sonra “dev, g��l�” anlamÝna geldiği sanÝlan “Obri” (Ob‟re, Obre) olarak adlandÝrdÝlar (bakÝnÝz Vasmer 

1987 III: 107; Skok 1972 II: 535). 

Avarlar, 567‟de aĢağÝ Pannonia‟da o zaman Gepidlerle savaĢta olan Langobardlarla “ebedi 

anlaĢma” (foedus perpertuum) yaptÝlar. Langobardlar, Gepidlere karĢÝ olan harekatlarda b�y�k bir y�k 

taĢÝrken, Avarlar �nce Gepidlerin elinde olan Sirmium‟u ele ge�irmekte Ýsrar ettiler. Langobardlar 

(Avarlar) ve Gepidler arasÝndaki �arpÝĢmalar sÝrasÝnda imparator II. Justin‟in galip gelen tarafÝ g�rmeyi 

beklemek i�in tarafsÝz kaldÝğÝnÝ eklememiz gerekir. Ancak, yenilgiyle y�zy�ze gelen Gepidler, 

Sirmium‟u BizanslÝ kumandan Bonos‟a teslim etmeyi tercih ettiler. Avarlar, kuzeyden gelip 

Gepidlerden aldÝklarÝ b�t�n topraklarÝ istedikleri zaman, zaten Gepid g��lerini hemen hemen bozguna 

uğratmÝĢlardÝ. Langobard kralÝ Alboin (565-571) yakÝn zamanda halkÝnÝ b�lgeden geri �ekmeyi daha 

uygun buldu. Papaz Paul‟e g�re, 3 Nisan 568‟de Langabordlar Ġtalya‟ya gitmek �zere Pannonia‟yÝ terk 

ettiler - bu g��menlerin (erkekler, kadÝnlar ve �ocuklar) toplam sayÝlarÝ g�r�n�Ģe g�re ana kafilede 

(Langobardlarla beraber Gepidler, Suebler, Bulgarlar, Sarmat, Pannonialar) 100,000‟di ve ek olarak 

20,000 Sakson daha sonra bu b�y�k g��e katÝlacaklardÝ (II 6-7).11 

Gepid topraklarÝnÝ eline ge�iren Avarlar, Sirminium‟u elde etmek i�in m�cadele s�rsede, artÝk 

Pannonia‟ya kesin olarak yerleĢmiĢlerdir. Kumandan Bonos Avarlarla olan pazarlÝklarÝnda k���k 

baĢarÝ sağlÝyordu. Bu durumda, Bayan kendi ordusundan 10,000 Kutrigur‟un Sava nehrini ge�ip 

Dalmatia‟yÝ yağmalamalarÝnÝ emretti. 568‟de, Bayan, bu sefer Targitai (kaynaklarda Tergazis olarak 

ge�en) tarafÝndan �nderlik edilen yeni bir el�i grubunu Ġstanbul‟a g�nderdi. Sirmium‟u teslim etmelerini 

ve yÝllÝk altÝn �demesinde bulunmalarÝnÝ istedi. II. Justin reddetti. Bonos‟a Sirmiumun savunmasÝnÝ 

g��lendirip, AvarlarÝn Tuna‟yÝ ge�memelerini sağlamasÝnÝ emretti. �yle g�r�n�yor ki, o zamana kadar 

T�rk lideri Ġstemi, AvarlarÝn farkÝna varmÝĢtÝ. �nceden belirttiğimiz gibi, aynÝ yÝlda (568), �nceki 

Sassanid m�ttefikleri ile gerginliğin patlak vermesi y�z�nden, Ġstemi Bizans ile BizanslÝlarÝn Avarlarla 

anlaĢma yapmamalarÝna dair bir ĢartÝ da i�eren askeri bir anlaĢma yapmÝĢtÝr. 

Buna rağmen, Bizans-Avar iliĢkileri, gelecekteki 10 yÝl boyunca zorlukla da olsa barÝĢ i�inde 

s�rd�. BizanslÝlar ve Sasaniler arasÝnda yeni bir savaĢ patlayÝnca (572-591), ĠranlÝlar Avarlarla bir 

ittifak yapma teĢebb�s�nde baĢarÝsÝz oldular. BizanslÝlara gelince, T�rklere 575‟te (veya 576‟da) 

�nceki anlaĢmayÝ teyit etmek i�in el�i g�nderdiler. T�rkler, ka�ÝnÝlmaz olarak, BizanslÝlarÝn Avarlarla 

savaĢmadÝğÝ ve muhtemelen Avarlarla BizanslÝlar arasÝnda birtakÝm karĢÝlÝklÝ anlaĢmalarÝn olduğuna 

dair bir sonu� �ÝkardÝlar. Bu y�zden, Bizans el�isi Velentinus aralarÝna gelince soğuk karĢÝlandÝ. 

Kaynaklarca Turxantos12 olarak adlandÝrÝlan Ġstemi‟nin oğlu, Valentinus‟a Ģu cevabÝ verdi: “Sen 

RomalÝ değilsin, ��nk� sen on dille konuĢuyorsun….dillerinin biriyle bana yalan s�yl�yorsun, �tekisi 

ile ise benim esirlerimi, Ouarhuniteleri, (Avar-HunlarÝ) kÝĢkÝrtÝyorsun” (daha fazla detay i�in bakÝnÝz; 
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Gumelev 1967: 49). Bununla beraber, II. Tiberius (578-582), imparator II. Justin‟nin yerine ge�ince 

g�ney doğu Avrupa‟daki durum yeni bir kriz safhasÝna yaklaĢÝyordu. 

579‟da Bayan nihayet Sirmium‟u almaya karar verdi. Avarlar Ģehre karargah kurup, sonraki �� 

yÝl boyunca kuĢatma altÝna aldÝlar. B�t�n bu zaman s�resince, Ģehir insanlarÝ evcil hayvanlarÝnÝ 

yemeye zorlandÝlar ve Ģehirdeki kedileri yemeye baĢladÝlar. UmutsuzluklarÝ, kuĢatma zamanÝndan 

kalan kalÝn bir tuğla �zerine yapÝlan kaba bir yazÝta yansÝtÝlmÝĢtÝr: “TanrÝm! ġehre yardÝm et, AvarlarÝ 

geri p�sk�rt, Roma‟yÝ (Bizans Ġmparatorluğu) ve bunu yazanÝ koru” (Kovachevich 1977: 51; Jirecek 

1990: 50; Sisic 1990: 219). �stelik, Sirmium‟un kuĢatÝlmasÝ Bizans topraklarÝnÝn b�y�k Slav istilasÝna 

rastlar. Bu muhtemelen 578 veya 579‟da Avar harekatlarÝndan bağÝmsÝz ve onlarÝn isteklerine karĢÝ 

olarak baĢladÝ.13 Bu durum, sonraki d�rt yÝl boyunca devam etti. Bu �er�evede Menander, daha 

sonra 581‟de 100,000 kadar SlavÝn Tuna‟yÝ ge�ip Trakya‟ya saldÝrdÝklarÝnÝ yazacaktÝr. Ertesi yÝl 

BizanslÝlar, bunun Avarlarla Slavlar arasÝnda daha iyi y�netilen bir iĢ birliğine yol a�acak yeni bir Slav 

saldÝrÝsÝnÝ kÝĢkÝrtmÝĢ olsa da, Sirmium‟u Avarlara teslim ettiler. ġ�yle ki, 583‟te Bizans Anta kabile 

birliği ile bir ittifak sağlamayÝ baĢardÝ. Antalar g�ney Tuna‟nÝn i�lerine kadar giren Slav gruplara 

saldÝrÝp onlarÝ Bizans topraklarÝndan �ekilmeye zorlamÝĢlardÝr, fakat BizanslÝlar, Avarlarla daha yakÝn 

bir iĢ birliğine girip yakÝn zamanda cevap verdiler. G�r�n�Ģe g�re, Bayan tasvir edilen olaylarÝn 

tÝrmanÝĢÝ sÝrasÝnda veya hemen �ncesinde, muhtemelen 582‟den sonra, yani Menander‟in tarihi 

raporunun son yÝlÝnda �ld�. Her haluk�rda, ismi sonraki tarihlerde g�r�lm�yor. Arkeologlar, onun 

Debrecan (Kuzey doğu Macaristan) yakÝnÝnda T�pe‟de bulunan b�t�n Avar mezarlarÝnÝn en zengini 

olan, zengin asil mezarÝna g�m�len insan olduğuna inanÝyorlar. Mezarda, Bayan‟Ýn saltanat 

zamanÝyla bağlantÝlÝ olabilecek, Justinyen ve II. Justin zamanÝndan kalma madeni paralar vardÝ. Taht, 

Bayan‟Ýn b�y�k oğluna ge�ti. Kaynaklarda ismi belirtilmez ama, 583-584‟ten sonraki olaylarÝn 

gidiĢatÝndan ve Bizansla pazarlÝklarÝn niteliğinden anlaĢÝldÝğÝ kadarÝyla daha zor bir karakterin Avarlar 

arasÝnda iktidara geldiği s�ylenir. 582 yÝlÝnda, imparator Tiberius‟da tahtÝ damadÝ Maurice‟e (582-602) 

bÝraktÝktan sonra �ld�. 

Ġmparator Maurice, g��lerinin �oğunun doğuda Sasanilere karĢÝ savaĢtÝğÝ ger�eği karĢÝsÝnda 

batÝda (yeni) kağanÝ yatÝĢtÝrarak durumu kurtarmaya �alÝĢtÝ. Avarlarla pazarlÝklar bazÝ garip detaylarÝ 

da i�ermektedir. En �nemlisi, Maurice, Justinyen zamanÝnda yapÝlan anlaĢmaya uyarak onlara yÝllÝk 

80,000 altÝn madeni para vermeyi kabul etti. O zaman Kağan imparatordan iki tane daha �ok abartÝlÝ 

hediye istedi bir fil ve altÝn bir kanepe. Her ikisi de kendisine g�nderildi. Ancak, kağan file bir bakÝĢta 

onu geri g�nderdi, daha sonra altÝn kanepeyi de değersiz olduğunu iddia ederek geri g�nderdi. 

AnlaĢmaya varÝlan 80,000‟nin �st�ne bir ek 20,000 daha altÝn para istedi. Maurice reddedince, 

Avarlar, Augusta ve Vaminacium Ģehirleriyle beraber Singidunum‟u (bug�nk� Belgrad) aldÝlar. Bu olay 

584 yÝlÝnda meydana geldi. Monemvasia Kroniği AvarlarÝn Ġstanbul‟un “Uzun DuvarlarÝna” kadar gelip 

hatta Anadoluya ge�tiklerini iddia ederler. Slavlarla beraber Teselya, Eski Epirus‟u, Attica‟yÝ, 

Euboea‟yÝ yağmalayÝp Peloponnes‟a ge�tiler. Bu akÝn sÝrasÝnda Selanik ilk defa Slavlar tarafÝndan 

kuĢatÝlmÝĢtÝr. Ertesi sene (584‟te), Maurice, barÝĢÝ sağlamak amacÝyla Avarlara yÝllÝk �demenin 

100,000 altÝn paraya �ÝkarÝlmasÝna karar verdi. 
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Ancak barÝĢ kÝsa s�rd�. Theopyhlakt Simokatta, bize, Bokolabras adÝnda, kağanÝn karÝsÝ ile 

iliĢkisi olduktan sonra hayatÝndan endiĢe eden ve Tuna �zerinden ge�ip yÝllÝk �demeleri toplayan Avar 

el�isi Targitai ile aynÝ zamanda Ġstanbul imparatorluk sarayÝna gelen bir T�rk ġamanÝn hik�yesini 

aktarÝr. Ka�ak, Maurice‟e kağanÝn hileli barÝĢ yaptÝğÝnÝ ve Ġmparatorluğa karĢÝ askeri m�dahaleler bile 

s�rd�rd�ğ�n� anlattÝ. Maurice, Avar el�isini hapse atarak cevap verdi (I 8). Ka�ak ġaman olayÝndan 

sonra, 585-586‟da Avar ordusu Trakya‟da bir�ok Ģehri ele ge�irerek Trakya‟yÝ istila etti. BizanslÝlar bu 

g�c� geri p�sk�rtmeyi baĢardÝklarÝ halde, 586‟da Avarlar‟dan ve Slavlardan oluĢan 100,000 kiĢilik bir 

ordu bir kez daha Selanik‟i kuĢattÝ. Olaylar, 30-35 yÝl sonra Ģehrin psikoposu John‟un ilk kitabÝ 

Miracula s. Demetrii (St. Demetrius‟un Mucizeleri)‟de tasvir edilmiĢtir. Hik�yenin anlattÝğÝna g�re, 

Selanik‟in n�fusu zaten a�lÝktan t�kenmiĢ bir haldeyken, Ģehir, bir melekler ordusuna �nderlik eden ve 

Ģehrin kale bur�larÝnda g�r�nen parÝldayan bir adam tarafÝndan kurtarÝlmÝĢtÝr. Durum her neyse, 

Selanik kuĢatmasÝ kÝsa s�rede kalktÝ; Avar ve Slav g��leri Ģehri terk ettiler ve Balkan kÝrsal alanlarÝnÝ 

yağmalamaya baĢladÝlar. Bizans bir zaman sonra saldÝrganlarÝ yendi, ancak Tuna ve Balkan sÝra 

dağlarÝ arasÝndaki arazinin �oğu Ġmparatorluk tarafÝndan kaybedilmiĢti ve 588‟de Avarlarla Slavlar 

Trakya‟nÝn her tarafÝnÝ yağmaladÝlar. 

Tarihin akÝĢÝ, 591‟de Bizans-Sasani savaĢÝ sona erince değiĢmeye baĢladÝ. 591-592‟de 

Maurice, ĠranlÝlarla barÝĢ yaptÝ ve bu sayede ordusunun b�y�k bir kÝsmÝnÝn doğudan tehdit edilen 

Balkanlara doğru ilerlemesini sağladÝ. YakÝn zamanda BizanslÝlar, Avarlara karĢÝ tedbir almaya 

baĢladÝlar ve bu sonuncular, m�ttefik arayÝĢÝ i�inde Ġtalya‟da Langobardlarla yeni bir anlaĢma yaptÝlar. 

593‟te kağan yÝllÝk altÝn �demelerinin yeniden y�kseltilmesini istedi. Maurice Avar isteğini reddedince, 

Kağan Singidunum‟a (bu Ģehir savaĢlarda sÝk sÝk el değiĢtirecekti) saldÝrdÝ. Ancak, bilinmeyen bir 

neden y�z�nden, sadece yedi g�n sonra Avarlar Singidunum‟u terk ettiler. Kağan Slavlar arasÝndan 

kendisi i�in Avar ordusunun binip Sava nehrini ge�ip Trakya‟ya ve Propontus‟un (Marmara Denizi) 

b�t�n kÝyÝlarÝ boyunca yeni bir saldÝrÝ baĢlatacağÝ gemiyi yapacak marangozlar buldu. Bir ateĢkesin 

harekatlarÝ durdurduğu g�r�n�yor. Ancak, ertesi yÝl (594), Maurice generali Priscus‟u aĢağÝ Tuna‟da 

yerleĢik Slavlara karĢÝ g�nderdi. Bu sefer sÝrasÝnda, AvarlarÝn barÝĢ ĢartlarÝnÝn ihlali olarak 

yorumladÝklarÝ gibi, Priscus ordusunu Tuna‟ya s�rd�. Bu nedenle Kağan 596‟da bir defa daha 

Singidum‟a saldÝrdÝ. BizanslÝlar (yine Priscus �nderliğinde) nehir g��lerini getirip Singidum‟u 

kurtardÝklarÝ sÝrada, Avarlar Ģehir duvarlarÝnÝ yÝkmÝĢ ve halkÝ baĢka bir b�lgeye aktarmak �zereydiler. 

Avarlar bu durumda harekatlarÝnÝ baĢka bir y�ne y�nlendirdiler. 597‟de Dalma�ya‟yÝ istila ettiler ve 

aynÝ yÝl AvarlarÝ, SlavlarÝ ve BulgarlarÝ i�eren baĢka bir b�y�k ordu 3. defa Selanik‟i kuĢattÝ. 

Bu yÝllar boyunca, AvarlarÝn, Kuzey topraklarÝnda da m�cadeleye girdiklerini eklemeliyiz. 593 ve 

395‟te (395-396) onlarÝ doğu Alplerde BavaryalÝlara karĢÝ Slav halka yardÝm ederken ve Orta Almanya 

FranklarÝna karĢÝ savaĢÝrken buluyoruz (bakÝnÝz Grefenauer 1978: 297, 305-306, 316; Erdeli 1989: 

96; sisic 1990: 224). Bununla beraber en can alÝcÝ b�lge h�l� Tuna‟nÝn g�neyindeki topraklardÝ. 

599 sonbaharÝnda b�y�k bir Avar ordusu Tomis‟e (bug�nk� K�stence) saldÝrdÝ. Priscus Ģehre 

yardÝm i�in aceleyle koĢtu. Avarlar ve Bizanslar, her iki ordu da, kÝĢÝ Ģehir duvarlarÝ altÝnda (g�r�n�Ģe 

g�re dost�a) ge�irdiler, fakat 600 yÝlÝnda Paskalya d�neminde Kağan baĢka bir Bizans ordusunun 
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Nikopolis‟e (Niğbolu) doğru ilerlediğini �ğrendi. Avarlar onlarÝ yendi ve sonrasÝnda da Edirne ve 

Ġstanbul arasÝndaki Drizipera‟yÝ aldÝlar - Ģehirle beraber yerli Kutsal ġehit Alexander tapÝnağÝnÝ da 

yÝktÝlar. Bu en son neden i�in Theophylakt Simokatta, tanrÝnÝn, Avar ordusunun �zerine kağanÝn yedi 

oğlunun da �ld�ğ� bir veba g�nderip, kağanÝ cezalandÝrdÝğÝnÝ iddia eder (VII 14-15). Hemen sonra, 

Avarlar, Bizanslarla Tuna‟nÝn iki taraf arasÝnda sÝnÝr olarak kalacağÝ ve Avarlara yÝllÝk �demelerin 

120,000 altÝn paraya y�kseltileceği bir barÝĢ anlaĢmasÝ yaptÝlar. Bununla beraber, aynÝ yÝl (veya 

601‟de) BizanslÝlar Tuna‟yÝ ge�ip Avar topraklarÝnÝn derinliklerine doğru ilerleyip AvarlarÝ Tisza nehri 

(muhtemelen bug�nk� Voyvodina‟daki Titel‟e yakÝn) �zerinde bir savaĢta yendiler. Kağan geri kalan 

d�rt oğlunu da bu savaĢta kaybetti.  

Ertesi yÝl (602), BizanslÝlarÝn savaĢ sÝrasÝnda m�ttefikleri olduklarÝ bir cezalandÝrÝcÝ g�nderdi. 

B�y�k ihtimalle kÝsa bir s�re sonrada �ld� ama Phocas‟Ý (602-610) Ġstanbul tahtÝna yerleĢtiren isyan 

sÝrasÝnda Maurice‟in �lmesinden �nce değil. 

BudapeĢte‟nin kuzeyindeki Szentendre‟deki i�inde iki kadÝnla eĢleri veya belki de eĢi ve kÝzÝ 

g�m�l� y�ksek r�tbeli bir Avar‟Ýn mezarÝ, Bayan‟Ýn b�y�k oğlu ikinci Avar KağanÝna atfedilmiĢtir. 

MezarÝn tarihi Phocas zamanÝndan kalma altÝn‟Ýn h�k�mdarlÝğÝ para esas alÝnarak saptanabilir. 

KadÝnlarÝn m�cevherlerinin Alman stilinde olmasÝ da, Avarlar ve Langobardlar, Gepidler ve Franklar 

gibi halklar arasÝndaki iliĢkileri g�z �n�ne alÝrsak, enteresandÝr. Eğer g�m�l� kiĢi ger�ekten BayanÝn 

b�y�k oğluysa, b�y�k ihtimalle arkasÝndan gelen varisi, Phocas‟Ýn h�k�mdarlÝğÝ baĢlarÝnda Bayan‟Ýn 

k���k oğludur. 

Yeni kağan Langobardlarda ittifak tazeledi. 603‟te Papaz Paul, AvarlarÝn, LangobardlarÝn ve 

SlavlarÝn Istria‟ya saldÝrÝp tamamen yağmaladÝklarÝnÝ yazar. Kağan bazÝ Slav birliklerini de 

Langobardlara Cremona ve MantovayÝ ele ge�irmede yardÝm etmeleri i�in yolladÝ (Hist. Lang. IV 14, 

28). Ancak, sonradan BizanslÝlarla barÝĢ yapmaya karar verdi. Phocas Avarlara �denen yÝllÝk haracÝ 

120,000‟den 2000,000 altÝn paraya y�kseltti ve bu da imparatorluğun o zamanki genel sosyal, mali ve 

askeri ��k�Ģ�ne rağmen Avarlar tarafÝndan resmi olarak memnuniyetle karĢÝlandÝ. Her haluk�rda, 

devam eden senelerde, Ġstanbul yakÝnlarÝnda �nemli harekatlara giriĢmedikleri g�z�k�yor. �teki 

yandan, Sasani ĢahÝ II. Hosrau (590-628), �ld�r�len imparator Maurice‟in intikamcÝsÝ rol�nde doğudan 

ilerliyordu. Phocas AvrupalÝ birliklerinin t�m�n� ĠranlÝlara karĢÝ baĢarÝsÝz savaĢlarda �arpÝĢmaya 

g�ndermiĢti. Sonu� olarak da Slav kabileler, artÝk Tuna‟nÝn g�neyindeki bir�ok vilayette hareket ve 

yerleĢim �zg�rl�ğ�ne sahipti.  

Bu Ģartlarda, Kartaca valisinin oğlu Heraclius Ġstanbul‟a doğru denize a�ÝldÝ ve Phocas‟Ý 610‟da 

devirip �ld�rd�. Heraclius‟un saltanatÝ (610-641) en az iki y�nden �nemli olacaktÝr: 1) ilk on yÝlda, 

g�ney doğu Avrupa, SlavlarÝn yerleĢmeleri sonucunda, halen bug�n dahi geniĢ bir �l��de devam 

eden, etnik ve dil bilimsel a�Ýdan b�y�k bir değiĢime girecek; 2) ikincisi, imparatorun saltanatÝnÝn son 

d�nemindeki zaferleri BizansÝn daha bir�ok y�zyÝl hayatta kalmasÝnÝ sağlayacaktÝr. Avar devletinin 

derin bir krize girip, bu d�nemin ortalarÝnda b�y�k bir yenilgiden sonra par�alanmaya baĢlamasÝnÝ da 

eklemeliyiz. 
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Piyakos Paul Heraclus‟un baĢa ge�mesinden sonra AvarlarÝn kuzey Ġtalya‟ya akÝnlarÝ hakkÝnda 

bilgi verir. Tarih bilimcilerin, yerel bir efsaneye dayanmasÝ muhtemel olan bu hik�yenin tarihi 

ger�ekliğinden emin olmamalarÝna karĢÝn, AvarlarÝn �nceki m�ttefikleri Langobardlara karĢÝ tavÝrlarÝnÝ 

yansÝtmasÝ a�ÝsÝndan ilgin�tir. 

Hik�yede anlatÝlana g�re, 611‟de Avarlar bilinmeyen bir neden y�z�nden Venedik‟e saldÝrdÝlar. 

Friuli d�k� Gisulf onlara karĢÝ koymaya �alÝĢtÝ ama hemen sonra bir muharebede adamlarÝnÝn �oğu ile 

birlikte �ld�. D�k�n dul karÝsÝ Romilda ve geri kalan adamlar, kadÝnlar ve �ocuklar, Forum Iulii 

(Cividale) kalesinde hayatta kalmaya �alÝĢtÝlar. Bir ara, bir Ģekilde, Romilda, Ģehir duvarlarÝndan 

KağanÝ g�r�p ona �ÝlgÝnca �ĢÝk olmuĢtur. Eğer kendisiyle evlenirse ona Ģehri teslim edeceğine s�z 

verir. Kağan kabul eder fakat sonu�ta Avarlar erkek Langobard mahkumlarÝnÝ katledip, kadÝn ve 

�ocuklarÝ k�le olarak alÝrlar. Romilda ise pek yakÝnda felaket bir kaderle karĢÝlaĢacaktÝr14. Hik�ye 

diğer iki detay y�z�nden de ilgin�tir. Romilda‟nÝn k���k oğlunun Beneventum‟un gelecekteki d�k� ve 

Langobard kralÝ I. Grimwald (662-671) Avarlar tarafÝndan diğer b�y�k kardeĢleri ile beraber esir olarak 

alÝndÝğÝnÝ ama cesurluğu sayesinde hemen ka�tÝğÝnÝ anlatÝr. AyrÝca, Paul bize kendi b�y�k 

b�y�kbabasÝnÝn aynÝ Avar akÝnÝnda ele ge�irildiğini ama bir kurdun ve Slav bir kadÝnÝn yardÝmlarÝyla 

Grimwald gibi sonradan ka�tÝğÝnÝ anlatÝr (Hist. Lang. IV 37). 

�nceki hik�yede ger�ek ne olursa olsun, Papaz Paul, AvarlarÝnda, Merovenj Frank 

h�k�mdarlarla, kral II. Hildebert‟in (575-595) �ld�r�l�Ģ�nden onlarca yÝl sonraya iz bÝrakan Ģiddetli 

m�cadelelere girdiklerini anlatÝr. 613‟te, “Avarlar olarak tanÝnan Hunlar” Pannonia‟dan Th�ringia‟ya 

geldiler ve Franklara karĢÝ Ģiddetli bir kampanya baĢlattÝlar. O zamanlar oğullarÝ adÝna vekil olarak 

hareket eden Brunechildis Krali�esi (d.613) durumu onlara para �deyerek kurtardÝ (Hist. Lang. IV 11). 

Ancak Ġspanya‟ya kadar her yerde aslÝnda krali�enin “AvarlarÝn en korkun� kralÝnÝn” (atrocimus 

Avarorum rex) yardÝmÝnÝ talep ettiği s�ylentileri yayÝldÝ (bakÝnÝz Kovachevich 1978: 67). 

Bu sÝralarda, g�ney doğu Avrupa‟da olaylar neticelenmeye baĢladÝ. 

Miracula S. Demetrii‟nin ikinci kitabÝna g�re, 614-616‟da “sayÝsÝz” Slav birlikleri Tesaly‟e, 

Yunanistan‟a, Kiklad Adalara, Acharia‟ya, Epirs‟a Ġllirya ve Anadolu‟nun bir b�l�m�ne saldÝrmÝĢlardÝr. 

SlavlarÝn gemi inĢa edip denize a�ÝlmalarÝ a�ÝsÝndan bu istila �nemlidir. OlaylarÝn kati kronolojisi 

hakkÝnda bazÝ Ģ�pheler olsa da, saldÝrÝnÝn kilit hedefi a�Ýk�a Selanik ve Ġstanbul‟dur. Liderleri 

Hatzov‟un eĢliğinde Slavlar Selanik‟i bu kez kÝyÝdan da kapatarak 3.  kez kuĢattÝlar. Miracula S. 

Demetrii “ġehit”in (Kutsal Demetrius) Ģehri tekrar kurtarÝp, ablukanÝn baĢlamasÝndan 33 g�n sonra 

SlavlarÝn geri �ekilmesi ile sonu�landÝğÝnÝ iddia eder15. Ancak Avarlar bu durumda ne yapÝyorlardÝ? 

Pisidia‟lÝ George tarafÝndan meydana gelenler hakkÝnda yazÝlanlar Ģunu iddia eder: “Bir tarafta SakalÝ 

Charybdis (=Avarlar) barÝĢsever gibi g�r�n�p hÝrsÝz gibi yağmalÝyordu. �te yandan, uyum i�inde 

y�kselen Slav kurtlar fÝrtÝnayÝ karadan denize taĢÝdÝlar” (bakÝnÝz Ostrogorski 1955: 154). 

Avarlar Hatzon‟un ve diğer saldÝrÝlarÝn sonucunu g�rmek i�in bekliyor olabilirlerdi. 
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�te yandan, Franklar Avar tehdidine, Avar KağanlÝğÝnÝn kuzey kÝsÝmlarÝnda Slavlar arasÝnda 

hoĢnutsuzluk yayarak cevap vermiĢ olabilirler. Her Ģekilde, onlarÝ meĢgul edecek baĢka Ģeyler de 

olmuĢ olabilir. Karadeniz‟in Kuzey b�lgesindeki Bulgarlar da Avar hakimiyetinden rahatsÝzlÝk duymaya 

baĢlamÝĢlardÝ. Kaynaklarda bahsedildiğine g�re 619‟da Bulgar Han‟Ý, bazÝ tarih�ilerin gelecekteki 

Bulgar lideri Kubrat (d. Cca 600) ile �zdeĢleĢtirdikleri yeğeni ile Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Yeğen, Bizans 

eğitimi aldÝğÝ (ve g�r�n�Ģe g�re HÝristiyanlÝğÝ kabul ettiği) Bizans baĢkenti Ġstanbul‟da esir olarak 

kalmÝĢtÝr. Eğer bu kaydÝ kabul edersek, b�y�k ihtimalle, soylu esir Ġstanbul‟da Avarlara karĢÝ olan bir 

anlaĢmayÝ �nlemek amacÝyla kalmÝĢtÝr. Ancak, AvarlarÝn y�z y�ze kaldÝğÝ problem sadece Bulgarlar 

değildi. Frank Fredegar‟Ýn Kroniği, kral Clothar‟Ýn (584-629) 40. yÝlÝnda (623-624), “Frank milletinden 

(=doğuĢtan FranklÝ) Samo adÝnda bir adam‟Ýn (homo nomen Samo natione Francos) “Winidi” olarak 

adlandÝrÝlan ve Avarlara karĢÝ isyana baĢlamÝĢ olan Slavlar arasÝna ticaret yapmak amacÝyla bir�ok 

tacirle gelmiĢ olduğunu iddia eder (I 4. 48). Samo‟nun ger�ekten Frank olup olmadÝğÝ h�l� 

tartÝĢÝlmaktadÝr (baĢka bir tarihi kaynak onu Slav olarak nitelendirir). Bug�nk� �ek, Slovak ve 

muhtemelen Sloven topraklarÝna Avarlara karĢÝ bir isyanÝ alevlendirmek �zere g�nderilen bir Slav ajan 

olmuĢ olabilir. �nemli olan baĢarÝlÝ olmuĢ olmasÝydÝ. Bu topraklardaki Slavlar kendilerini Avar 

derebeyliğinden kurtarmÝĢ ve Samo takip eden 35 yÝl s�resince onlarÝn kralÝ olarak kalmÝĢtÝr. Ancak, 

kÝsa zamanda, bu yeni bağÝmsÝz krallÝk Franklar i�in tehdit oluĢturacaktÝ. 

BaĢka bir tarihi geliĢme, VII. Constantine Porphyrogenitus‟un (912-959) �alÝĢmasÝndan 300 yÝlÝ 

aĢkÝn bir s�re sonra kaydedilmiĢ olmasÝna rağmen, Ģu anda tartÝĢtÝğÝmÝz zaman dilimi i�inde 

saptanmÝĢtÝr. ġ�yle ki, De administrando Ġmperio‟sunda imparator-tarih�i, HÝrvatlarÝn ve SÝrplarÝn 

atalarÝnÝn g��� Heraclius‟un saltanatÝ sÝrasÝnda olduğunu ve bu iki halkÝn Avarlar tarafÝndan daha 

�nceden yağmalanmÝĢ topraklara yerleĢtiklerini iddia eder. SÝrplarÝn Avarlarla olan iliĢkilerinin tasviri 

daha katidir ve Porphyrogenitus‟un sadece hik�yenin HÝrvatlarla ilgili olan b�l�m�n� genelleĢtirip, SÝrp 

g���ne de uyguladÝğÝ g�r�lmektedir. Her iki halk da, g�r�n�Ģe g�re, imparator Heraclius‟un 

korumasÝnÝ (ittifakÝnÝ) istemiĢlerdir. Ancak, HÝrvatlar hakkÝnda Porphygeneitus daha c�mertti: 

“...Heraclius‟un kumandasÝ altÝnda aynÝ HÝrvatlar AvarlarÝ yenip bu b�lgelerden kovdular ve imparator 

Heraclius‟un emriyle Ģu anda yaĢadÝklarÝ AvarlarÝn �lkelerine yerleĢtiler” (DAI 31). 

Bu yorumda a�Ýk olmayan, HÝrvatlarÝn ne zaman saldÝrÝp AvarlarÝ yendiğidir. BazÝ yazarlar bu 

harekatÝ 7. y�zyÝlÝn ilk on yÝlÝnÝn i�inde g�rm�Ģlerdir. Bir teoriye g�re HÝrvatlar Ant birliğinin bir 

par�asÝydÝlar ve 602‟de Avarlar tarafÝndan yenilmiĢlerdi. Diğer tarih�iler, onlarÝn g�neye g���n�, 

Samo‟nun Slav kabilelerinin isyanÝ (doğrudan olmasÝ ĢartÝyla değil ama daha �ok genel anlamda) ile 

bağdaĢtÝrmÝĢlardÝr. HÝrvatlarÝ ya Bulgarlar ya da Heraclius‟un, imparator saldÝrÝ altÝndayken hakimiyet 

kuran Avar h�k�mdarlara karĢÝ i� b�lgelerde kÝĢkÝrtÝp tahrik ettiği Avar askeri tabakasÝ olarak 

tanÝmlayan teoriler de vardÝr. Soru, Heraclius‟un HÝrvatlarla ittifakÝnÝn, eğer Avarlar ve m�ttefikleri 

baĢarÝlÝ olsalardÝ, BizansÝ tamamen yÝkabilecek olan Ġstanbul‟a yapÝlan Avar �nderliğindeki b�y�k 

saldÝrÝ �ncesinde mi veya sonrasÝnda mÝ meydana gelmiĢ olmasÝdÝr. OlmuĢ olan ise tam tersidir tabii 

ki. 
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Sonu�ta, bahsettiğimiz b�l�mden �nce, Avar KağanlÝğÝnÝn derin bir krizde olduğu ortaya 

�ÝkmaktadÝr yani Ġstanbul �zerine yapÝlan toplu saldÝrÝ genellikle M.S. 626 olarak tarihlendirilmektedir. 

AvarlarÝn �nderliğindeki Ġstanbul‟a yapÝlan taarruz birka� tarih�i tarafÝndan tasvir edilmiĢtir: 

PsidialÝ George (7. y�zyÝl), Synkellos Theodore (d.810/811), Oratio Historica‟nÝn tanÝnmayan yazarÝ, 

Theophanes (760-818) ve Psikopos Nikephorus (d.829). Esas saldÝrÝ g�c�, hepsi Avar KağanÝ 

komutanlÝğÝ altÝnda, AvarlarÝ, BulgarlarÝ ve SlavlarÝ (Theophanes Gepid olarak da tanÝmlÝyor) 

kapsÝyordu. AynÝ zamanda, Sasani ĢahÝ II. H�srev tarafÝndan g�nderilen, b�y�k bir Ġran ordusu, 

Boğazi�inin giriĢinde Ġstanbul‟un karĢÝsÝndaki KadÝk�y‟de kamp kurmuĢtur. Bizans yazarlarÝnÝn 

�oğunluğu, �zellikle Synkellos Theodore (�arpÝĢma hakkÝnda bize en uzun kaydÝ sağlamÝĢtÝr), KağanÝ 

tasvir etmek i�in negatif sÝfatlarÝ ayÝrmazlar: PsidialÝ George onu “canavar” olarak adlandÝrÝr, 

Theodore i�inse o “lanetli hain”, “batÝlÝ domuz”, “Ģeytani yÝlan” vb. Ama Oratio Historica onu sadece 

“SakalÝ k�pek” olarak adlandÝrÝr. Benzeri bir Ģekilde, d�Ģman ordusu bir b�cek k�mesine 

benzetilmiĢtir. Ger�ek boyutuna gelince, Theodore BizanslÝlarÝn kalabalÝk olup birden y�ze kadardan 

bile daha kalabalÝk olduklarÝnÝ iddia ederken, Oratio Historica bunu birden ona kadar indirir16.  

KuĢatma ve muharebeler 29 Temmuz‟dan 7 Ağustos‟a (626) kadar s�rd�. KÝsaca, Kağan ikili bir 

saldÝrÝ d�zenlemiĢti ana ordu (Avarlar, Bulgarlar vb.) Ģehre karadan baskÝ yapacak, Slavlar ise 

gemilerinde denizden b�y�k taarruz yapacaklardÝ. Slav gemilerinin tahribi, baĢarÝsÝzlÝğÝn nedeni 

olarak g�sterilmektedir. Pisidia‟lÝ George, Theodore ve Oratio Historica Slav denizcilerin yenilgisini, 

g�r�n�Ģe g�re onlara karĢÝ fÝrtÝna �Ýkaran Ġsa‟nÝn annesine (Mary) atfediyorlar. Psikopos Nikephorus 

ise daha ger�ek�i bir rapor veriyor. ġ�yle ki, BizanslÝlar, Kağan‟Ýn, Avar kara kuvvetlerinin Ģehir 

duvarlarÝnÝn kilit bir b�l�m�n� ele ge�irip Ģehre sÝzacaklarÝ sÝrada Slavlara saldÝrÝlarÝnÝ baĢlatmak i�in 

iĢaret vereceğini planladÝğÝnÝ �ğrenmiĢlerdi. Bu durumda BizanslÝlar gemilerini avantajlÝ pozisyonlara 

akÝn ettirip, AvarlarÝn duvarlara gedik a�maya hazÝrlanmasÝndan �nce Slavlara saldÝrÝ iĢareti verdiler. 

Slavlar tuzağa akÝn ettiler ve fena Ģekilde yenildiler17. Bundan sonra, Kağan, planÝnÝn suya 

d�Ģt�ğ�n�n farkÝna varÝp, ordusunu ana yurduna geri �ekti ve ĠranlÝlar Chalcedon‟dan geri �ekildiler. 

Avar g�c�n�n Ġstanbul‟daki yenilgisinden sonra hÝzlÝca gerilediği konusunda Ģ�phe yoktur. Takip 

eden 5 yÝl i�inde muhtemelen Kağan‟Ýn kendisi de �ld�. Muhtemelen 629 yÝlÝ i�in Pisidia‟lÝ George 

Ģ�yle yazmÝĢtÝr: “…Sakalar (Avarlar) SlavlarÝ �ld�r�yor ve sonra da kendini �ld�r�yor” (bakÝnÝz 

Ostrogorski 1955: 158). Bu birka� Ģeyi ima ediyor olabilir. B�y�k yenilgiden sonra patlayan karĢÝlÝklÝ 

gerilimleri, belki de Avarlara karĢÝ olan HÝrvat savaĢlarÝnÝ ya da daha kesin olarak Kağan‟Ýn kendisinin 

�l�m�n�. Biraz daha yakÝndan bakarsak, Fredegar‟Ýn Kroniği bize 630-631‟de, Pannonia‟da, iktidarÝ 

ele ge�irmek i�in Avarlarla BulgarlarÝn birbirleriyle kavga etmeye baĢladÝklarÝ zaman, Avar (veya Hun) 

KrallÝğÝnda b�y�k bir uyuĢmazlÝğÝn �ÝktÝğÝnÝ anlatÝr (Abararum cuinomento Chunorum regnum) (IV 4). 

Bu duruma kÝsaca geri d�neceğiz ama Ģunu s�yleyebiliriz ki bu m�cadele Bayan hanedanlÝğÝnÝn 

�ld�ğ�n� belirtir. Bayan‟Ýn k���k oğlu, ���nc� kağan, Macaristan‟da Kecskemet yakÝnlarÝndaki 

Kunbabony‟daki asil mezarlÝğÝna g�m�lm�Ģ olabilir. Bu mezarÝn tarihi 630 ila 670 arasÝndadÝr. Diğer 

belirtilerin ÝĢÝğÝnda, bu muhtemelen en erken tarih kabul edilmelidir. Bu mezardaki insan �ld�ğ�nde 60 

yaĢlarÝndaydÝ. 
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ġimdi, 630‟dan sonra Avarlarla Bulgarlar arasÝndaki m�cadeleye d�nersek, BulgarlarÝn tahta 

�Ýkmaya teĢebb�s etmeleri ger�eği, o zamanlar ya �ok g��l� ya da demografik a�Ýdan Avar 

KağanlÝğÝnda kalabalÝk bir unsur olduklarÝnÝ g�sterir. Tabii ki, KağanlÝk geniĢleme sayesinde g�c�n�n 

doruğundaydÝ ve bir�ok değiĢik halklarÝ kapsamaktaydÝ. En azÝndan 6. y�zyÝlda, Slav etnik gruplar 

toplam n�fusun �oğunluğunu oluĢturmaktaydÝ ve Cermen soyundan kalmÝĢ olan gruplar da olmalÝydÝ. 

Ancak Slavlar bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kazanÝp AvarlarÝn h�km� altÝndaki topraklar k���l�nce, geriye kalan, 

AvarlarÝn kendileri gibi -ve Bulgarlar gibi-g��men atlÝlar i�in en uygun olan Avrupa (batÝ Avrasya) 

stepleri ve Pannonia‟nÝn bazÝ kÝsÝmlarÝ olacaktÝr. BaĢka bir deyiĢle, Avar arazisi step topraklarÝ 

arasÝnda sÝkÝĢÝnca, n�fus yapÝsÝ, �oğunlukla sadece AvarlarlarÝn kendileri ve Bulgarlar gibi (ve 

muhtemelen sonraki Sarmastlar ve erken Ugor halklarÝ) benzeri yaĢam tarzÝ s�rd�ren n�fus yapÝsÝna 

d�n�Ģm�Ģt�r. BazÝ Slav gruplar Pannonia‟da �zellikle Moravia devletinin yakÝnda kuĢatacağÝ Balaton 

g�l� etrafÝndaki b�lgelerde kalacaklarÝ- fakat SlavlarÝn �oğu Tuna‟nÝn g�neyindeki topraklara, 

Dalmatia, Moesia, Makedonya vb. vilayetlerine sÝzacaktÝr. Bu b�lgelerde HÝrvatlar, SÝrplar ve diğerleri 

kendi devletlerini kurmaya baĢlamÝĢlardÝ bile. 

Avar-Bulgar M�cadelesi NasÝl ��z�mlendi? 

GeniĢ anlamda, Ģ�phesiz, Pannonia‟da ki Bulgar baĢkaldÝrÝĢ, o zamanlarda (630) Bulgar 

KubratÝn da Avarlardan bağÝmsÝzlÝğÝnÝ iddia ettiği Karadeniz steplerine kadar geniĢ bir �er�eveye 

yayÝlmÝĢtÝr. 635 yÝlÝna gelindiğinde, Kubrat h�km�n�, Avar safhasÝnÝn daha da k���lerek sadece 

Pannonia ve bazÝ komĢu topraklarÝ kapsadÝğÝ anlamÝna gelen, batÝya Karpatlara kadar 

geniĢletmiĢtir18. 

Ancak, Fredegar‟a g�re, Pannonia‟da, AvarlarÝn Bulgarlar �zerinde hakimiyet kurmasÝ, 

BulgarlarÝ Avar �nderliğindeki topraklardan ilk b�y�k g��e zorlamÝĢtÝr. 9,000 civarÝnda Bulgar, Frank 

kralÝ Dagobert‟e veya daha kesin olarak BavaryalÝlara sÝğÝnmak istediler. KralÝn emirlerine uyan 

BavaryalÝlar onlarÝ kabul ettiler fakat daha sonra Bulgar m�ltecilere saldÝrarak hemen hemen hepsini 

�ld�rd�ler. Geriye kalan 700 BulgarÝn lideri Alzek veya Altsek (yazÝda Alciocus), nihayet “Vend 

hududundaki” (in marea Vinedorum) Karantan kralÝ Valuk (Wallucus)‟a sÝğÝndÝ19. 

Daha sonraki on yÝllarda Avarlara ne olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. B�y�k ihtimalle ya 

Bulgar isyanÝ sÝrasÝnda oluĢan karÝĢÝklÝklardan kendilerini toparlÝyorlardÝ ya da muhtemelen Kubrat‟Ýn 

yeni KağanlÝğÝ (=B�y�k Bulgaristan), HÝrvatlar, Samo KrallÝğÝ, Karantan prensleri ve diğer haklarÝnda 

tarihsel kaynaklarda �ok az bilgi bulunan oluĢumlar gibi etraftaki devletlerle h�l� savaĢÝyorlardÝ. 

Ancak 660‟larda, Avarlar, ellerinde kalan topraklarda bir �eĢit istikrar kurmuĢ g�r�n�yorlardÝ. 

Samo‟nun �l�m�, Bayan‟Ýn g�nlerinde ki kadar olmasa da, kuzey ve kuzey-batÝya doğru politik 

etkilerini yaymalarÝnÝ sağlamÝĢ olabilir. ġ�phesiz, sonraki y�zyÝlda bile “kağan” gibi unvanlarÝn 

Karantanyan SlavlarÝn arasÝnda kullanÝlmasÝ, Avar derebeyliğinin ve etkisinin bir noktada onlar 

arasÝnda tekrar kuvvetlendiğini g�sterir20. 
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Ġlave bir unsur ise k�kenlerini daha �ok doğuda buldu. BatÝ T�rk (Asina) Ġmparatorluğu 

(AvarlarÝn esas d�ĢmalÝğÝ) kesinlikle 660‟ta ��kt� ancak, bu zaman zarfÝnda batÝ kanadÝnda 

Kafkaslar‟dan Don ve Ġdil‟e kadar bir devlet kurmaya �alÝĢan, T�rk�e konuĢan ve g��l� olarak Asina 

gelenekleriyle bağdaĢan Hazarlar b�y�k bir g�� haline geliyorlardÝ. Hedeflerinden bir tanesi, Kubrat‟Ýn 

KağanlÝğÝydÝ. Bulgar liderin �l�m�nden sonra Bulgarlara saldÝrÝlarÝnÝ yoğunlaĢtÝrdÝlar. Tam olarak ne 

zaman olduğunu saptayamÝyoruz ama belki de 660‟da kÝsa bir s�re sonra yeni Bulgar birlikleri 

Pannonia‟ya Avarlara g�� edip onlarÝn insan g�c�n� kuvvetlendirmiĢlerdir. Bu, 663 (664)‟te 

Langobard h�k�mdarÝ Grimwald‟Ýn Avarlardan Friuli d�k� Lupus‟un �nderliğindeki bir isyanÝ 

yatÝĢtÝrmak i�in yardÝm istemesinin sebebi olabilir. Ancak, Papaz Paul‟�n de bize anlattÝğÝna g�re, 

Avarlar Friuli‟deki isyanÝ yatÝĢtÝrÝnca, zapt ettikleri b�lgeyi geri vermeyi reddettiler (Hist. Lang. V 18-

20). BazÝ tarih�iler, mevcut belirtilerden, AvarlarÝn Isonzo‟nun (Soca) �st taraflarÝ ve Sava (yani kuzey 

doğu Friuli ve Sloven Carniola, EH) (Grafenaur 1978: 356-358) etrafÝndaki topraklarÝ ellerinde tutmayÝ 

becerdikleri sonucunu �ÝkardÝlar. Yine de Karantanya, Lupus‟un oğlu Arnefrith‟in sÝğÝnak temin ettiği 

ve 664‟te Friuli‟yi tekrar almak i�in harekatlara katkÝda bulunduğu yer olduğu i�in, onlarÝn 

ulaĢabilecekleri yerden uzak kalmÝĢ olduğu anlaĢÝlÝyor. �teki yandan, Pannonia isyanÝ sÝrasÝnda 30 yÝl 

�nce Karantanya‟ya ka�an Bulgarlar i�in ise olaylarÝn gidiĢatÝ rahatsÝz edici g�r�n�yor. ġ�yle ki, 

�nceki yÝl (663‟te), Friuli‟ye Avar m�dahalesinden �nce, Alzek adÝndaki, 700 m�lteciyi prens Valuk‟a 

getirmek i�in �nderlik eden kiĢi olmasÝ muhtemel, bir Bulgar d�k� (Vulgarum dux Alzeco) Grimwald‟e 

askerleriyle birlikte bilinmeyen bir neden y�z�nden geldi21.  

Langobard �lkesinde askerlik yapÝp oraya yerleĢmeyi istedi. Grimwald, Alzek ve adamlarÝnÝ 

Beneventum‟daki oğlu Romwald‟e g�nderdi. Bu sonuncusu Bulgarlara Sepinium, Bovianum (=Boiano) 

ve bug�nk� Ġtalyan b�lgesi Molise‟deki Isernia Ģehirleri etrafÝnda geniĢ fakat boĢ alanlar tahsis etti. 

Alzek yerli Langobard gastald oldu. Papaz Paul tarafÝndan verilen bu d�neme ait rapor, BulgarlarÝn 

h�l� bu b�lgede yaĢadÝklarÝ ve “Latince” konuĢtuklarÝ halde kendi dillerini kullanmayÝ unutmadÝklarÝ 

sonucuna varÝr. Bu, dillerini, Ġtalya‟ya geldikten sonra 200 yÝl kadar korudular demektir (yani Paul‟�n 

yazdÝğÝ zamana kadar) (Hist. Lang. V 29) 22. 

Kubrat‟Ýn Bulgar devletinin Hazarlar tarafÝndan yÝkÝlmasÝnÝn, Avar tarihi �zerinde baĢka etkileri 

de oldu. Yine de eklemeliyiz ki, HazarlarÝn nihayet Karadeniz‟in kuzeyindeki BulgarlarÝ yenmesi, 

Kubrat‟Ýn �l�m tarihi (belki 660 kadar erken) ile 680 yÝllarÝ arasÝnda olmuĢ olmasÝ gerektiğinin dÝĢÝnda 

a�Ýk değildir23.  

Her ne olursa olsun, devamÝnda Kubrat‟Ýn oğullarÝ arasÝnda b�l�nme meydana geldi. 

OğullarÝnÝn en b�y�ğ�, Batbayan veya Bayan Hazar derebeyliğini kabul etti. Kubrat‟Ýn ikinci oğlu 

Kotrag bir grup kabile ile (daha sonradan Bulgar Ġdil devletinin ortaya �ÝkacağÝ) orta Ġdil‟e ayrÝldÝ. 

Asparukh (Esperik) gibi ĠranlÝ adÝ taĢÝyan ���nc� oğul birliklerini aĢağÝ Tuna‟ya s�rerken, d�rd�nc� 

oğul Kuver halkÝnÝ Pannonia‟ya Avarlara g�t�rd� (bu gruptan bazÝlarÝ en sonunda Asparukh‟un Bulgar 

grubu olacak). Bir de, takip�ileriyle beraber Bizans RavennasÝ‟nÝn Exarchate‟ine yerleĢen beĢinci oğul 

vardÝ. Bizi, bu genel bakÝĢta, sadece (AvarlarÝn arasÝna yerleĢen) d�rd�nc� oğul Kuver ile ���nc� 

oğul Asparukh ilgilendiriyor. 
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678‟de Avarlar Bizans ile normal iliĢkiler kurmaya baĢladÝ. En azÝndan kaynaklar bize o yÝl Avar 

kağanÝnÝn Bizans imparatoru IV. Konstantin‟den barÝĢ dileyen batÝlÝ liderler arasÝnda olduğunu iddia 

ediyorlar. Kuver Avarlar o zamanda ya da biraz daha sonra gelmiĢ olmalÝdÝr. Ge�en on yÝllarda, 

AvarlarÝn Sirmium yakÝnlarÝna yerleĢtirdikleri �ok sayÝdaki BizanslÝ esirler, g�r�n�Ģe g�re “yeni bir 

halka” d�n�Ģt�ler. B�ylece, 680‟de Kağan onlara yeni bir lider atadÝ Kuver. Ancak, Kuver isyan 

�Ýkartarak AvarlarÝ yendi ve halkÝnÝ Selanik‟in kuzey batÝsÝnda bulunan Makedonya yeni yerleĢim 

alanÝna g�t�rd�. Ancak, bu yeni yere varÝĢÝnda, bir�ok kiĢi Selanik‟e, Ġstanbul‟a ve Trakya Ģehirlerine 

(“ana yurtlarÝna”) ka�tÝ. Kuver bu tarz ka�ÝĢlarÝ yasaklamaya �alÝĢtÝ. Bizans imparatoru ile pazarlÝk 

yaparken aynÝ zamanda baĢarÝsÝz bir Ģekilde Selanik‟in kontrol�n� eline ge�irmeye teĢebb�s etti 

(bakÝnÝz Miracula s. Demetrii, II 5). OlaylarÝn tasvirine bakacak olursa, Hem Avarlar hem de Bizanslar 

yeni bir savaĢa s�r�klenebilirlerdi. Ancak, Kubrat‟Ýn ���nc� oğlu Asparukh‟un aĢağÝ Tuna‟ya gelmesi 

oyuna yeni bir politik fakt�r getirdi. 679-680 sÝralarÝnda, Asparukh‟un BulgarlarÝ, Karadeniz ile Balkan 

DağlarÝ arasÝndaki araziyi ele ge�irdiler. 680‟de Bizans g��lerini yendiler ve takip eden yÝlda imparator 

onlarla barÝĢ anlaĢmasÝ yapmak zorunda kaldÝ. 

Gelecek onlarca ve y�zlerce yÝl boyunca Asparukh‟un g�� mirasÝ ger�ekten kayda değer 

olacaktÝ. Bir yanda yeni kurulan Tuna Bulgar devleti b�lgede yerleĢik Slav halklarla �ok baĢarÝlÝ bir 

ortak yaĢamÝ becerebildi. Avarlar, Slavlarla uzun s�reli iliĢkilerine rağmen asla benzeri bir Ģeyi elde 

edemediler. �te yandan, Bizans ile iliĢkiler Tuna BulgaristanÝ‟nÝn sonunda yeni bir tarz Slav 

k�lt�r�n�n doğum yeri olmasÝna kadar uzanan devamlÝ �atÝĢmalarÝn benzeri bir Ģekilde �ok bereketli 

k�lt�rel bağlarÝ da kapsamÝĢtÝr. BulgarlarÝn kendilerinin dil asimilasyonundan daha sonra (veya 

sÝrasÝnda) erilmiĢ olmasÝnda bile. Asparukh‟un BulgarlarÝnÝn gelmesi ve ardÝndan gelen geliĢmeler, 

AvarlarÝ etkili bir bi�imde doğrudan iliĢkilerini Bizans topraklarÝndan g�ney doğuya doğru kesti. 

Avar Devleti t�m zamanÝ boyunca 626‟dan Franklar tarafÝndan 811‟de yÝkÝlÝĢÝna kadar bazen 

“Ġkinci KağanlÝk” olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr. G�rd�ğ�m�z gibi bu d�nemde Bulgarla olan iliĢkiler �ok 

ÝstÝraplÝydÝ. AslÝnda, bazÝ araĢtÝrmacÝlar, �zellikle 680‟den sonra, BulgarlarÝn nihayet Avarya‟da 

�st�nl�k sağlayan bir n�fus haline geldiklerini �ne s�rm�Ģlerdir. Mezarlardaki bu d�neme ait somut 

arkeolojik malzemeler de bir n�fus değiĢikliğini belirtiyor. Ġskeletlerde daha fazla Moğol veya AsyalÝ 

�zellikler var halbuki daha �nceki Avar mezarlarÝnda daha �ok AvrupalÝ (Europoid) tiplerin �st�nl�ğ� 

vardÝ. Bu en son olay, sadece KağanlÝğÝn ilk safhalarÝnda Avar n�fusuna katkÝda bulunan Slav ve 

Alman asÝllÝ halklara atfedilmeyip, hem steplerde hem de AvarlarÝn (War ve Hun) ilk geldikleri Eftalit 

topraklarÝndaki alt tabakadan ĠranlÝ gruplara da atfedilebilir. Tabii iki, bazÝ Moğol fizik tipleri veya 

�zellikleri daha �nceki tarihlerdeki mezarlarda iskeletler arasÝnda da bulunmuĢtur ama sayÝlarÝ 

680‟den sonra a�Ýk olarak artÝyor. Bu geliĢme, arkeolojik kayÝtlarda da parellelik g�sterir. Avar 

kemerlerindeki bazÝ s�slemeler Kama Nehri boyunca bilinen kuzey doğu stilleri ile bağlantÝlÝ farz 

edilirken, Ġkinci KağanlÝk ile bağlantÝlÝ tipik sarÝ seramiklerin Orta Asya‟da, yani Turan aĢağÝ havzalarÝ 

ile bağlantÝlÝ olduklarÝ farz edilmektedir (bakÝnÝz Kovachevich 1977: 85, 181-183). 

Eğer belirttiğimiz iĢaretler Avrupa‟nÝn doğu k�Ģeleriyle ve/veya Orta Asya ile yeni (yenilenmiĢ) 

bağlarÝ ger�ekten g�steriyorsa, 660‟ta BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝnÝn yok olmasÝnÝ takiben ortaya �Ýkan 
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zincirleme etkiler ve rahatsÝzlÝklar, Pannonia‟ya, Avar KağanlÝğÝnÝn tarihi devamlÝlÝğÝ a�ÝsÝndan gizli 

olmalarÝ y�z�nden tanÝmlanmalarÝ g�� olan, yeni g�� dalgalarÝ �retmiĢ olduğunu farz edebiliriz. Ġlgili 

oluĢumu anlamak i�in daha bir�ok araĢtÝrmanÝn yapÝlmasÝ lazÝm. 

Bizim tarihi �zetimize d�nersek, belirttiğimiz gibi Tuna BulgaristanÝ‟nÝn kurulmasÝ AvarlarÝ 

g�neye ve g�ney doğuya doğru itti. B�ylece, hareketlerinin daha sonraki on yÝllarda �zellikle 

kuzeydeki ve Pannonia‟nÝn kuzey batÝsÝndaki topraklara doğru y�nlendirilmiĢ olmasÝ mantÝklÝdÝr. 

Ancak, bu AvarlarÝn g�neyde topraklarÝndaki yerleĢiminin devam etmediği anlamÝna gelmez. 

Arnavutluk‟ta Elbasan yakÝnlarÝndaki bir zengin Avar mezarÝ, AvarlarÝn yerleĢtikleri topraklarÝnÝn 

burada 7. y�zyÝla kadar devam ettiğinin bir iĢareti olarak g�r�lm�Ģt�r (bakÝnÝz Kovachevich 1977: 90). 

AyrÝca, benzeri Ģekilde obr-(=Slavcada Avar) unsurlu yer isimlerinin HÝrvatistan ve Bosna‟da h�l� 

�okluğu bazÝ Avar devamlÝlÝğÝnÝ d�Ģ�nd�r�r. Bununla beraber, 8. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Avar KağanlÝğÝ 

Pannonia‟nÝn dÝĢÝnda kesinlikle bir�ok yeri kaybetmiĢtir. Doğu Alplerdeki ve etrafÝndaki b�lgeler 

�nemli bir istisna olmuĢ olabilirler (yani bug�nk� Avusturya, Slovenya ve Slovakya). 

7. y�zyÝlÝn sonlarÝna doğru Avarlar, Enns Nehri �zerindeki Lorsch y�resine yayÝlmÝĢlardÝ ve Inns 

ile Viyana OrmanÝ arasÝndaki b�lgeleri kontrol ediyorlardÝ (Geary 1988: 208). Bu zamanlarda (cca 

700) BavaryalÝlarÝ savaĢta bozguna uğrattÝktan sonra g�ney doğu Alplerdeki Karantanya‟lÝ SlavlarÝn 

�zerine gitgide artan bir baskÝ uyguladÝlar. G�r�n�Ģe g�re, Karantanya‟nÝn kesin politik stat�s� tam 

olarak a�Ýk olmasa da, bu sonuncular o zaman Avarlar veya onlarÝn emri altÝnda olanlar tarafÝndan 

kuĢatÝlmÝĢ durumdalardÝ. 

SlovenyalÝ tarih�iler �nceden Samo‟nun konfederasyon devletinin bir par�asÝ olduklarÝnÝ ve 

bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ korumayÝ baĢardÝklarÝnÝ farz ederler. Karawanken sÝradağlarÝnÝn (=Slov. Karavanke) 

g�neyindeki b�y�k ihtimalle Avar KağanlÝğÝ‟nÝn boyunduruğu altÝnda bulunan (fakat h�l� az �ok �zg�r 

hareket edebilen, mesel� takip eden on yÝllarda Fruli‟ye akÝnlarÝ sÝrasÝnda) SlavlarÝn durumundaki gibi, 

Alp b�lgesinin dağlÝk coğrafyasÝ tam bir Avar kontrol� kurmaya uygun değildi. Bununla beraber, 

Karantanya‟da bile, bazÝ yerli prenseslerin unvanlarÝnÝn teyit ettiği gibi, g��l� Avar etkiler olmuĢ olmalÝ 

(20. nota bakÝnÝz). 

743‟te Franklar BavaryalÝlarÝ yendi ve (bir kez daha) Bavarya D�kalÝğÝnÝ kendi b�y�yen 

imparatorluklarÝna kattÝlar. AynÝ yÝl Karantanyan lideri Borut �lkesine yapÝlan Avar saldÝrÝlarÝna karĢÝ 

Bavarya yardÝmÝ istedi. BavaryalÝlar yardÝm etmeyi kabul ettiler. Avarlar geri p�sk�rt�ld�ler: fakat 

sonu�ta, Karantanya, (BavaryalÝlarÝn �stleri olan) FranklarÝn boyunduruk altÝnda olacaklarÝ anlamÝna 

gelen HÝristiyanlÝğÝ ve Bavarya derebeyliğini kabul etmek zorunda kaldÝ. B�ylece, Avarlar, doğrudan 

FranklarÝn boyundurluklarÝ altÝndaki devletlerle y�zleĢiyorlardÝ. Ancak BatÝda daha ileriki geliĢmeleri 

etkileyecek �nemli fakt�rler vardÝ. Langobard KralÝ Liutprand (712-744) Avarlarla, daha sonrasÝnda 

Avarlar ve LangobardlarÝn iliĢkilerinin devamlÝ olarak dost�a olacağÝ bir ittifak yapmÝĢtÝ. Yine de, bu, 

Langobard politikasÝnÝn, �zellikle Roma‟da ki Papa ve Franklarla olan iliĢkilerinin, AvarlarÝn 

pozisyonunu etkileyiceği anlamÝna gelecektir. 
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Liutprand‟Ýn saltanatÝ boyunca, Kuzey ve Orta Ġtalya‟da ki -�zellikle Ravenna‟daki Exarchate - 

Bizans topraklarÝnÝ fethetmek i�in hareketlerini yenilediler. Bu tabii ki, LangobardlarÝ kendilerinin en 

tehlikeli karĢÝtlarÝ olarak g�ren, Romadaki Papalarla gerginlik yarattÝ24. 727‟de Liuprand Osimo ve 

sonrada Ancona Ģehirlerini ele ge�irmiĢti. 729‟da, Langobard kralÝ Roma‟nÝn kapÝsÝna dayanmÝĢtÝ. 

Papa II. Gregory (715-731) onu geri �ekilmesi i�in ikna etti ama 733‟te Liutprand Ravenna‟yÝ ele 

ge�irince, bir sonraki papa III. Gregory (731-741) Venediklilerden Ģehri geri alabilmek i�in yardÝm 

istemek zorunda kalmÝĢtÝ (735). Daha sonra III.Gregory Liuprand‟a, rakibi olan LangobardlÝ Spoleto ve 

Benevento d�kleri ile ittifak yaparak karĢÝ �ÝktÝ. 739‟da ve 740‟ta tekrar papa baĢarÝsÝz bir Ģekilde, o 

zaman FranklarÝn g�r�n�Ģte h�k�mdarÝ olan Charles Martell‟in (716-741) desteğine sahip �Ýkmaya 

�alÝĢtÝ. Daha fazla baskÝlara ve yeni tehditlere rağmen, PapalÝk ve Langobardlar arasÝndaki 20 yÝllÝk 

ateĢkes Liuprand‟Ýn varisi Rathis‟in (744-747) saltanatÝ sÝrasÝnda teyit edildi. 

Ancak Rathis 747‟de erkek kardeĢi Aistulf (747-756) tarafÝndan azledilince kavga yoğunlaĢtÝ. 

751‟de Langobardlar RavennayÝ aldÝlar. 753-754‟te Roma‟yÝ tekrar tehdit edince, Papa II. Stephen 

(752-757) Alpleri ge�ip Charles Martell‟in oğlu III. Pepin (751-758) ile buluĢtu. Stephen FranklarÝ 

koruyucularÝ olarak elde etmeyi baĢardÝ ve bunun �zerine 754 yÝlÝ PaskalyasÝnda Pepin‟i FranklarÝn 

kralÝ ve oğullarÝ Charles ve Carloman‟Ý tahtÝn varisleri olarak takdis ve teyit etti. Bu olay, nihayet 

Karolenjen hanedanÝnÝn h�kmetmesine izin vermesinden ve bundan da �ok PapalÝk ve Franklar 

arasÝndaki yakÝn bir iĢ birliğinin baĢlangÝcÝ olmasÝndan �nemlidir. Pepin, PapayÝ Aistulf‟a karĢÝ 

korumak i�in iki defa (754 ve 756‟da) Ġtalya‟ya m�dahale etti. Bu sonuncusunun �l�m� �zerine Papa 

Stephen II. Desiderius‟un (757-774) Langobard kralÝ olarak se�ilmesine destek verdi. PolitikanÝn �zeti 

�ok karmaĢÝk olacaktÝr, ama bir ara Desiderius‟un hem Franklar hem PapalÝk arasÝnda barÝĢ 

kurduğunu s�ylemek yeterli olacaktÝr. Bununla birlikte, bu iliĢkiler, 770‟te daha sonradan Charlemagne 

(doğuĢu 742, saltanatÝ 768-814) olarak bilinen Pepin‟in oğlu Charles‟Ýn Desiderius‟un kÝzÝ (Desideria) 

ile evliliğinde Papa Stephen III‟�n ger�ekleĢmesi yakÝn olan evliliği protesto etmesindeki gibi, her 

zaman samimi değildi. Desiderius‟un diğer kÝzÝ (Liutberga) Charlemagne‟Ýn kuzeni olan Bavarya d�k� 

Tassilo III (cca 740-797) ile evlendi. 

771‟de (evliliklerinden kÝsa bir s�re sonra) Charlemagne Langobard karÝsÝnÝ reddetti ve bu da 

�nceki kayÝnpederi Langobard KralÝ Desiderius ile uzun s�ren bir d�ĢmanlÝkla sonu�landÝ. Nihayet 

773‟te Charlemagne Langobardlara saldÝrdÝ. 1 Haziran 774‟te Langobard baĢkenti Pavia Franklar 

tarafÝndan ele ge�irildikten sonra, Charlemagne “FranklarÝn ve LangobardlarÝn KralÝ” unvanÝnÝ aldÝ ve 

Desiderius‟u bir manastÝra s�rg�n etti. Ġki yÝl sonra (776) Friuli‟de Franklara karĢÝ bir isyan baĢladÝ. 

YatÝĢtÝrÝldÝktan sonra, bazÝ asilerden hayatta kalanlar Avarlara ka�tÝlar. Bu da bizi Avar tarihinin 

gidiĢatÝna geri getirir. 

Frank kraliyet yÝllÝklarÝnÝn Soylu Vakayinamesinin belirttiği gibi 782 yÝlÝnda Charlemagne Ren 

�zerinden bir kampanya baĢlattÝ. Ren‟i ge�tikten sonra Avar KağanÝnÝn da dahil olduğu, �eĢitli el�ilerle 

buluĢtuğu Lippe �zerinde bir meclis kurdu. Avarlar ve Franklar arasÝndaki bu karĢÝlaĢmasÝ Langobard 

KrallÝğÝnÝn d�Ģmesinden sonra, iliĢkilerinde b�y�yen bir baskÝnÝn bir par�asÝydÝ. Tassilo, s�zde 

(babasÝnÝn s�rg�ne s�r�lmesinin intikamÝnÝ almak isteyen) Langobard karÝsÝnÝn inisiyatifiyle 787‟de 
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Charlemagne‟a baĢkÝldÝrÝnca, olaylarÝn gidiĢatÝnda bir basamak daha ileri gidilmiĢ oldu. Ertesi yÝl (788) 

Tassilo Avarlarla bir anlaĢma yaptÝ.  

Bavarya savaĢÝnda (787-788), Charlemagne‟Ýn kuzenini yenmesi, o zaman Avarlara karĢÝ 

harekatlarÝnda geniĢlemesine yol a�tÝ. Nihayet 791‟de Frank-Avar savaĢÝ patladÝ. Takip eden yÝlda 

Charlemagne‟Ýn b�t�n niyeti Avar KağanlÝğÝnÝ sona erdirmekti. Bu �nemli anda Avarlar Franklara 

karĢÝ yeni bir Saxon isyanÝnÝn patlak vermesi ile kurtuldular (793). Bu sadece ge�ici bir tehirdi. Frank 

Soylu Vakayinameleri, 795‟te, Friuli‟nin Frank d�k� Erik‟in Slav prens Vojnomir (Vakayinamelerde 

Wonimir) tarafÝnda kumanda edilen bir sefer g�nderdiğini  ve bununda Tizsa ve Tuna arasÝnda bir 

yerde bulunan Pannonia‟daki AvarlarÝn Hring‟inin (=”ring”, yani ana kamp) yağmalanmasÝ ile 

sonu�landÝğÝnÝ anlatÝrlar. AslÝnda, harekata, Charlemagne‟Ýn oğlu Ġtalya kralÝ ve Erik‟in �st� Pepin 

tarafÝndan katkÝda bulunulmuĢtu. O zamanlar, (kaynaklarda da belirtildiği gibi) Avar KağanlÝğÝ‟nda 

b�y�k kayÝplara yol a�an bir savaĢ s�r�yordu. Hring‟in d�Ģ�Ģ� 796 olarak kaydedilmiĢtir. Yine de 797 

ve 799‟da da Avar akÝnlarÝ vardÝ. Bu aradaki zamanda (798‟de), �ncelikle AvarlarÝn HÝristiyanlÝğÝ 

kabul�n� saplamak amacÝyla, Salzburg Psikoposluğu kuruldu - fakat 802‟de Avarlar Frank el�ileri 

�ld�rd�ler. Nihayet 805‟te KağanlarÝ din değiĢtirdi. Tarihi kayÝtlarda s�z� ge�en son �� Kağan - 

Theodore, Abraham ve Isaac, HÝristiyan (Eski Kitap) isimlerini kabul edip, Aachen‟da Frank KrallarÝ 

�n�nde resmen tayin edildiler. Isaac (Latin Izanacius) ise en son 811‟de belirtiliyor. 

Charlemagne‟Ýn biyografcÝsÝ Einhard Avarlarla olan savaĢÝ Ģ�yle �zetler: “Bir sefer sonraki 

savaĢ, Charlemagne‟Ýn, Saxonlara karĢÝ savaĢÝ hari�, yaptÝğÝ en �nemli savaĢtÝ: Avar veya Hunlarla 

olan m�cadeleyi demek istiyorum. Onu b�t�n savaĢlardan daha gayretli s�rd�rd� ve daha b�y�k bir 

hazÝrlÝk yaptÝ. Kendisi, o zaman HunlarÝn iĢgal ettiği vilayet olan Pannonia‟ya, sadece bir sefer yaptÝ. 

B�t�n diğer Ģeyleri oğlu Pepin‟e, vilayetlerinin valilerine, kont ve miras�ÝlarÝna emanet etti… Sadece 

ka� muharebenin yapÝldÝğÝ ve ne kadar kan d�k�ld�ğ�, Pannonia‟nÝn Ģimdi tamamen bomboĢ 

olmasÝndan ve Kağan‟Ýn sarayÝnÝn sanki burada hi� kimsenin oturmadÝğÝnÝn tek kanÝtÝ gibi terk edilmiĢ 

olmasÝ ile g�steriliyor. B�t�n Hun asaleti savaĢta �ld�, t�m ĢanlarÝ yok edildi. Bir�ok yÝlda toplanan 

b�t�n varlÝklarÝ ve hazineleri dağÝtÝldÝ. Ġnsan hafÝzasÝ, FranklarÝn bu kadar zenginleĢip, materyal 

varlÝklarÝnÝn bu kadar arttÝğÝ Franklara karĢÝ yapÝlan hi�bir savaĢÝ hatÝrlayamaz. ġimdiye kadar 

yoksulluk g�rm�Ģ olan bu Franklar, Ģimdi sarayda o kadar �ok altÝn ve g�m�Ģ keĢfedip, savaĢlarÝnda 

o kadar �ok ganimet ele ge�irdiler ki, HunlarÝn haksÝz olarak diğer milletlerden �aldÝklarÝnÝn FranklarÝn 

haklÝ olarak almasÝ doğru kabul edilebilir (Einhard, Vita Magni,13). 

NorthumbrialÝ akademisyen ve din bilimcisi olan Alcuin (yaklaĢÝk 735-803) aynÝ fikirleri 

tekrarlamÝĢtÝr, yani Avar altÝnÝ sayesinde FranklarÝn zengin olduğunu. Charlemagne, ganimetlerin bir 

kÝsmÝnÝ Papa Leo II‟e (795-816), �eĢitli manastÝrlara ve arkadaĢÝ ve m�ttefiği Mercia‟lÝ Kral Offa‟ya 

(757-796) g�nderdi. BazÝ tahminlere g�re BizanslÝ imparatorlar toplam olarak Avarlara 37,000 kg. altÝn 

�demiĢler ve hatta 625‟te Kağan, daha �ok s�slemelerde ve gemilerde kullandÝğÝ, 25 ton altÝn almÝĢtÝr 

(Erdeli 1989: 99). Avar hring‟inin d�Ģt�ğ� sÝrada, bayağÝ �ok olmasÝ gereken, toplam miktarÝ tahmin 

etmek zordur. 
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Avarlara Daha Sonra Ne Oldu? 

Franklarla yapÝlan savaĢlardan sonra, 9. y�zÝlÝn baĢlarÝnda, KağanlÝğÝn kalÝntÝlarÝ g�rsel olarak 

yok oldu. Bulgaristan doğu Avar topraklarÝnÝ almÝĢ, bir�ok Bulgar ve Avar misyonerler Bulgar hanÝ 

Krum‟a (803-814) ge�miĢtir. OnlarÝn veya Avar mahkumlarÝnÝn Bulgar KralÝna anlattÝklarÝ hik�yeler 

gerileme devrini anlatÝyordu: karĢÝlÝklÝ kan davalarÝ, y�neticilerin (hakimler) yolsuzluklarÝ, riyak�rlÝk, 

soyma, sarhoĢluk ve fiziksel yozlaĢma. G�r�n�Ģe g�re, “kardeĢ kardeĢi boyunduruk altÝna almak i�in 

satÝyordu”. 

Yine de 821 ve 822‟de Avar el�ileri yeni Frank Ġmparatoru, Charlemagne‟Ýn oğlu Dindar 

Louis‟nin (814-840) sarayÝna geldiler. 828‟de Savaria (BatÝ Macaristan‟daki Szombathely) civarÝnda 

�zg�r bir kabile olarak kalmÝĢlar hatta 871‟de o b�lgede “kralÝn boyunduruğu altÝnda” (triutarii regnum) 

olarak kaydedilmiĢlerdi. 

AvarlarÝn Orta Doğu Avrupa‟daki son yÝllarÝnÝ veya son y�zyÝlÝnÝ nasÝl �zetleyebiliriz? �st�ne 

basarak s�ylemeliyiz ki detaylar halen kesin değildir - ancak 863 gibi ge� bir tarihe kadar, Tisza ve 

Tuna arasÝndaki topraklardaki HÝristiyan olmayan Avarlara atfedilebilir Franklara karĢÝ Avar saldÝrÝlarÝ 

vardÝ. Ve hatta daha ge� bir tarihte Pr�m‟l� Regino (d.915) MacarlarÝn, T�rk Pe�eneklerin baskÝsÝ 

altÝnda, 889‟da KarpatlarÝ ge�ip “�zg�r AvarlarÝn” otlaklarÝnÝ aldÝklarÝnÝ yazdÝ - Regino b�lgeyi Avarum 

solitudo (“AvarlarÝn ��l�”) olarak adlandÝrdÝ. Tarihi kayÝtlarda bir�ok �eliĢki vardÝr ve Avrupa tarihinde 

AvarlarÝn en son ne zaman nerede belirtildiğini sormalÝyÝz. 

Bildiğimiz kadarÝyla, Pannonia‟daki Avar KağanlÝğÝnÝn topraklarÝnÝ değil bir k���k Avar grubunu 

ima ediyor olsada, daha sonraki yÝllarda AvarlarÝn hayatta kalmÝĢ olduklarÝna dair sadece bir atÝf 

vardÝr. ġ�yle ki, Ġmparator ve tarih�i Constantine VII. Porphyrogenitus 10. y�zyÝlda yazarken, 

HÝrvatistan‟da h�l� AvarlarÝn olduğunu ve g�r�n�Ģlerinden onlarÝn Avar olduğunun kesin olduğunu 

belirtmiĢtir (DAI 30). Daha �nce HÝrvatistan ve Bosna‟da bulunan obr-toponimlerinden bahsetmiĢtik. 

Tipik bir Ģekli “Obravac” tÝr. BazÝ tarih�iler bu isimde bir yerin Avar tanÝmlamasÝnÝ reddetmiĢ olsalarda, 

bunun gerekli olmadÝğÝnÝ d�Ģ�n�yoruz.25 

 

10. y�zyÝlda Avarlar, her ne kadar Avrupa tarihine epey bir miras bÝrakmÝĢ, bir zamanlar 

h�kmetmiĢ bir halkÝn devamÝ olsalar da, h�l� Avrupa tarihinde mevcutturlar. �ok daha �nceki bir olayÝ 

(Duljeb kadÝnlarÝna davranÝĢÝ) ima eden Nestor‟un Kroniği, tanrÝnÝn en sonunda AvarlarÝ 

cezalandÝrdÝğÝnÝ ve “bug�n bile” Rusya‟da: “Obri (=Avarlar) gibi yok oldular” gibi bir deyim 

bulunduğunu belirtmektedir (VIII). �zetlersek, Avarlar Pannonia‟ya yeni gelen Macarlar ve �zellikle 

Bulgarlar ve HÝrvatlar gibi etraftaki halklar tarafÝndan �z�mlendiler. Ancak yine de Avarlar tarihi bir 

bilmece olarak kalmaktadÝrlar. Tam olarak kimdiler? Bu soruya muhtemelen basit bir cevap 

veremeyiz. Uzun zaman �nce, muhtemelen RouranlarÝn politik miras�ÝlarÝydÝlar ama birka� belirsiz dil 

bilimi g�stergelerinin teyit edeceği gibi, Orta Asya‟yÝ terk eden grup esas olarak g��l� bir Ġran alt 
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tabakasÝ ile, Oğuz kabilesi insanlarÝndan ve etraflarÝnda toplanan diğer etnik ve dil birlikteliği olan 

gruplardan oluĢtuğu sonucunu �Ýkartabiliriz.  

AvarlarÝn Slav g��lerinde veya g�ney doğu Avrupa‟da toprak alÝmlarÝnda, Toynbee‟nin 

a�ÝkladÝğÝ fikirleri kabul edilemez olsalar bile, kesin olarak kilit bir rol� vardÝ. Avarlar tarafÝndan, Orta 

�ağ‟da �stlenilen tarihi rol hakkÝnda daha dolu bir anlayÝĢ kazanmak i�in daha �ok araĢtÝrma 

yapÝlmasÝ gerekiyor. Bununla birlikte, mevcut belirtilere dayanarak, rollerinin kesinlikle �nemli olduğu 

sonucuna varabilmeliyiz. 

 

1 Daniela Fausta‟nÝn Herodutus‟unun yorumunun her iki dildeki Ġtalyanca baskÝsÝna bakÝnÝz 

- Erdoto, 1994: 221. 

2 Omelian Pritsak, Siyengi‟nin (Wades Giles formunda Hsien-pi) esas yapÝsÝndan, T�rk�e 

konuĢan Sabirlerin Sabir olarak okuduğu kabile isimlerinide t�retmiĢtir. 

3 Yuezhi‟leri etnik veya dil bilimi bakÝmÝndan tanÝmlamak zordur. �in kaynaklarÝnda, 

Modun/Mete (Maodun, *Bagatur, 209-174 BCE) boyunduruğundaki erken Hun hanedanlÝğÝnÝn 

geniĢlemesi ile bağlantÝlÝ olarak ortaya �Ýkarlar. Modun onlarÝ yenmiĢ ve Kushan devletini kurduklarÝ 

g�ney batÝya �ekilmeye zorlamÝĢtÝr. Ġlk baĢlarda ĠranlÝ veya Tohar bir grup olarak g�r�n�yorlar. 

4 T�rk�e k�k, bazen “g�ksel, tanrÝsal” olarak terc�me edilse de, “mavi g�k” anlamÝnda (cf. 

T�rk�e g�k, “g�ky�z�, sema”) mavi demektir. T�rklerin bir g�k inan�larÝ olduğu gibi, mavi renk genel 

Avrasya (ve �in) renk ĢemasÝnda benzeri Ģekilde bağlayÝcÝ bir atama belirtisiydi. Mavi (veya g�lgeleri) 

doğu‟yu belirtirdi. Bu anlamda K�k T�rk T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn doğu kanadÝna en uygundur. 

5 Bu, AvarlarÝn Pannonia‟ya geliĢlerinden onlarca yÝl sonra meydana gelmiĢ olabilir. 

6 �rneğin, Papaz Paul Historia Langobardorum‟unda AvarlarÝn krallarÝ Hunni‟nin adÝnÝ alan 

Hunlar olduğunu yazmÝĢtÝr, posteo de regis proprii nomine Avares appellati sunt (Hist. Lang. I. 27). 

7 453‟te Atilla‟nÝn �l�m�nden sonra, HunlarÝn �nceki Alman soyundan gelen, Gepid kralÝ 

Ardaric‟in �nderliğini yaptÝğÝ m�ttefiklerinin bir b�l�m�n�n, Atilla‟nÝn oğlu Elak‟I yenmesinden sonra, 

Orta ve Doğu Avrupa‟daki Hun konfedersyonu �abucak dağÝlmÝĢtÝr. Kalan HunlarÝn b�y�k �oğunluğu 

Atilla‟nÝn diğer oğullarÝ ile beraber aĢağÝ Tuna ve ilerideki Pontic steplere ka�mÝĢlardÝr. 

8 Kuzey Afrikada ki Vandal KrallÝğÝ‟nÝn yÝkÝmÝ ve iĢgali �abuk olmasÝna (533 ila 534 arasÝnda 

sadece birka� ay s�ren harekatlar) ve daha sonra Justinyen‟in G�ney Doğu Hispania‟yÝ hemen 

hemen kolaylÝkla iĢgal etmesine rağmen (552-554), Ostrogotlara karĢÝ olan m�cadele 533‟ten 555‟e 

kadar s�rm�Ģt�r. 
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9 Kayseri Piskoposu (MS 6. Y�zyÝl) kin duymadan durumu �zetlemiĢtir: “……Ġyon 

k�rfezinden, Yunanistan‟Ýn ve Trakya Kerson‟un da dahil olduğu Bizans‟Ýn dÝĢ b�l�m�ne kadar Ġllirya 

ve Trakya, t�m�yle her sene Hunlar (yani Bulgarlar, EH), Slavlar ve Antlar tarafÝndan Justinyen‟in 

Roma Ġmparatorluğu‟nu devraldÝğÝ zamandan beri y�netiliyordu ve b�lgede oturanlara �ok zarar 

verdiler” (Anecdota, XVIII. 20). 

10 SÝrp yazar Vladimir Jankovic (1930-), Kağan adlÝ ilgin� romanÝnda, AvarlarÝn Duleb 

kadÝnlarÝnÝ atlarÝn arka taraflarÝna benzettiklerini arka taraflarÝnÝn g�r�n�Ģ� hakkÝnda ne kadar alay 

ettiklerini anlatÝr (Jankovic 1990: 28). Benzer bir edebi motif bundan �ok �nce HÝrvat yazar Milutin 

Mayer (1874-1958) tarafÝndan Dolazak Hrvat‟la (=HÝrvatlarÝn GeliĢi) adlÝ romanÝnda geliĢtirilmiĢtir. 

11 VebanÝn ciddi bir Ģekilde yerli n�fusu (ve savunmayÝ) zayÝflatmasÝ, Alboin‟in BizanslÝlardan 

Ġtalya‟yÝ almasÝnÝ kolaylaĢtÝrmÝĢtÝr. Diyakoz Paul bunu a�Ýk olarak belirtmiĢtir (Hist. Lang. II 26). 

Langobard-Gepid sa vaĢÝna dair B�y�k G��‟ten meĢhur hik�yelerden birini anlatÝr. ġ�yle ki, Gepid 

kralÝ Cunnimund‟u katlettikten sonra, Alboin kafatasÝndan bir kadeh yapmÝĢtÝr. KralÝn kÝzÝ Rosamund‟u 

yanÝnda Ġtalya‟ya g�t�rm�Ģ ve daha sonrada onunla evlenmiĢtir. Onu BabasÝnÝn kafatasÝndan i�meye 

zorlayÝnca, kadÝn intikam almaya yemin eder. PlanlarÝ, Alboin‟in en sonunda 571‟de �ld�r�lmesiyle 

ger�ekleĢir (I 27). Bu hik�ye i�inde Avar veya Bulgar etkileri olduğu i�inde ilgin�tir-kafatasÝ-kadeh 

motifinin ilk �rneği M� 2. Y�zyÝla, Hun lideri Modun‟in yendiği Yuezhi kralÝnÝn kafatasÝnÝ kadehe 

d�n�Ģt�rmesidir. Bu t�reye dair baĢka �rnekler Rouranlar, Bulgarlar ve Pe�enkler (bakÝnÝz Moss ve 

Diehl 1962: 18; Gumilev 1967: 19; Kovachevich 1977: 90, 160;  Schreiber 1983: 57; Gdffart 1988: 

392; KlyashtornÝy 1989: 247; Pletneva 1989: 42) arasÝnda vardÝr. 

12 Bu muhtemelen T�rk ġad‟Ýn “T�rklerin prensi”nin �arpÝtÝlmÝĢ halidir. 

13 Slav Ģef Daurentius Avarlara boyun eğmeyi reddetti. Menander onun konuĢmasÝnÝ yazdÝ:” 

G�neĢin ÝĢÝnlarÝyla ÝsÝnanlar arasÝnda bizim g�c�m�ze boyun eğdirebilecek olan kim? Biz Ģ�yle ki 

�tekileri y�netmeye alÝĢÝğÝz, �tekilerin bizi y�netmesine değil. SavaĢlar ve kÝlÝ�lar olduğu s�rece biz 

bundan eminiz. “Avar el�ileri de aynÝ Ģekilde ukalaca davranÝnca, Daurentius onlarÝ �ld�rtt�. Avarlar 

saldÝrÝp, savaĢtan sonra da SlavlarÝn �nceden ele ge�irdiği 10, 000 BizanslÝ esiri serbest bÝraktÝlar 

(Ostrogorski 1955: 92; Kovachevich 1977: 70; Grafenauer 1978: 301). 

14 Paul‟�n bize anlattÝğÝna g�re Kağan onunla evlenir ve bir gece ge�irir. Daha sonra onun 

12 Avar tarafÝndan ÝrzÝna ge�ilmesine izin verir ve sonra da kampÝn ortasÝnda, ona en uygun kocanÝn 

bu olacağÝnÝ s�yleyerek, sivri u�lu bir demir kazÝğa sokarak �ld�rt�r (Hist. Lang. IV 37). 

15 Belirttiğimiz gibi Slav saldÝrÝlarÝnÝn kesin tarihleri Ģ�phelidir. BazÝ yazarlar Selanik‟in 3. 

kuĢatmasÝnÝ 614, diğerleri de 618 veya 619 olarak tanÝmlarlar. Ġstanbul‟a yapÝlan B�y�k Avar-Slav 

saldÝrÝsÝnÝn (bahsedeceğimiz) bu erken d�neme konulmasÝ hakkÝnda da �neriler olmuĢtur (617 veya 

619‟da) (bakÝnÝz Ostrogorski 1955: 188-189; Kovachevich 1978: 64; Grafenauer 1978: 321). 

16 Bazen 80, 000 rakkamÝ belirtilmiĢtir (bakÝnÝz Jirecek 1990: 56; Sisic 1990: 223). 
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17 Nikephorus BizanslÝlarÝn sonradan �l� Slavlar arasÝnda kadÝnlarÝn da bulunduğunu 

keĢfettiklerini belirtir (I8. 2-14). Sarmatlar arasÝnda diĢi savaĢ�ÝlarÝn (yani “Amazonlar”) bulunduğu 

artÝk kanÝtlanmÝĢ bir ger�ek olduğuna g�re, Slav g�c� bazÝ Ġran birliklerini de kapsamÝĢ olabilir. 

18 19. y�zyÝlÝn sonundan beri, tarih�iler Kubrat‟Ýn isyanÝ ve zaferini, Constantine 

Porphyrogenitus‟un da kaydÝnda belirttiği gibi HÝrvatlarÝn geliĢine bağlamaya �alÝĢtÝlar. ġ�yle ki, 

HÝrvatlarÝn, Heraclius‟un emri �zerine Avarlarla savaĢtÝğÝnÝ ve imparatorun emriyle �nceki Avar 

topraklarÝna yerleĢtiklerini anlatmaktan baĢka, Porphyrogenitus muhtemelen otantik HÝrvat 

geleneğinin bir par�asÝ olan baĢka bir g�� efsanesini belirtmektedir. Bu hik�yeye g�re, HÝrvatlar 

kuzeyden beĢ erkek kardeĢ; Kolukas, Lobelos, Kosentzis, Mouchlo, Chrobatos ve �� kÝz kardeĢ: 

Touga ve Bouga �nderliğinde geldiler. BeĢ erkek kardeĢ fikri, tarih�ilere Kubrat‟Ýn beĢ oğlunun Bulgar 

g�� hik�yesini hatÝrlatÝrken, efsanevi HÝrvat liderinin isminin, yani Chrobatos‟un, Kubrat‟Ýn kendisini 

hatÝrlattğÝ g�r�n�yor. Kubrat‟Ýn ismi, BazÝlarÝ ger�ekten HÝrvat liderinin ismine ses ve form olarak �ok 

yakÝn olan �eĢitli telaffuzlarda ortaya �ÝkÝyor (Chrobatus, Dhudbadr, Chubraat, Quetrades, Kour‟t). Bu 

nedenle ingiliz tarih�i John Bagnell Bury (1861- 

1927) Ģ�yle yazmÝĢtÝr: “Bu HÝrvat efsanesinin Bulgar Krobat (veya Kubrat) ve beĢ oğlu efsanesi 

ile �ok g��l� ailevi benzerlikleri vardÝr, ve bu nedenle Krobat‟Ý ve Hrobat‟Ý Hun halkÝnÝn tarih �ncesi 

kahramanÝyla aynÝ tutmakta teredd�t etmemiz gerektiğine g��l� bir Ģekilde d�Ģ�n�yorum…”. Devam 

eden c�mlelerinde, Bury, HÝrvat unvanÝ ban‟Ý (vali, vekil) Avar KağanÝn ismi olan Bayan‟dan ve hatta 

Kubrat‟Ýn b�y�k oğlunun ismi olan Batbayan‟dan t�retmeye teĢebb�s etmiĢtir (bakÝnÝz Sisic 1990: 

250). Daha yakÝn zamanlarda, Otto Kronsteiner ve Walter Pohl gibi yazarlar HÝrvat k�kenlerinin yeni 

“T�rk” (Avar, Bulgar vb.) yorumlarÝnÝ geliĢtirdiler. Bununla birlikte, uygun tarih - 2. -3. y�zyÝllardan 

kalma yazÝtlardaki Tanais‟teki “HÝrvat” etnoniminin ilk zikrediliĢi ve HÝrvat etnik varoluĢlarÝ efsanesinde 

diĢi liderlerin ortaya �ÝkÝĢÝnÝ, alternatif Ġran (Sarmat) teorisi ile �ok daha uzlaĢmaktadÝr. Nitekim, bizim 

g�r�Ģ�m�ze g�re, aralarÝnda HÝrvat etnoniminin ilk ortaya �ÝktÝğÝ insanlar, ilk olarak Don nehrinin 

ağzÝnda, eskiden Yunan kolonisi olan Tanais‟e yakÝnlarÝnda yaĢayan ĠranlÝ bir gruptur. 3. y�zyÝldan 5-

6. y�zyÝla kadar bu grup da, dil bilimi a�ÝsÝndan erken d�nem Slav halklarca �z�msenmiĢ, 

muhtemelen Ant birliğinin bir par�asÝ olarak batÝya doğru ilerlemiĢtir. Anta kabile birliğinin Avarlarca 

602‟de yÝkÝmÝndan sonra, onlarÝn par�asÝ olan HÝrvatlar kendi baĢlarÝna hareket etmeye 

baĢlamÝĢlardÝr. Bizansla bağlar ve Avarlara y�nelik ortak d�ĢmanlÝk bu tip bir tarihi �er�eveye iyi 

uymaktadÝr (bakÝnÝz: Hersak ve Lazanin 1999). 

19 Valuk veya Valuh �zel isim değil, bir Slav unvanÝ olabilir. Bir�ok alternatif kaynakta, isim, 

Slavca *vladyka, “y�netici” olarak tanÝmlanan Walduco olarak g�r�n�yor. Belki de en �nemlisi, 

BulgarlarÝ kabul ederek BavaryalÝ Prens hem Franklardan, hem BavaryalÝlardan hem de PannoniayalÝ 

Avarlardan bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan ediyordu. �teki yandan, Karantanya veya daha detaylÝ olarak, Valuk‟un 

“Windih ucu” muhtemelen Samo‟nun krallÝğÝnÝn bir par�asÝydÝ. Buda Alzeklerin neden orada hem (ilk 

baĢta ka�tÝğÝ) Avarlardan hemde (Bulgar m�ltecilerin �oğunu katleden) Franklar ve BavaryalÝlardan 

ka�Ýp sÝğÝnma isteğinde bulunduğunu a�ÝklayacaktÝr (bakÝnÝz Kos 1985: 148). 
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20 Ġlk �nemli Karantanyan prensi Borut‟un (d. 748/749) cacatius yazÝtlarÝnda adÝ ge�miĢ ve 

oğlu Gorazd (d. 885) ise benzeri bir Ģekilde “Karastus Cacatius” olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr. Bu iki 

prensinde �zel isimlerinin Avar veya genel olarak T�rk olmalarÝda �n g�r�lm�Ģt�r (bakÝnÝz Klaic 1989: 

24-25). 

21 Sloven tarih�i Milko Kos (1892-1972) Alzek adÝndaki her iki prensinde aynÝ kiĢi olduğu 

g�r�Ģ�ndedir. (bakÝnÝz Kos 1985: 145-150). 

22 1989‟da bu yazÝnÝn yazarÝ Molise ve Sepino (Lat. Sepinium) kalÝntÝlarÝnÝ ziyaret etti. 

Rehber kitap BulgarlarÝn Grimwald‟in saltanatÝ sÝrasÝnda yerleĢtiklerini belirtiyordu. 1970‟te yerli bir 

gazetede �Ýkan bir k�Ģe yazÝsÝ, Molisan k�y� olan Cantalupo‟nun Bulgar yerleĢiminin merkezi 

olabileceğini yazÝyordu. Ġsmi tahminen “han‟Ýn kampÝ” olarak a�Ýklanan “khan-teleped” ten geliyordu. 

(Franco Romagnolo - “nel Molise vivono ancora: albanesi, bulgari e croati”, Nas jezik/La nostra lingua. 

Rome, 1970, 5/6, p. 9). 

23 Piskopos Nikephoros Kubrat‟Ýn, 660 veya birka� yÝl sonra gibi daha ger�ek�i bir tarih 

bulunabilmesine rağmen, imparator Konstantin IV‟in saltanatÝ (668-685) sÝrasÝnda �ld�ğ�n� belirtir 

(bakÝnÝz Litavrin 1995: 229, 238). 

24 Roma‟daki PapanÝn Bizans boyundurluğu altÝnda olduğunu ve Langabordlar ile PapanÝn 

arasÝndaki iliĢkilerin devamlÝ gerildiğini aklÝmÝzda tutmalÝyÝz. Daha �nceden, LangobardlarÝn Aryen 

Hristiyanlar olmasÝndan ve resmi Katolik HristiyanlÝğÝnÝn en Ģiddetli d�ĢmanlarÝ olmalarÝndan, bu 

m�cadelenin ideoljik bir tarafÝ vardÝ. Ancak, 7. y�zyÝl boyunca Langabordlar gittik�e Katolikliği kabul 

ettiler ve bu gidiĢatÝn karĢÝtlarÝ olmasÝna rağmen, 700 yÝlÝna gelinince Langobard KrallarÝ Katolikti. 

Geriye kalan ise �oğunlukla Ġtalyadaki Bizans topraklarÝnÝn kontrol� i�in olan m�cadeleydi. 

25 �rneğin, HÝrvat tarih�i Ivo Goldstein (1958-) Obrovac, Obrovo vb. gibi yer isimlerinin 

“hemen hemen kesin olarak” Obri olarak adlandÝrÝlan Avarlardan değil, Slav fiili obravati‟den 

t�rediğinin �st�nde durmuĢtur (1992: 128). Bu olabilir ancak, bir yerleĢim yeri veya kamp yeri 

�evresinde dairesel bir hendek yapmak anlamÝna gelen (rov) obravati fiili, FranklarÝn, Pannonia‟daki 

ana Avar kampÝnÝ belirten hring (ring) terimiyle m�kemmel uyuyor. Genelde, terimin, Avarlar 

tarafÝndan baĢka yerlerde step geleneklerine uygun olan dairesel kamp yerleri gibi aynÝ tarz kamplara 

uygulandÝğÝ g�r�lecektir.  
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Avarlar Ġle Slavlar Arasındaki ĠliĢkiler (579-626) / Doç. Dr. Tibor ñivkovi 

[s.658-663]   

SÝrp Bilimler Akademisi Tarih Enstit�s� / Yugoslavya 

 

Avarlar ile Slavlar arasÝndaki iliĢkiler Tuna havzasÝ SlavlarÝnÝn en erken d�nem tarihi i�in hayati 

�nem taĢÝmaktadÝr. Bu soruya cevap vermek, SlavlarÝn k�lt�r tarihi, Balkanlar‟a yerleĢme s�re�leri, 

g�� etme nedenleriyle ilgili �eĢitli problemleri ve Tarih, Antropoloji,1 Etnoloji,2 Filoloji3 gibi �eĢitli 

temel bilim dallarÝnÝ ilgilendiren bir dizi problemi kÝsmen de olsa ��zebilir. �yle g�r�n�yor ki Slavlar ile 

Avarlar arasÝndaki k�lt�rel kaynaĢma ve karĢÝlÝklÝ etkileĢme meselesi sadece Tarih alanÝnÝ değil, 

beĢeri bilimler dairesindeki pek �ok disiplini ilgilendirmektedir. Bir tarih�i olarak ben bu iliĢkilerin siyasi 

boyutlarÝnÝ a�Ýklamaya �alÝĢacak, konunun diğer y�nlerini ilgili bilimlerin uzmanlarÝna bÝrakacağÝm. 

YakÝn ge�miĢte, 559 ve 579 yÝllarÝ arasÝnda Slavlar ile Avarlar arasÝndaki iliĢkileri aydÝnlatmak 

amacÝyla bir makale yayÝnladÝm ve Ģu genel sonuca ulaĢtÝm: bu d�nemde Eflak SlavlarÝ Avarlara karĢÝ 

bağÝmsÝz konumlarÝnÝ korurken Pannonia SlavlarÝ 571 ile 578 arasÝnda bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ kaybettiler.4 

Bu makalede ise, 579-626 d�neminde Avarlar ile Slavlar arasÝndaki siyasi iliĢkileri elimden geldiğince 

incelemeye �alÝĢacağÝm. Avarlar bu d�nemde kendilerini Pannonia havzasÝndaki en g��l� ulus olarak 

kabul ettirdiler. AvarlarÝn g�c�, Konstantinopolis‟i ele ge�irmeyi baĢaramadÝklarÝ 626 yÝlÝndan sonra 

gerilemeye baĢladÝ. Bu baĢarÝsÝzlÝk, b�lgede sonraki d�nemin siyasi geliĢmeleri �st�nde esaslÝ bir etki 

yapacaktÝ. ��nk� bu olaylardan sonra SÝrplar ve HÝrvatlar Ġlirya ve Dalma�ya b�lgelerine girdiler. 

SÝrplar ve HÝrvatlarÝn bu b�lgelere yanlarÝnda, daha �nceki d�nemde Avar egemenliği altÝnda bulunan 

baĢka diğer Slav kabilelerini de getirdikleri neredeyse kesindir. 

Bu sahada y�z yÝlÝ aĢkÝn bir s�redir tarih�ilerin temel sorusu, AvarlarÝn SlavlarÝ tam olarak 

kontrol altÝna alÝp alamadÝklarÝ olmuĢtur. Bu soru hala tam olarak cevaplanabilmiĢ değildir. Ġngiliz 

tarih�i J. B. Bury, AvarlarÝn 568-626 d�neminde Slavlara karĢÝ �st�nl�k sağladÝklarÝna ancak onlarÝ 

hi�bir zaman tam olarak hakimiyetleri altÝna alamadÝklarÝna inanÝyordu.5 AyrÝca bu se�kin Ġngiliz alimi, 

bazen Bizans‟Ýn AvarlarÝ Slavlara karĢÝ kullandÝğÝnÝ, bazen AvarlarÝn SlavlarÝ Bizans‟a saldÝrmaya 

ittiğini ve bazen de BizanslÝlarÝn SlavlarÝ Avarlara karĢÝ kullandÝğÝnÝ yazmÝĢtÝ. Bu iliĢkiler ağÝnÝn 

detaylarÝna girmemiĢ olsa da, Bury‟nin problemin karmaĢÝklÝğÝnÝn farkÝnda olduğu bellidir. Yine 

yazdÝklarÝndan a�Ýk�a anlaĢÝlÝyor ki J. B. Bury, Slavlar ile Avarlar arasÝndaki iliĢkinin b�lgedeki siyasi 

Ģartlara g�re değiĢtiğini d�Ģ�n�yordu. Rus asÝllÝ Amerikan tarih�isi A. Vasiliev de Avarlar ve Slavlar 

arasÝndaki iliĢkiler hakkÝnda kesin bir h�k�m vermemiĢtir, ancak �yle g�r�n�yor ki Vasiliev SlavlarÝn 

Avarlara karĢÝ bağÝmsÝz olduklarÝ fikrindeydi.6 Avarlar ve SlavlarÝn Balkanlara saldÝrÝlarÝnÝ anlatÝrken 

Vasiliev yalnÝzca, onlarÝn birlikte hareket ettiklerini s�ylemekte ve g�neye doğru yapÝlan akÝnlarda 

Avar kağanÝnÝn �nderliğinde hareket ettiklerini belirtmektedir.7 Vasiliev hi� bir yerde, bu SlavlarÝn 

kağanÝn tebaasÝ mÝ yoksa m�ttefiki mi olduklarÝnÝ bildirmemekte, onlarÝn Avarlar ile eĢit stat�de olup 

olmadÝklarÝ hakkÝnda bir yorum yapmamaktadÝr. �te yanda SlovenyalÝ tarih�i Lj. Hauptmann‟Ýn 

g�r�Ģleri Vasiliev‟den daha belirlidir: Hauptmann Eflak SlavlarÝnÝn 579 yÝlÝnda AvarlarÝn hakimiyetine 
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girdiklerini s�ylemektedir. AyrÝca Hauptmann eserinde, Eflak SlavlarÝnÝn 584‟te bağÝmsÝz olduğunu 

s�ylemekte ve bu SlavlarÝn daha 579 yÝlÝnda Avarlara karĢÝ, Bizans Ġmparatorluğu topraklarÝna 

yerleĢmek amacÝyla ayaklandÝklarÝnÝ ilave etmektedir.8 Sonu� olarak, Lj. Hauptmann‟Ýn bu konuda 

a�Ýk bir cevap verdiğini s�yleyemeyiz. Bir baĢka SlovenyalÝ tarih�i, B. Grafenauer, EflaklÝ SlavlarÝn 

Avarlara 568‟te, daha Avarlar Pannonia‟yÝ terk etmeden, boyun eğmiĢ bulunduklarÝnÝ ileri s�rmekte, 

bununla birlikte bu SlavlarÝn 573/574‟te ve ayrÝca 578‟de bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ ilan ettiklerini, AvarlarÝn ise 

onlarÝ boyunduruklarÝ altÝna almaya uğraĢtÝklarÝnÝ ayrÝca kaydetmektedir.9 Bu ilim adamÝ da bu konu 

�st�nde daha derine gitmemiĢtir, yani ger�ekte ne olduğunu hala bilmiyoruz: Slavlar Avarlara boyun 

eğmiĢ midir, eğmemiĢ midir? 

En son tarih araĢtÝrmalarÝnda Slavlar ile Avarlar arasÝndaki iliĢki sorunu h�l� cevaplanmÝĢ 

değildir. Bu konuya dair baĢlÝca tarih �alÝĢmasÝ olan SÝrp HalkÝnÝn Tarihi, Avarlar ile Slavlar arasÝndaki 

iliĢki konusunda pek m�phem bir tavÝr sergilemektedir. Yazar bir yerde, 585‟te, Trakya‟ya saldÝran 

SlavlarÝn bağÝmsÝz hareket ettiklerini s�ylemekte, Selanik kuĢatmasÝ bahsinde harekatÝn Avar 

kağanÝnÝn kumandasÝnda yapÝldÝğÝnÝ belirterek, zÝmnen SlavlarÝn Avarlara t�bi olduklarÝnÝ ifade 

etmektedir.10 W. Pohl de bu soruya a�Ýk bir cevap vermemiĢ, tersine, farklÝ iliĢki bi�imlerini m�mk�n 

kÝlan değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Pohl, Slav kabileleri federasyonunun Avar Devleti‟nin bir 

par�asÝ olduğunu ve bizzat Avar kağanÝnÝn y�netimi altÝnda bulunduğunu d�Ģ�nmektedir. Pohl ayrÝca 

Slavlar ile Avarlar arasÝndaki iliĢkinin basit�e tasvir edilemeyeceğine inanmakta ve SlavlarÝn, AvarlarÝn 

siyasi �st�nl�klerine rağmen kendi k�lt�rlerini, Avar egemenliği y�z�nden kesintilere uğramÝĢ bile 

olsa, geliĢtirdiklerini d�Ģ�nmektedir.11 A. Madgearu son zamanlarda 576-626 d�nemindeki Avar-Slav 

akÝnlarÝ hakkÝnda Ģu sonuca varmÝĢtÝr: “Avar-Bizans savaĢlarÝnÝn baĢlamasÝndan sonra durum değiĢti 

��nk� Bizans Ġmparatorluğu‟nu talan etmeye devam eden Slavlar bile �oğu zaman Avar HanlÝğÝ‟na 

t�biydiler”.12 Hangi SlavlarÝ kasdetmektedir, bunlar ne zaman Avar egemenliğine boyun eğmiĢlerdir, 

bu bilgiler hangi kaynaklarda yer almaktadÝr? Madgearu ne yazÝk ki bu sorularÝn cevaplarÝnÝ vermiyor. 

YukarÝda s�z� edilen yazarlarÝn yanÝ sÝra bu problemle ilgilenmiĢ (eski ve yeni) Yugoslav ve 

yabancÝ pek �ok Ġlim adamÝ bulunmaktadÝr. Ne yazÝk ki bu bilim adamlarÝ bu problemi sadece kÝsmen 

ele almÝĢ ve hi� bir zaman m�stakil bir problem olarak �st�nde durmamÝĢlardÝr ki, Slavlar ile Avarlar 

arasÝndaki iliĢkiler hakkÝnda a�Ýk bir sonuca ulaĢmak i�in yapÝlmasÝ gereken budur. 

SlavlarÝn Tuna nehri �st�nden sÝk sÝk ger�ekleĢtirdikleri akÝnlarÝ �nleyemeyen BizanslÝlar 578 

yÝlÝnda Avarlara bir el�i g�ndererek Slavlara karĢÝ yardÝm istediler.13 O d�nemde Avarlar Ġmparator 

Tiberius (578-582) ile iyi iliĢkiler i�inde olduklarÝndan Avar kağanÝ bu isteğe olumlu yanÝt verdi ve 

muhtemelen 578 sonbaharÝnda veya 579 ilkbaharÝ baĢlarÝnda Bizans gemileriyle Scythia Minor‟e 

sevkedilen b�y�k bir orduyla (60.000 atlÝ) Slav topraklarÝna girdi.14 

AvarlarÝn bu s�rpriz saldÝrÝsÝ karĢÝsÝnda ĢaĢÝran Slavlar �atÝĢmadan ka�Ýnarak orman ve 

bataklÝklarÝn i�ine doğru �ekildiler ve ağÝrlÝklarÝnÝ Avarlara bÝraktÝlar. ġurasÝ a�Ýk ki kesin sonucu tayin 

edecek bir meydan muharebesi yapÝlmadÝ ve Eflak SlavlarÝ Avarlara karĢÝ bağÝmsÝzlÝklarÝnÝ korudular. 

Bu, kağanÝn daha sonraki Ģu davranÝĢÝndan anlaĢÝlÝyor. Avar kağanÝ 579 yÝlÝnda Sirmium‟un 
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karĢÝsÝnda, Ģehre erzak giriĢini engellemek i�in Sava Nehri �st�ne bir k�pr� inĢa etmeye 

baĢladÝğÝnda, kendisini Sirmium‟u daha kolay ele ge�irebilmek i�in k�pr� yaptÝrdÝğÝnÝ iddia ederek 

su�layan BizanslÝlara k�pr�y� Slavlar i�in yaptÝrdÝğÝnÝ, Slavlar �st�ne bir saldÝrÝ planladÝğÝnÝ 

s�ylemiĢti.15 Bu cevap, muhtemelen BizanslÝlarÝn da a�Ýk�a anladÝklarÝ gibi sadece bir bahane bile 

olsa, bazÝ ger�eklere dayandÝğÝ kesindir. O zaman Eflak SlavlarÝnÝn, AvarlarÝn 578 sonbaharÝ veya 

579 ilkbaharÝndaki sonu�suz seferlerine rağmen 579‟da hala bağÝmsÝz olduklarÝ sonucuna varÝrÝz. 

Bizans KumandanÝ Set ile m�zakereler sÝrasÝnda kağan neden Slavlara saldÝrmak istediği 

hakkÝnda baĢka sebepler g�sterdi: Slavlar yÝllÝk haracÝ �demeyi reddetmiĢler, kağanÝn g�nderdiği 

el�iyi �ld�rm�Ģlerdi.16 Bu hara� bahsi AvarlarÝn 578/579‟daki seferlerinde belli bir baĢarÝ elde 

ettiklerinin ve muhtemelen �eĢitli Slav kabileleriyle anlaĢtÝklarÝnÝn bir iĢareti olabilir. 

KağanÝn hara� istemek i�in g�nderdiği el�isi �ld�r�ld�ğ�ne g�re bu anlaĢmanÝn �ok g��l� 

olmadÝğÝ s�ylenebilir. AyrÝca kağan Slav topraklarÝna yeni akÝnlar planlÝyordu ki bu, Eflak SlavlarÝna 

578/579‟da boyun eğdirmiĢ olsa bile bunun ge�ici olduğunu ve sağlam bir dayanaktan yoksun 

bulunduğunu (mesela kağan Slav topraklarÝnda askeri garnizonlar kurmamÝĢtÝ) g�sterir. Menader 

(Menander?) Avar saldÝrÝsÝnÝn Slavlara pek zarar vermediğini s�ylediğine g�re, Slavlar AvarlarÝn 

578/579‟daki seferlerinden sonra bağÝmsÝz konumlarÝnÝ korumuĢ gibi g�r�n�yorlar. Buna kağanÝn 

Konstantinopolis‟ten Pannonia‟ya d�nmekte olan bir el�isinin Ġlirya‟da bir yerde, o b�lgeyi 

yağmalamakta olan Slavlar tarafÝndan �ld�r�ld�ğ�n� ekleyebiliriz.17 

Sirmium‟un 582‟de ele ge�irilmesi Bizans-Avar iliĢkilerinde d�n�m noktasÝydÝ. Bu �nemli Ģehrin 

d�Ģmesiyle Orta Tuna kesin olarak Avarlar ile Bizans arasÝndaki sÝnÝr oldu ve kuzey Ġlirya barbarlarÝn 

yÝkÝcÝ saldÝrÝlarÝna daha a�Ýk hale geldi. Efesli Yuhanna, Ġmparator Jus 

tin‟in (565-578) �l�m�nden �� yÝl sonra SlavlarÝn Yunanistan ve Trakya‟yÝ yağmaladÝklarÝnÝ, pek 

�ok Ģehir ve kaleyi zaptettiklerini ve d�rt yÝl boyunca (581-584) imparatorluk topraklarÝnda kaldÝklarÝnÝ 

kaydeder.18 Bu Slav akÝnÝ, veya daha iyi bir ifadeyle, b�y�k harekatÝ, 579-582 yÝllarÝndaki Avar-

Bizans SavaĢÝ ve Sirmium KuĢatmasÝ ÝĢÝğÝnda incelenmelidir. Slavlar Bizans‟a saldÝrÝyÝ 581‟de 

baĢlattÝklarÝna g�re, bu saldÝrÝnÝn AvarlarÝn genel stratejisinin bir par�asÝ olduğu d�Ģ�n�lebilir. Buna 

rağmen, bu Slavlar ya kağana ya da onun m�ttefiklerine t�bi olmalÝdÝrlar. Her iki ��z�m de pek 

m�mk�n g�r�nm�yor ��nk� Avarlar 582‟de Sirmium‟u ele ge�irdikten sonra Bizans‟la barÝĢ 

yapmÝĢtÝlar.19 Eğer Slavlar AvarlarÝn metbuu veya m�ttefiki olsalardÝ bu barÝĢ anlaĢmasÝnÝn ĢartlarÝ 

Slavlara da uygulanÝrdÝ. Tersine, Efesli Yuhanna‟nÝn yazdÝklarÝndan g�rd�ğ�m�z �zere Slavlar 581-

584 yÝllarÝ arasÝnda Yunanistan ve Trakya‟yÝ yağma edip duruyorlardÝ. Bu da AvarlarÝn Bizansla 

yaptÝklarÝ barÝĢÝn SlavlarÝ ilgilendirmediği ve SlavlarÝn BizanslÝlara karĢÝ kendi inisiyatifleriyle savaĢ 

y�r�tt�kleri anlamÝna gelir. 

582 yÝlÝndaki bu barÝĢ fazla s�rmedi. Daha 584‟te kağan barÝĢ anlaĢmasÝnda yer alan yÝllÝk 

hara� miktarÝndan 20.000 n�mizma fazlasÝnÝ talep ediyordu. Ġmparator Mauricius (582-602) bu isteği 

reddetti ve Avarlar yeniden savaĢ a�arak Singidunum, Viminacium ve Augustae‟yi ele ge�irdi.20 
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BizanslÝlar AvarlarÝn baskÝsÝ altÝnda kÝsa s�rede pes etti ve 585 baĢÝnda yÝllÝk haracÝ kağanÝn istediği 

gibi 20.000 n�mizma artÝrarak barÝĢa razÝ oldular. 

Bu yeni barÝĢ da fazla uzun s�rmeyecekti. Simocatta‟ya g�re kağan, aynÝ yÝl i�inde, muhtemelen 

yazÝn, SlavlarÝ Tuna‟nÝn �b�r yakasÝna saldÝrmaya ikna etti ve Slav ordusu Konstantinopolis surlarÝna 

kadar ilerleyerek Bizans‟a b�y�k zarar verdi.21 Ġmparator hemen harekete ge�erek Comentiolos‟u 

SlavlarÝn �st�ne yolladÝ. Comentiolos SlavlarÝ Ergene Nehri kÝyÝsÝnda yenecek, hemen ardÝndan Slav 

KumandanÝ Ardagast‟Ý Edirne yakÝnlarÝnda yenilgiye uğratacaktÝ.22 

Simocatta‟nÝn yazdÝklarÝna g�re BizanslÝlarÝn Slavlara karĢÝ kazandÝklarÝ zaferler kÝsa s�reli bir 

barÝĢ d�nemine neden oldu. Ancak, 585 yÝlÝ sonunda kağanÝn el�isi Targitius (TargÝt) 

Konstantinopolis‟e yÝllÝk hara� isteğiyle geldi. Ġmparator Mauricius el�iye istediği parayÝ vermek yerine 

onu hapsetti ve kağanÝ Avrupa‟da yağmacÝlÝk ve yÝkÝm yaparak barÝĢ anlaĢmasÝna uymamakla 

su�ladÝ.23 Simocatta SlavlarÝn 585 ilkbaharÝnda Trakya‟ya saldÝrdÝklarÝnÝ kaydettiğine ve Avar 

saldÝrÝlarÝnÝn s�z�n� bile etmediğine g�re, �yle g�r�n�yor ki Mauricius Slav saldÝrÝlarÝnÝ Avar 

siyasetinin bir sonucu olarak g�r�yordu. 585 sonbaharÝndaki, Simocatta‟nÝn da s�z�n� ettiği Avar 

saldÝrÝlarÝ imparatoru �fkelendirdi.24 Ben, Eflak SlavlarÝnÝn Bizans topraklarÝna yaptÝklarÝ akÝnlarÝn 

arka planÝnda Slavlar ile Avarlar arasÝnda varÝlmÝĢ bir t�r anlaĢmanÝn bulunduğu d�Ģ�ncesindeyim. 

Mauricius 585 sonbaharÝnda Avarlara yÝllÝk hara� �demeyi kabul etmeyince 585/586‟da 

Trakya‟nÝn karĢÝsÝnda aĢağÝ Tuna b�lgesinde �atÝĢmalar baĢladÝ. BizanslÝlarÝn 587‟de Avarlara karĢÝ 

Edirne‟de kazandÝklarÝ zaferden sonra Avarlar barÝĢa razÝ oldular. Bizans-Avar iliĢkilerinde 579 

yÝlÝndan bu zamana (587) kadar nerdeyse kesintisiz devam eden kriz b�ylece sona erdi. Bu d�nemin 

baĢlÝca �zelliği Avarlar ve SlavlarÝn sÝrayla Bizans‟a saldÝrÝyor olmasÝydÝ. Avarlar Bizans‟la barÝĢ 

halindeyken, mesela 584, 585 veya 588‟de Bizans‟a saldÝrÝlarÝ Slavlar d�zenliyordu.25 Bizans‟Ýn bu iki 

d�ĢmanÝnÝn Bizans‟la aynÝ zamanda barÝĢ i�inde olduğu bir d�neme hi� rastlamÝyoruz. Avarlar Bizans 

Ġmparatorluğu‟yla barÝĢ halinde iken Slavlar saldÝrÝyordu, Slavlar barÝĢ halinde iken bu sefer Avarlar 

savaĢ a�Ýyordu. Buradan �ÝkaracağÝmÝz sonu� 579-588 d�neminde SlavlarÝn Avarlardan bağÝmsÝz 

olarak, kendi baĢlarÝna hareket ettikleridir. 

Simocatta, 586-587‟deki Bizans-Avar SavaĢÝ sÝrasÝnda SlavlarÝn durumu hakkÝnda bir Ģey 

s�ylememektedir. Bu y�zden Trakya ve aĢağÝ Tuna‟daki harekatta EflaklÝ SlavlarÝn da rol alÝp 

almadÝklarÝnÝ kesin olarak s�yleyemiyoruz. Ancak Miracula s. Demetrii I‟e g�re, kağan Selanik‟e 

586‟da, bir miktar SlavÝn da katÝldÝğÝ b�y�k bir saldÝrÝ d�zenledi.26 Miracula‟nÝn yazarÝ, baĢeğmez 

Slav kabilelerinin hepsinin Avar kağanÝna itaat ettiğini a�Ýk�a yazmaktadÝr. Yedi g�nl�k Selanik 

KuĢatmasÝ barbarlarÝn baĢarÝsÝzlÝğÝyla sona erdi ve Ģehir bu yazmaya g�re Aziz Demetrius‟un 

mucizeleri sayesinde direndi. Ben, kağanÝn ordusunun b�y�k bir kÝsmÝnÝ oluĢturan SlavlarÝn, 571-

578‟de Avar hakimiyeti altÝna giren Pannonia‟dan olduklarÝnÝ d�Ģ�n�yorum. 

Bu iddiayÝ destekleyen baĢka bilgiler bulunmaktadÝr. 584‟te 5.000 Slav savaĢ�ÝsÝndan oluĢan bir 

grup Selanik surlarÝ �n�nde belirdiler.27 Slavlar Ģehri kuĢatamadÝlar ��nk� Selanik halkÝ ve ordusu 
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saldÝrganlarÝ Ģehir surlarÝnÝn dÝĢÝndaki savaĢta p�sk�rtmeyi baĢardÝlar. Selanikliler SlavlarÝn �zerlerine 

geldiğini duyunca ĢaĢkÝnlÝğa uğradÝklarÝna g�re bu olay Avarlar ile Bizans arasÝnda barÝĢ olduğu bir 

d�nemde (584 ilkbaharÝ) ger�ekleĢmiĢti. �yleyse bu saldÝrganlar ancak 582‟deki barÝĢ anlaĢmasÝnÝn 

dÝĢÝnda bÝrakÝlan EflaklÝ Slavlardan olabilir. Avarlar ve onlara t�bi olan PannonialÝ SlavlarÝn saldÝrÝlarÝ 

586‟dan sonradÝr. Barbar ordusu Ģehrin varoĢlarÝna varÝnca yanlÝĢ y�ne giderek Ģehirden �ok uzakta 

olmayan Matrona kalesini kuĢattÝ. YaptÝklarÝ hatayÝ ancak ertesi sabah farkettiler. Bu garip olay 586‟da 

Selanik‟e gelen saldÝrganlarÝn oraya ilk defa gelmiĢ olduklarÝnÝ g�stermektedir ��nk� bu kadar fahiĢ 

bir hatayÝ ancak �yle yapmÝĢ olabilirlerdi. Bu olay, Avarlar gibi SlavlarÝn da Selanik �nlerine daha �nce 

hi� gelmemiĢ olduklarÝnÝ g�sterir, bu sebepten dolayÝ Matrona kalesini Selanik Ģehriyle karÝĢtÝrmÝĢ 

olmalÝdÝrlar. Eğer bunlar Selanik‟i 584‟te kuĢatmÝĢ bulunan EflaklÝ Slavlar olsalardÝ neresinin Selanik 

Ģehri neresinin Matrona kalesi olduğunu bilmeleri gerekirdi. 

Ermeni tarih�i Sebeos, 590/591 tarihlerinde aĢağÝ Tuna SlavlarÝna karĢÝ y�r�t�len seferi 

anlatmaktadÝr. Mushel Mammikonien kumandasÝndaki b�y�k bir Ermeni ordusu bu davetsiz misafirleri 

Tuna‟nÝn �b�r yakasÝna attÝ, hatta onlarÝ karĢÝ yakada takip etmeye bile c�ret etti. Ne yazÝk ki Slavlar 

bu orduyu kuĢattÝlar ve sonra orduyu kumandan Mammikonien‟le birlikte yok ettiler.28 Bizans 

saldÝrÝsÝndan �nce ger�ekleĢen bu Slav harekatÝ, SlavlarÝn bu d�nemde (589) Trakya‟yÝ 

mahvettiklerini kÝsaca belirten Simocatta‟nÝn yazdÝklarÝyla birlikte değerlendirilmelidir.29 Her iki yazar 

da bu seferler sÝrasÝnda Avarlardan hi� s�z etmemektedir. Avarlar ile Bizans arasÝnda savaĢ 593‟te 

yeniden patlak verdi (594 / 596‟da ateĢkes yapÝldÝ) ve 604‟e kadar devam etti. Mammikonien‟in 

baĢarÝlÝ seferine, Papa B�y�k Gregory‟nin (590-604) 592 MartÝ‟nda Jobino praefecto Illyrici‟ye yazdÝğÝ 

bir mektupta muhtemelen değinilmektedir.30 Belli ki Jobino praefecto Illyrici, Ermeni ordusunun bu 

zaferlerinden yararlanarak SlavlarÝn saldÝrÝlarÝndan bizar olan b�lgelerdeki durumu sağlamlaĢtÝrmÝĢtÝ. 

591 yÝlÝnda Bizans‟Ýn Pers Ġmparatorluğu‟yla barÝĢ yapmasÝyla ordunun b�y�k bir kÝsmÝ 

Ġmparatorluğun Avrupa topraklarÝnda askeri harekat yapmak i�in serbest kaldÝ. Simocatta‟ya g�re 

Bizans-Avar iliĢkilerinin dostane olmadÝğÝ belliydi ��nk� imparator 592 ilkbaharÝnda bir orduyla 

Anchial‟e vardÝ.31 Sonraki yÝl, 593‟te, Mauricius Avarlara �dediği yÝllÝk haracÝ artÝrmayÝ yine reddetti. 

Bunun �zerine kağan Slavlara Sava Nehri‟ni ge�mek �zere �ok sayÝda gemi yapmalarÝnÝ emrederek 

savaĢ hazÝrlÝklarÝna baĢladÝ. Hi� Ģ�phesiz bu Slavlar Pannonia SlavlarÝdÝr ��nk� Singidunumlular 

onlarÝ p�sk�rtm�Ģlerdi. Yedi g�nl�k Singidunum kuĢatmasÝ sonu� vermemiĢti.32 Slavlar g�revlerini 

tamamlayÝnca b�y�k Avar-Slav ordusu Tuna‟yÝ ge�ti, Marmara Denizi‟ndeki Perinth‟e kadar ilerledi.33 

AynÝ yÝlÝn sonbaharÝnda kağan Pannonia‟ya d�nd�. Simocatta kağanÝn imparatorla barÝĢ yapÝp 

yapmadÝğÝnÝ s�ylemiyor, ama Strategos Priscus Eflak SlavlarÝna karĢÝ (594 ilkbaharÝnda) saldÝrÝya 

ge�tiği ve Tuna boyundaki Dorostol‟a ulaĢtÝğÝ zaman, kağanÝn el�isi bunu d�Ģmanca bir hareket ve 

barÝĢ anlaĢmasÝnÝn bozulmasÝ olarak g�rd�. Priscus Slavlar ile Avarlar arasÝndaki iliĢkiyi a�Ýk�a 

g�steren, �ok �nemli bir cevap verdi ve Avarlarla yapÝlan barÝĢÝn Getler ile (Getae=Slavlar) yapÝlan 

savaĢÝ kapsamadÝğÝnÝ s�yledi.34 Olaylar Ģ�yle geliĢmiĢ olmalÝdÝr: 1)- 592‟de Mauricius‟un yÝllÝk haracÝ 

�demeyi reddetmesi; 2)- 593‟te Avarlar ile Bizans arasÝnda savaĢ (Singidunum KuĢatmasÝ, Perinth 

SaldÝrÝsÝ); 3)- Avarlar ile Bizans arasÝnda, muhtemelen 593 sonbaharÝnda yapÝlan ve bug�ne kadar 
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bilinmeyen bir barÝĢ. �yle g�r�n�yor ki bu barÝĢ kağan baĢarÝsÝzlÝkla sonu�lanan Tzurul 

kuĢatmasÝndan sonra kuzeye �ekildiğinde yapÝlmÝĢtÝ. Avarlar Trakya‟dan �ekildikten sadece 12 g�n 

sonra Priscus, aĢağÝ Tuna‟nÝn karĢÝ yakasÝndaki Slavlara karĢÝ saldÝrÝya ge�ti. Avarlar Bizans 

strategosunun bu hareketine karĢÝ koymadÝlar. Buradan barÝĢ anlaĢmasÝnÝn Eflak SlavlarÝnÝ 

i�ermediği sonucuna varabiliriz. 

AsÝl soru Avarlar ile Eflak SlavlarÝ arasÝndaki iliĢkinin mahiyetidir. Bizans strategosunun ilk 

baĢarÝsÝndan sonra kağan, Priscus‟un el�isi Theodore‟a BizanslÝlarÝn tebaasÝna karĢÝ su� iĢlediğini ve 

�lkesine savaĢ a�tÝğÝnÝ s�ylemiĢti.35 KağanÝn bu ifadesine g�re Slavlar AvarlarÝn tebaasÝ olarak 

g�r�n�yor.36 Bu olayÝ bağlamak i�in Priscus kağana esir d�Ģm�Ģ 5.000 SlavÝ verdi.37 B�yle yaparak 

Priscus da kağanÝn bakÝĢ a�ÝsÝnÝ kabul etmiĢ gibidir; Eflak SlavlarÝ kağanÝn tebaasÝdÝr. 

Ġmparatorun emriyle Priscus kumandanlÝktan alÝnÝp geri �ağrÝlÝnca yerine imparatorun kardeĢi 

Peter ge�ti. Bizans askerlerini Trakya‟ya geri getiren oydu. Bizans harekatÝndaki bu değiĢiklikler 

kağanÝn ilgisini �ekmiĢti. Bir el�i g�ndererek BizanslÝlarÝn neden geri �ekildiğini �ğrenmek istedi.38 

Bayan Kağan belli ki BizanslÝlarÝn Slavlar yerine Avarlara saldÝrmayÝ planladÝklarÝna inanÝyordu. �� 

g�n sonra Priscus SlavlarÝn kağanÝn emriyle Tuna‟yÝ ge�meye baĢladÝklarÝnÝ �ğrendi. Bu Slavlar, 

muhtemelen Pannonia SlavlarÝdÝr. 

Targitius ve AvarlarÝn diğer ileri gelenleri kağanÝ BizanslÝlarla yeniden savaĢa tutuĢmamasÝ i�in 

ikna etmeye �alÝĢÝyorlardÝ. KağanÝn “Priscus benim topraklarÝma saldÝrdÝ ve benim tebaama zarar 

verdi, yine de biz baĢarÝsÝnÝn meyvelerini paylaĢalÝm” diyerek bir ara ��z�me razÝ olduğu anlaĢÝlÝyor. 

Tamamen farklÝ iki kÝsÝmdan oluĢan bu c�mle Avarlar ile Slavlar arasÝndaki iliĢkiyi anlama �abalarÝnÝ 

zorlaĢtÝrmaktadÝr. C�mlenin birinci kÝsmÝna g�re BizanslÝlarÝn savaĢ a�tÝğÝ Slavlar, Simocatta‟nÝn 

yazdÝklarÝndan bu sonu� �ÝkarÝlamasa da, AvarlarÝn tebaasÝ olarak g�r�n�yorlar. �te yandan, kağanÝn 

“baĢarÝnÝn meyvelerini paylaĢalÝm” s�zlerine bakarak benim �Ýkarabildiğim tek sonu� EflaklÝ SlavlarÝn 

hem AvarlarÝn hem de BizanslÝlarÝn d�ĢmanÝ olduğudur. 

Sonu�ta bu �eliĢkileri tam olarak ��zecek olan, 595 yÝlÝnÝn olaylarÝdÝr. 594‟te Bizans ile Avarlar 

arasÝnda ateĢkes sağlandÝ. Eğer Eflak SlavlarÝ AvarlarÝn boyunduruğu altÝnda idiyseler bu ateĢkesin 

onlarÝ da bağlamasÝ beklenir. O halde, Bizans strategosu Priscus 595‟te Eflak SlavlarÝna karĢÝ 

harekete ge�tiği zaman bunu SlavlarÝn Zaldapa, Akis ve Scopis‟i yakÝp yÝkmalarÝna karĢÝ yaptÝ39 ki 

bu, Avarlar ile Bizans arasÝnda 594‟te yapÝlan barÝĢÝn (veya ateĢkesin) SlavlarÝ ilgilendirmediğini 

g�sterir. Bu, Avar-Bizans iliĢkilerini bozan k���k bir olayda da a�Ýk�a bellidir. Peter Tuna‟yÝ ge�tiği 

zaman, keĢif kuvvetlerinden k���k bir grup kağanÝn emrindeki Bulgarlarla �atÝĢmaya girmiĢ ve 

yenilmiĢti. Avarlar bu �atÝĢmayÝ protesto edince Peter Avarlara zengin hediyelerle beraber bir el�i 

g�ndererek bu olaydan duyduğu �z�nt�y� bildirdi. O zaman 595‟te Bizans ile Avarlar arasÝnda barÝĢÝn 

h�k�m s�rd�ğ�nden ve Eflak SlavlarÝnÝn bağÝmsÝz olduklarÝndan emin olabiliriz ��nk� Avarlar 

Slavlara karĢÝ yapÝlan Bizans saldÝrÝlarÝnÝ protesto etmezken Bulgarlara karĢÝ bir saldÝrÝya hemen tepki 

g�stermiĢlerdi. 
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596 ilkbaharÝnda Priscus yeniden kumandan oldu ve ordusuyla birlikte yukarÝ Novae‟ye gelince 

kağanÝn el�isi BizanslÝlarÝn barÝĢÝ bozduğunu ��nk� Priscus‟un Avar topraklarÝna girdiğini s�yledi.40 

Bu olaydan BizanslÝlar, Avarlar ve Eflak SlavlarÝ arasÝndaki sÝnÝrÝn YukarÝ Novae Ģehri yakÝnlarÝnda 

bulunduğunu �ğreniyoruz. 

Bu savaĢÝn safhalarÝ �st�nde durmayacak, ancak dikkatimi Avarlar ile Slavlar arasÝndaki iliĢkiyi 

anlamaya yarayacak olaylar �st�nde yoğunlaĢtÝracağÝm. B�y�k ihtimalle 596‟da Avarlar Drisipera‟da 

BizanslÝlarla barÝĢ yaptÝlar. Bu barÝĢa g�re her iki taraf da Tuna‟yÝ sÝnÝr olarak kabul etti ve her iki 

tarafa Slavlara karĢÝ Tuna‟yÝ ge�me izni verildi. 

600 yÝlÝ yazÝnda Drisipera‟da imzalanan barÝĢa son verildi ve bu sefer BizanslÝlar Avarlara karĢÝ 

saldÝrÝya ge�ti. AynÝ yÝl i�inde Priscus kağanÝn ordusunu beĢ kere yendi. Bu zaferlerden en �nemlisi 

Tisa Nehri kÝyÝsÝnda, BizanslÝlarÝn pek �ok barbarla birlikte, kağanÝn ordusunun �nemli bir kÝsmÝnÝ 

oluĢturan 8.000 SlavÝ (Pannonia SlavlarÝ) esir ettiği zaferdi. 41 

Bizans ile Avarlar arasÝndaki barÝĢ 601‟de bir kere daha yenilendi. Mauricius‟un 602‟de tahttan 

indirilmesinden sonra, Avar-Slav iliĢkileri karanlÝk bir d�neme girer. Bu iliĢkilerden s�z eden VII. y�zyÝl 

kaynaklarÝ nadirdir ve siyasi geliĢmelerin doğru bir kronolojisini yapmamÝza elveriĢli değildirler. ġair 

Georgios Pisida‟ya g�re Heraklius‟un saltanatÝnÝn baĢlarÝnda (610-641) Avarlar ve Slavlar 

muhtemelen yine Bizans‟a saldÝrÝyorlardÝ. Pisida, imparatorluğun �� taraftan tehlike altÝnda olduğunu 

kaydeder: Ġskitler (Avarlar), Slavlar ve Persler.42 Buna g�re, 614-616 d�neminde Trakya‟ya Avarlar 

ve SlavlarÝn yaptÝğÝ saldÝrÝlar, takip edebildiğimiz kadarÝyla birbirinden bağÝmsÝz olarak 

ger�ekleĢiyordu. Buradan Eflak SlavlarÝnÝn hala Avarlardan bağÝmsÝz hareket ettikleri sonucunu 

�Ýkarabiliriz. Pisida‟nÝn bu ifadelerine Miracula s. Demetrii II‟de, 618‟de Selanik civarÝndaki SlavlarÝn 

Ģehri ele ge�irmek i�in kağandan yardÝm istedikleri Ģeklinde yazÝlanlarÝ eklemek gerekir. ġurasÝ a�Ýk ki 

Slavlar, AvarlarÝn tebaasÝ değil, en azÝndan o yÝl i�in m�ttefikleriydiler.43 O halde 618‟deki Selanik 

KuĢatmasÝnÝ ger�ekleĢtirenler, daha �nce Makedonya‟ya yerleĢmiĢ olan Slavlar, Avarlar ve Avarlara 

t�bi olan Pannonia SlavlarÝ idi.44 Miracula‟nÝn yazarÝ kağanÝn, topraklarÝnda yaĢayan �eĢitli kabileleri 

yanÝnda getirdiğini s�yler ve bunlarÝn arasÝnda SlavlarÝ ve BulgarlarÝ kaydeder. Buradaki SlavlarÝn, 

Pannonia SlavlarÝ olduğundan emin olabiliriz. �te yandan, bu kuĢatma sÝrasÝnda Eflak SlavlarÝna ne 

olduğu hakkÝnda bir bilgimiz yoktur. �yle g�r�n�yor ki Eflak SlavlarÝ, baĢarÝlÝ Bizans saldÝrÝlarÝ 

y�z�nden 602‟den sonra askeri olarak b�y�k zarar g�rm�Ģlerdi. BizanslÝlar ile Avarlar arasÝndaki 

barÝĢ Phokas‟Ýn Ġmparatorluğu D�nemi‟nde 604‟ten 610‟a kadar devam etti.45 Bu d�nem Avarlar i�in 

Eflak SlavlarÝ �st�nde hakimiyet kurmak i�in bir fÝrsattÝ. 

Bug�n tarihyazÝcÝlÝğÝnda a�Ýk�a bilinmektedir ki Eflak SlavlarÝ, Bizans topraklarÝna doğru 

g��lerine 613/614‟te baĢladÝlar ve Bizans idaresi altÝndaki Ġlirya‟nÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝ ele ge�irdiler.46 

Bu g�� bir kabile federasyonu Ģeklinde yapÝlmÝĢtÝ ��nk� 616‟daki Selanik kuĢatmasÝ sÝrasÝnda pek 

�ok kabileyi tek bir liderin, Hacon‟un komutasÝ altÝnda g�r�yoruz.47 B�y�k ihtimalle bu g��e AvarlarÝn 

baskÝlarÝ ve Eflak SlavlarÝnÝn topraklarÝna 604-614 d�neminde yaptÝklarÝ sonu�suz seferlere yol 

a�mÝĢtÝr. ġurasÝ nerdeyse kesindir ki Eflak SlavlarÝndan g�neye g�� etmeyenler Avar idaresi altÝna 
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girdiler ve bu durum en azÝndan Asparuk‟un BulgarlarÝnÝn Scythia Minor‟e gelmesine kadar devam 

etti. 

AvarlarÝn Ağustos 626‟daki Konstantinopolis KuĢatmasÝ sÝrasÝnda kağanÝn ordusunda pek �ok 

Slav bulunuyordu. Pannonia SlavlarÝnÝn bu ordunun i�inde bulunduklarÝna Ģ�phe yoktur, ancak Eflak 

SlavlarÝ‟nÝn durumundan emin değiliz ki onlarÝn da bulunmasÝ muhtemeldir. Chronicon paschale 

kağanÝn Konstantinopolis‟ten �ekildiğini ��nk� SlavlarÝn �oğunun ka�tÝğÝnÝ s�ylemektedir.48 Ancak 

olayÝ bu Ģekilde anlatan tek kaynak budur. KuĢatmanÝn sona eriĢini anlatan baĢka hi� bir kaynak 

Slavlardan AvarlarÝn m�ttefiği olarak s�z etmiyor. Ben bu durumu, 626‟daki Konstantinopolis 

KuĢatmasÝ sÝrasÝnda kağanÝn ordusunda bulunan SlavlarÝn farklÝ kabilelere mensup bulunduğunu, 

�oğunun AvarlarÝn tebaasÝ olduğunu ancak bazÝlarÝnÝn AvarlarÝn m�ttefiği olarak orada bulunduklarÝ 

Ģeklinde değerlendiriyorum. 

Ġstanbul kuĢatmasÝ Avar g�c�n�n doruğuydu. Bir ka� yÝl sonra, HÝrvatlar ve SÝrplar Ġmparator 

Heraklius‟un �ağrÝsÝ �zerine Dalma�ya ve Ġlirya‟ya geldiler. Ġmparatorluğun emrinde (foederati olarak) 

hareket ediyor 

lardÝ ve baĢlÝca g�revleri AvarlarÝn giriĢini engellemek �zere Tuna boylarÝnÝ tutmaktÝ. AvarlarÝn 

akÝnlarÝndan bir daha s�z edilmediğine g�re bu g�revlerini baĢarmÝĢ olmalÝlar. Constantine 

Porphyrogenitus HÝrvatlarÝn ve SÝrplarÝn AvarlarÝ bu b�lgelerden attÝklarÝnÝ yazmaktadÝr.49 Bu 

olaylarÝn diğer Slav kabileleri �st�ndeki etkileri muhtemelen Georgios Pisida‟nÝn Ģiirlerinde 

anlatÝlmaktadÝr ��nk� Pisida, Avarlar ile Slavlar arasÝnda 628/629 tarihlerinde bir savaĢ olduğunu 

s�ylemektedir. 

B�t�n bunlardan �ÝkarÝlacak genel sonu� 579‟dan 604‟e kadar olan d�nem boyunca AvarlarÝn 

Eflak SlavlarÝnÝ hi�bir zaman h�k�mranlÝklarÝ altÝna almamÝĢ olduklarÝdÝr. Avarlar muhtemelen pek �ok 

kereler bu Slavlara boyun eğdirmeye �alÝĢtÝlar, ancak bataklÝk ve ormanlÝk arazi Avar s�varilerinin 

askeri �st�nl�klerini bu b�lge halkÝ �st�nde kullanabilmelerine engel oldu. Peter ve Priscus‟un V. 

y�zyÝl sonundaki askeri harekatÝ Slav direncini yumuĢattÝ ve muhtemelen Rex Musokios etrafÝnda 

oluĢan kabile federasyonunun dağÝlmasÝna yol a�tÝ. 604 ile 613 yÝllarÝ arasÝnda Avarlar b�y�k ihtimalle 

Eflak SlavlarÝna karĢÝ baĢarÝ sağladÝlar ��nk�, Eflak SlavlarÝnÝn 613‟te baĢlayan g��lerinin nerdeyse 

kesin nedeni AvarlarÝn s�rekli saldÝrÝlarÝydÝ.50 Eflak SlavlarÝnÝn b�y�k kÝsmÝ Makedonya, Yunanistan, 

Tesalya ve Mora‟ya g��erek bir s�reliğine de olsa imparatorluk idaresinden bağÝmsÝz minik prenslikler 

kurdular. Eflak SlavlarÝnÝn geri kalanÝ sanÝrÝm Tuna‟nÝn kuzeyindeki eski yerleĢim b�lgelerinde 

kağanÝn idaresi altÝna girdiler. 
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1. GiriĢ 

Bu �alÝĢma doğu ve g�neydoğu Avrupa‟da Avar yerleĢimleri ile ilgili arkeolojik �alÝĢmalar 

hakkÝnda bilgi vermek amacÝ ile hazÝrlanmÝĢtÝr.1 �alÝĢma boyunca temsil �zelliğine sahip bir�ok �ğe 

ve obje g�n ÝĢÝğÝna �ÝkarÝlacak ve Avar yerleĢimlerinin yapÝlarÝ ve iĢlevleri �zerindeki farklÝ tezler 

tartÝĢmaya a�ÝlacaktÝr. 

AvrupalÝ Avar k�lt�r�n�n tarihsel2 ve arkeolojik3 a�Ýlardan detaylÝ kategorizasyonuna y�nelik 

daha �nceki ve g�n�m�z yaklaĢÝmlarÝnÝ değerlendirmek bu �alÝĢma �er�evesinin bir par�a dÝĢÝnda 

kalacaktÝr. 

YazÝlÝ kaynaklar AvarlarÝn 6. y�zyÝldan itibaren doğu ve g�ney doğu Avrupa topraklarÝnÝ 

fethetmeye baĢladÝklarÝnÝ g�stermektedir. 250 yÝl boyunca bir�ok d�Ģmana karĢÝ savunduklarÝ b�y�k 

bir imparatorluk yaratmayÝ baĢardÝlar. Ġmparatorluğun sonu ġarlman‟Ýn Avar savaĢlarÝ4 ile baĢlamÝĢ 

ama bug�n �ok net bilgilere sahip olmadÝğÝmÝz i�sel koĢullar da yÝkÝlmada �nemli bir rol oynamÝĢtÝr. 

Frenkler ile yaĢanan �atÝĢmalarda alÝnan seri yenilgiler ve bastÝrÝlamayan ayaklanmalar 

imparatorluğun sonunu hazÝrlamÝĢtÝ. Avrupa‟da yaĢanmakta olan idari ve politik değiĢimlerin de 

baskÝsÝ ile HÝristiyan Avar Beyliği 828 yÝlÝnda ortadan kayboldu.5 

Avarlar hakkÝnda bug�n sahip olduğumuz t�m yazÝlÝ kaynaklar yabancÝ g�zlemcilerin �alÝĢmalarÝ 

olmakla birlikte kronolojik anlamda eksiktirler ve Avar toplumunun yaĢam tarzÝ ve organizasyon yapÝsÝ 

hakkÝnda yeterli bilgi sağlayamamaktadÝrlar. Bu da tartÝĢÝlacak bir�ok noktanÝn oluĢmasÝna sebep 

olmaktadÝr. Metodolojik bakÝĢ a�ÝsÝ ile Avar medeniyeti hakkÝnda elde edilen arkeolojik bulgulardan bir 

etnik yorum ya da ge�erli bir tarihsel yargÝ oluĢturmak problemli sonu�lar doğurmaktadÝr.6 Avar sosyal 

tarihini yeniden yapÝlandÝrmaya y�nelik bazÝ giriĢimlerde bulunulmuĢsa da bu giriĢimler �nemli 

bulunmamÝĢlardÝr.7 

Walter Pohl‟un 1988 yÝlÝnda yayÝnlanan �alÝĢmasÝ, Avarlar hakkÝnda bug�n sahip olduğumuz 

kanÝlarda b�y�k rol oynayan en yakÝn zamanlÝ ve �nemli tarihsel �alÝĢmalardan biridir.8 Pohl, gens 

avarorum, -AvarlarÝn etnik kompozisyonlarÝ ve i� hiyerarĢileri -konusunda tamamiyle yeni bir bakÝĢ 

a�ÝsÝ yaratmÝĢtÝr.9 Pohl‟un analizleri g�stermektedir ki; Avarlar Avrupaya geldiklerinde Avrupa‟da 

y�zyÝllardÝr varolan yeniden yapÝlanma aĢamalarÝna hedef olabilecek derecede homojen bir etnik 

yapÝya sahiptiler. Toplumun yapÝlandÝğÝ �evrede kurumsallaĢmÝĢ gelenekler olduğunun da altÝnÝ 

�izmektedir. Bu �evre Avarlarda bir kimlik hissi yaratarak Avar olan ve olmayanlar arasÝndaki fark 

konusunda karar verme inisiyatifine sahip oldu. Bunun dÝĢÝnda imparatorluk sÝnÝrlarÝ i�erisinde 
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yaĢayanlarÝn kendilerini kimliklendirecekleri farklÝ gelenek ve gruplar da bulunmaktaydÝ.10 Bu da 

g�stermektedir ki Avar kağanlÝğÝnÝ terkedenler, en azÝndan �ok uzun bir s�re i�in, kendilerini Avar 

olarak niteleme hakkÝnÝ da kaybediyorlardÝ.11 

Pohl‟un �alÝĢmasÝ arkeoloji konusunda da Avarlar ile ilgili yeni bir bakÝĢ yarattÝ. Sonu� olarak 

artÝk arkeologlar bozkÝra bağlÝlÝktan uzaklaĢÝrken Bizans etkilerine daha fazla �nem verir hale geldiler. 

Bir baĢka �ağdaĢ yaklaĢÝm ise Avar medeniyetini, Avarlar‟Ýn Avrupaya geliĢlerinin hemen akabinde 

farklÝ yerel ve yabancÝ etkilerin oluĢturduğu bir yÝğÝn, bir k�me olarak nitelemektedir.12 

2. Avar YerleĢimi Konusundaki AraĢtÝrmanÝn BaĢlangÝcÝ 

Avar d�nemi yerleĢimlerine y�nelik ilk arkeolojik �alÝĢmalar bundan yaklaĢÝk kÝrk yÝl �nce 

baĢladÝ. 1960‟larÝn hemen baĢÝnda, Macaristan Bokros yakÝnlarÝnda, O. Trogmayer tarafÝndan ilk Avar 

d�nemi evi (k�m) bulundu. Trogmayer, evin 8. y�zyÝla ait olduğunu s�ylerken, I. Bona 7. y�zyÝlÝn sonu 

ile 8. y�zyÝlÝn baĢÝ arasÝnda yapÝlmÝĢ olduğunu iddia etti.13 1966 yÝlÝnda Dunaujvaros (Macaristan)‟da 

yapÝlan bir kurtarma kazÝsÝ ile �ok uzun yÝllar yerleĢim b�lgesi olduğu anlaĢÝlan daha geniĢ bir alan 

g�n ÝĢÝğÝna �ÝkarÝlmÝĢtÝr. 11‟inin 620-670 Avar d�nemi tarihli olduğu saptanan 34 ev bulunmuĢ ve 

kazÝnÝn bir b�l�m� dok�man haline getirilmiĢtir.14 YapÝlan bu kazÝ ile birlikte �ukurlarÝn dÝĢÝnda fÝrÝnlar 

ve dikkat �ekici bir hendek sistemi de g�n ÝĢÝğÝna �ÝkmÝĢtÝr. KazÝnÝn tamamlanmamÝĢ olmasÝ sebebiyle 

bu hendek sisteminin hangi ama�la oluĢturulduğu hakkÝnda bir bilgiye bug�n sahip değiliz.15 

YerleĢim araĢtÝrmalarÝnda kullanÝlan bir diğer metod ise arazi �alÝĢmasÝdÝr. Bu konuda 

B.M.Sz�ke‟nin g�neydoğu Macaristan‟da, K�r�s b�lgesinde bulduğu bir madde ile ilgili 1980 tarihli 

bilimsel �alÝĢmasÝ bir d�n�m noktasÝ oluĢturmaktadÝr.16 

240 b�lgenin haritasÝnÝ �ÝkarmÝĢ ve bunun sonucunda bunlarÝn �ok sayÝda yerleĢim yerleri değil, 

30-32 k�y olduğu yargÝsÝna varmÝĢtÝr ki bug�n bunun doğru bir yargÝ olduğu bilinmektedir. Sz�ke 

k�yleri kazamamÝĢ olmasÝna rağmen Avar yerleĢimi seramiklerini tarihlendirebilmemiz i�in yeterli veri 

sağlamayÝ baĢarmÝĢtÝr. Arazi �alÝĢmalarÝ ve kÝsmi kazÝlar ile bir�ok farklÝ Avar yerleĢimi bulunmuĢ ama 

bunlarÝn �ok az bir b�l�m� tamamen g�n ÝĢÝğÝna �ÝkarÝlmÝĢ ya da dok�man haline getirilmiĢtir.17 

�nemli yerler ile ilgili bulgularÝ karĢÝlaĢtÝralÝm. 

3. G�n IĢÝğÝna �ÝkarÝlan Yerlerin KonumlarÝ ve B�y�kl�kleri 

Bir�ok yerleĢim alanÝ al�ak platolar �zerinde, ya doğrudan su yolu �zerinde ya da yakÝnlarÝnda 

kurulmuĢtur. Miklos Takacs‟Ýn Batschka b�lgesindeki yerleĢim �alÝĢmalarÝ kil ve kum karÝĢÝmÝndan 

oluĢan verimli topraklar ile bol su kaynaklarÝnÝn g��menler tarafÝndan tercih edildiğini ortaya 

koymaktadÝr. Takacs‟Ýn yerleĢim faaliyeti konusunda g�sterge olarak kullandÝğÝ Avar d�nemi 

alanlarÝnÝn su ile bağlantÝsÝ olmayan verimli alanlarda hi� bulunmamasÝ buralarda �ok d�Ģ�k bir 

yerleĢim yoğunluğu olduğunu kanÝtlamaktadÝr.18 Diğer Ģeyler dÝĢÝnda bu b�lgede iki yerleĢim alanÝnÝn 

kazÝldÝğÝnÝ belirtir. 
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K�lked Feketekapu‟da (Macaristan)19 kazÝlan b�lgenin, i�erdiği 140 k�m (�ukur kazÝlarak 

oluĢturulan ev), 107 ayrÝ fÝrÝn, sayÝsÝz hendek ve d�rt kuyu ile daha b�y�k bir yerleĢime sahip olduğu 

anlaĢÝlmaktadÝr. B�lge Tuna sel kuĢağÝna yakÝn olmakla birlikte tÝpkÝ Dunaujvaros gibi Roma limon 

ticareti yolu �zerinde bulunmaktadÝr. 

Avusturya‟daki20 Avar d�nemine ait dağÝnÝk bulgular genellikle daha �nceden RomalÝlarÝn 

yerleĢmiĢ olduklarÝ b�lgelerden �ÝkarÝlmaktadÝr. Ama bu bulgularÝn oraya nasÝl gittiklerine ya da tam 

olarak nerede bulunduklarÝna dair kesin bilgiler var olmadÝğÝ i�in bunlarÝn bulunduklarÝ b�lgelerde 

Avar yerleĢimine bir kanÝt teĢkil ettiklerini s�ylemek yanlÝĢ olacaktÝr. Sonu� olarak bu bulgular Roma 

d�neminden Avar d�nemine kadar s�rekli bir yerleĢimin g�stergeleri olarak değerlendirilemezler. 

Lebeny‟de (Macaristan) iki Avar d�nemi yerleĢimi ortaya �ÝkarÝlmÝĢtÝr ki ikisi de tepenin �zerinde yer 

almaktadÝr.21 

Bu yerleĢimlerin orjinal b�y�kl�kleri hakkÝnda kesin bir yargÝya varmak tamamÝ g�nÝĢÝğÝna 

�ÝkarÝlmadÝklarÝ i�in m�mk�n değildir. ġu ana kadar ulaĢtÝğÝmÝz yerleĢimlerde ve b�y�k ihtimalle 

ulaĢÝlamayanlarda da varolan en b�y�k problemlerden birisi de d�nemsel geliĢim hakkÝnda bilgi 

alabileceğimiz t�m g�stergelerin erozyon ya da deprem gibi afetler sonucu yÝkÝlmÝĢ olmalarÝdÝr. 

4. Se�ilmiĢ Objeler ve BunlarÝn OlasÝ YorumlarÝ 

K�lked, Feketekapu‟da tanÝmlanamayan bir objeyi �evreleyen ilgin� bir dairesel hendek sistemi 

bulunmuĢtur.22 Ne yazÝk ki bu objenin tabiatÝ hakkÝnda kesin bir yargÝda bulunamÝyoruz. Szentes‟da 

da (Macaristan) amacÝ belli olmayan bir baĢka dairesel hendek g�n ÝĢÝğÝna �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Bu hendek 

bir a�ÝlÝĢa sahip olmakla birlikte birbiri ile bağlantÝlÝ gibi g�r�nen bir�ok �ukurun �evresinde 

dolaĢmaktadÝr.23 

Eperjes‟de (Macaristan) iki hendek ile �evrelenmiĢ, 16x24 metre boyutlarÝnda dikd�rtgen bir 

b�lge kazÝlmÝĢtÝ. Burada birbirinin hemen hemen aynÝ iki k�m bulundu.24 Ġkisinin arasÝndaki tek fark 

birisinde Ģ�mine bulunmamasÝydÝ. YerleĢimin t�m par�alarÝ kazÝlamadÝğÝ i�in bug�n bu dikd�rtgen 

b�lgenin tamamÝ ya da amacÝ hakkÝnda kesin bir yargÝ oluĢturamÝyoruz. 

Avar d�nemi yerleĢimi kalÝntÝlarÝndan g�n�m�ze ulaĢan �ok az sayÝda kalÝntÝdan biri olan ve 

i�erisinde bir ev, �iftlik binasÝ ve hendek barÝndÝran bir �iftlik, 

 Gy�r‟deki (Macaristan) kazÝ sÝrasÝnda ortaya �ÝkarÝlmÝĢ ve tekrar inĢa edilmiĢtir.25 KazÝ planÝnÝ 

g�z �n�nde bulundurursak �ğelerin ayrÝ ayrÝ net bi�imde tanÝnamamasÝ sebebiyle bu yeniden inĢa 

konusunda bazÝ Ģ�phelerim olduğunu da belirtmeliyim. 

Lebeny‟de tahta ġhaft ve kaldÝrÝm taĢÝndan yapÝlmÝĢ bir�ok kuyunun varlÝğÝ belgelenmiĢtir.26 

ġaftlar i�in kullanÝlan tahtalarÝn �zerinde ağa�la ilgili herhangi bir tarih var mÝ bilmiyorum. Lebeny‟deki 

d�z kumtaĢÝ par�alarÝndan oluĢturulan dikd�rtgen fÝrÝnlardan �zellikle bahsetmemiz gerekir ��nk� bu 

taĢlarÝn b�lgede daha �nceki tarihlerde varolan bir Roma binasÝndan alÝndÝğÝ d�Ģ�n�lmektedir. 
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Komarom (Slovakya)‟da bulunan iki fÝrÝn/Ģ�mine‟de de aynÝ materyallerin kullanÝldÝğÝnÝ g�rmekteyiz. 

S�sleyici �zelliklerini halen korumaktadÝrlar.27 

FÝrÝnlar, yaĢam alanlarÝnÝn, �atÝlarÝ olan k�mler olduğunu g�stermektedir. Bu en azÝndan 

bulgularÝn ve farklÝ yapÝlarÝn korunmuĢ olma derecelerinin bize anlattÝğÝdÝr. Daha sonraki tarihlerde bir 

deprem oluĢsa ya da kazÝ sÝrasÝnda �st katmanlarda bir kayma olsa dahi derin �ukurlar her zaman 

tanÝnabilirler. KazÝklar �zerine inĢa edilmiĢ olan ahĢap evler, kazÝlar sÝrasÝnda �ok zor tanÝnÝrlar ��nk� 

toprağÝn �zerinde kalan ahĢap zamanla ��r�m�Ģ olur ve evlerin yarattÝğÝ sÝğ �ukurluk fark edilemez 

hale gelir. BazÝ Avar yerleĢimlerinde k�mlerden farklÝ ev kalÝntÝlarÝna da rastlanmÝĢtÝr. Bunun 

�rneklerinden biri Bratislava-Devinski Nova Ves (Slovakya)‟da bulunmuĢtur.28 P. Tomka, Gy�r‟de �ok 

az bir b�l�m� toprağa g�m�lm�Ģ 3 metreye 4 metre bir ahĢap evi tekrar inĢa etmeyi baĢardÝ.29 

Zillingtal‟daki kazÝlar sÝrasÝnda eski bir Roma taĢ binasÝ kalÝntÝlarÝ �zerinde bir ev bulunmuĢtur ki bu 

Avusturya‟da g�n�m�ze kadar bulunan tek Avar yerleĢimi kalÝntÝsÝdÝr.30 Eski Roma binasÝ ile 

g�r�n�rde bir iliĢkisi olmamakla birlikte �ok uzun d�nemler kullanÝldÝğÝ d�Ģ�n�len bir yerleĢimdir. AynÝ 

yerleĢim alanÝ i�erisinde bulunan demir mucurlu ve bal�Ýk ocak hamla�lÝ fÝrÝn ve �ukurlar, burasÝnÝn 

d�nem i�erisinde demir �retilen bir b�lge olduğunu ortaya koymaktadÝr. B�lge i�erisinde bulunan 

b�y�k ve dikd�rtgen bir ocak demir ocağÝ olarak yorumlanÝrken, diğer g�rece k���k ocaklarÝn eritme 

ocaklarÝ olduğu d�Ģ�n�lmektedir.31 

Zillingtal, nasÝl Avar yerleĢimlerinde demir �retiminin g�zel bir �rneği ise, Szeksard‟da 

(Bogyiszloi yolu) ortaya �ÝkarÝlan yerleĢim de seramik �retiminin g�zel bir �rneğini teĢkil eder. Avar 

mezarlarÝnÝn -ki bunlar g�n�m�zde tamamen belgelenmiĢtir-32 1974-1976 yÝllarÝ arasÝnda yapÝlan ilk 

kazÝlarÝnda �ÝkrÝkta mezar sunağÝ amacÝyla �retilmiĢ y�ksek kalite seramik ve �anak ��mlek g�n 

ÝĢÝğÝna �ÝkarÝlmÝĢtÝr.  

1976 yÝlÝnda bu mezarlardan hemen bir ka� y�z metre ileride i�erisinde y�zlerce tuğlayla birlikte 

bir at�lye olan Avar yerleĢimi bulunmuĢtur. Takip eden yÝllar i�erisinde benzer bir at�lye daha g�n 

ÝĢÝğÝna �ÝkarÝlmÝĢtÝr.33 Bu yerleĢimlerden ve mezarlÝklardan elde edilen seramikler, bilim adamlarÝa, 

arkeolojide �ok ender olan, kÝyaslayÝcÝ �alÝĢmalar yapabilmeleri i�in �nemli malzeme sağlamÝĢtÝr. 

��mleklerin farklÝ ebatlarÝ dÝĢÝnda, yerleĢimlerde ve mezarlÝklarda bulunan objeler arasÝnda dikkat 

�ekici benzerlikler bulunmaktadÝr. Hepsinin aynÝ b�lgeden geldiği d�Ģ�n�ld�ğ� i�in proje baĢkanÝ tam 

olarak hangi at�lyelerden geldiklerini bulabilmek i�in n�tron aktivasyon analizi y�ntemi ile kopya 

elementleri izlemiĢtir.34 

Seramiklerin analizi yakÝn b�lge i�erisindeki at�lyelerden geldiklerini kanÝtlarken bazÝlarÝnÝn, 

1985 yÝlÝnda bulunan bir baĢkasÝndan geldikleri ortaya �ÝkmÝĢtÝr.35 N�tron aktivasyon analizi �nce 

Szekszard‟da daha sonra da t�m Tolna b�lgesinde kullanÝlmÝĢtÝr. ġaĢÝrtÝcÝ olan sonu� b�lge i�erisinde 

bulunan t�m �anak ��mleklerin bu �� at�lyeden gelmiĢ olmalarÝdÝr. �r�nleri, lokal alanÝn hayli 

uzağÝnda bulunan bir y�ksek kalite seramik �retim merkezi ortaya �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Szekszard 

yerleĢimindeki ikinci at�lyeye ait bir evin �zellikleri ile ilgili yorum ise hayli cesurdur: Y�zeydeki k���k 
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deliklerde, Gy. Hosner kap kacağÝn kurumasÝ i�in konulan yerin �zerinde manuel bir kap kacak tekeri 

ĢaftÝnÝn izlerini bulduğunu s�yler.36 

Avar yerleĢimleri hakkÝndaki tipik �ğelere d�nmeden �nce k�mler ve hendekler hakkÝnda bir 

par�a daha detaya inmemiz gerekir. 

K�mlerin birbirlerinden plan, derinlik ve kazÝk sayÝlarÝ ile ayrÝlan bir�ok �eĢitleri vardÝr. 

BazÝlarÝnda fÝrÝn varken bazÝlarÝnda yoktur. Bu b�lgelerin yaĢam alanÝ olma ihtimalleriyle birlikte, �iftlik, 

depo ya da, iplik i�in ideal bir nem oranÝna sahip olmalarÝ sebebiyle, dokuma evleri olmalarÝ daha 

muhtemeldir. BazÝ Avar yerleĢimlerinde mil halkalarÝ bulunmuĢ ama diğer yerlerin tersine ne 

dikd�rtgen �ukurlar ne de dokuma tezgahlarÝnÝ tartma amacÝyla kullanÝlacak tezgah ağÝrlÝklarÝ 

bulunmuĢtur.37 BazÝ �ukur binalarda ne �atÝ ne de fÝrÝn ama bir�ok zaman �ok dik olan ve doğrudan 

�ukura giren rampalar bulunmuĢtur. Bu t�r binalara ahÝr adÝ verilir ve domuz yetiĢtirmek i�in 

kullanÝlÝrlardÝ.38 

Sonu� olarak Avar k�mlerinin ama�larÝnÝ belirlemenin �ok zor olduğunu s�yleyebiliriz.39 

Konu hendeklere geldiği zaman ama�larÝnÝn ne olduğu konusunda bir yargÝya varmak, gerek 

sistemlerin sadece belli b�l�mleri kazÝldÝğÝ gerekse orijinal rotalarÝ artÝk izlenemediği i�in �ok daha 

zordur. BunlarÝn ya bina gruplarÝnÝ ya da daha geniĢ boyutta, �zellikle geliĢmemiĢ b�lgeleri, 

�evreledikleri d�Ģ�n�lmektedir. Belki de bunlar arazilerin sÝnÝrlarÝnÝ �izmek amacÝyla 

kullanÝlÝyorlardÝ.40 Lebeney‟deki Kaszasdomb kazÝsÝnda hendeklerle �evrili dikd�rtgen alanlar 

bulunmuĢtur. Alanlar hen�z analiz edilmemiĢ olmakla birlikte �it olduklarÝ ihtimali kuvvetli 

g�r�lmektedir.41 Komarom‟da bulunan d�rt hendekten ikisinin, i�erisinde evler de barÝndÝran bir 8. 

y�zyÝl mezarlÝğÝ �evrelediği d�Ģ�n�l�rken diğer ikisinin daha geniĢ bir yerleĢimin par�asÝ olduklarÝ 

farzedilmektedir.42 Botra SÝrbistan‟da bulunan hendekler i�erisinde ev ve �ukur �ğeler barÝndÝran 

Ģehirlere y�neldiğinden bunlarÝn iletiĢim hatlarÝ olduğu d�Ģ�n�lmektedir.43 AynÝ varsayÝm 

Dunaujvaros‟da bulunan Ģehir i�in de ge�erli olabilir. Evlerin ve hendeklerin aynÝ d�nemden olmalarÝ 

bu varsayÝmÝn akla yatkÝnlÝğÝnÝ kuvvetlendirmekle birlikte bu hendeklerin patika ya da drenaj ama�lÝ 

kullanÝlmÝĢ olmalarÝ da m�mk�nd�r. KazÝlar sÝrasÝnda bir�ok �ğenin eĢ zamanlÝ olarak bulunmasÝna 

rağmen �oğu kez bunlar farklÝ d�nemleri temsil ederler. Olaya bu a�Ýdan yaklaĢÝrsak bu “patikalar”‟Ýn 

�nceki ya da sonraki d�nemlerde binalarÝn �evresinde dolaĢan hendekler olma ihtimali de hayli 

kuvvetlenmektedir. 

Atilla Kiss, K�lked-Feketekapu‟daki hendeklere �nemli a�Ýklamalar getirmiĢtir. Bir�ok hendeğin 

drenaj olduğu kanÝsÝna varmÝĢtÝr. YerleĢimleri ya da bir b�l�mlerini �evrelemiĢ olsalar bile asla 

saldÝrÝlara karĢÝ korunma ama�lÝ yapÝlmadÝklarÝnÝ belirtmiĢtir.44 Bence bu, Avar yerleĢimlerinin g�l, 

nehir kÝyÝlarÝnda ya da sel kuĢağÝnda konumlandÝrÝldÝğÝnÝ da g�z �n�ne alÝrsak, olduk�a ikna edici bir 

yargÝdÝr. SularÝn y�kselmesi le birlikte sel riski oluĢacağÝndan drenajlar oluĢturulmasÝ olduk�a mantÝklÝ 

g�r�nmektedir. Bu yaklaĢÝm ile ilgili kafa karÝĢtÝran tek nokta buradaki bir�ok k�m‟�n bu rutubetli 

b�lgede kurulmuĢ olmasÝdÝr. Bunlar olasÝ bir selde en tehlikeli konumda olacaklardÝ. Belki de bu farklÝ 
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derinlik ve geniĢlikteki hendeklerin saldÝrÝlardan korunma ama�lÝ oluĢturulmadÝklarÝnÝ s�ylemek doğru 

olacaktÝr. Erozyon ve �eĢitli afetler sebebi ile bu hendeklerin derinlik ve geniĢlikleri bug�n 

kestirilemese de bunlarÝn korunma ama�lÝ en azÝndan d�Ģmandan korunma ama�lÝ oluĢturulmadÝklarÝ 

ortadadÝr. Bu bir�ok hendeğin hemen yan yana kazÝlmÝĢ olduğu durumlar i�in de ge�erli bir bakÝĢ 

a�ÝsÝdÝr. Yeni hendeklerin eski hendeklerin rotasÝ �zerinde kazÝldÝğÝnÝ dikkate alÝrsak bu hendeklerin 

farklÝ d�nemlere ait olduklarÝ da ortaya �ÝkacaktÝr. 

YerleĢimlerde bulunan fÝrÝnlar b�y�kl�k ve iĢlev konularÝnda farklÝlÝklar taĢÝrlar. Bazen 

yapÝldÝklarÝ maddeler de farklÝdÝr. Kabaca evlerdeki a�Ýk Ģ�mineler, kubbe Ģeklinde kire� ocaklarÝ ve 

Zillingtal ve Szekszard kazÝlarÝnda olduğu gibi yaĢam alanlarÝnÝn dÝĢÝnda bağlantÝlÝ �ukurlu eritme 

ocaklarÝ olarak kategorize edilebilirler. 

Eperjes‟de, Avar d�nemine ait olduğu d�Ģ�n�len demir �i�ekler ve demir mucur par�alarÝ 

bulunmuĢtur.45 Bu t�r bulgular ve diğerleri Avar d�nemi demir �retimine ve hen�z keĢfedilememiĢ 

olmakla birlikte ocaklarÝn varlÝğÝna bir kanÝt sayÝlabilir. Avar yerleĢimlerinde baĢka metallerin �retimi 

konusunda herhangi bir g�stergeye ulaĢÝlamamÝĢtÝr. Visegrad‟da bronz eritme ocağÝ olabilecek bir 

�rneğe rastlanÝlmÝĢ olmakla birlikte bu bulgunun 10 ve 13. y�zyÝllar arasÝndan kalma olduğu 

d�Ģ�n�lmektedir.46 G�m�l� bir fÝrÝn ve �n odasÝnÝn dolgusu sÝrasÝnda, geri d�n�Ģ�m i�in kullanÝlan 

eritilmiĢ bronz objelerin yanÝ sÝra kurna Ģeklinde bir bronz, mucur par�alarÝ ve bronz damlalarÝ 

bulunmuĢtur. TamamlanmÝĢ bir �r�n ya da eritme kabÝ bulgularÝna rastlanÝlmamÝĢtÝr. 

Ge� Avar d�nemi bronz s�s eĢyalarÝnÝn dağÝlma modelini g�z �n�nde bulundurursak bir�ok 

b�lgesel �retim merkezi olduğu kanÝsÝna ulaĢabiliriz.47 Bu bronz objelerin bahsettiğimiz kÝrsal 

b�lgelerde mi yoksa bug�ne kadar keĢfedilmemiĢ daha �nemli yerleĢim alanlarÝnda mÝ �retildiğine 

dair bilgiye bug�n sahip değiliz. Sonraki Avar d�nemi Visegrad bulgularÝ, bu s�s eĢyalarÝnÝn 

yapÝlabilmesi i�in kullanÝlan hammaddenin daha eski eĢyalarÝn eritilmesi ile elde edildiği y�n�ndeki 

varsayÝmlarÝ onaylamaktadÝr. 

YerleĢimlerin i�inde kalÝp ya da Ģablonlara rastlanÝlmamÝĢ, mezar sunağÝ ya da dağÝlmÝĢ 

kalÝntÝlar olarak bazÝ �rneklerine rastlanÝlmÝĢtÝr. DağÝlmÝĢ kalÝntÝlar, spesifik bir yerleĢime ya da 

mezarlÝklara mal edilemezler. Buna rağmen H. Winter, bir b�l�m� erimiĢ ya da perdahlanmÝĢ bu kalÝp 

ve ĢeblonlarÝ yerleĢim bulgusu olarak ele almÝĢtÝr.48 Fakat b�yle bir yaklaĢÝm bulgularÝn k�kenleri 

hakkÝnda yanlÝĢ kanÝlarÝn oluĢmasÝna sebep olabilir. 

Mezar sunaklarÝ ile ilgili iki �rnek vermek istiyorum. Vac-Kavicsbanya‟da ortaya �ÝkarÝlan 

mezarlÝkta, yağmalanmÝĢ bir kadÝn mezarÝnda, kadÝnÝn ayaklarÝnÝn hemen yanÝnda iki par�alÝ bir t�f 

kalÝbÝ bulunmuĢtur.49 

Ġ�lerinde demir iĢ�iliği faaliyetinin kanÝtlarÝnÝ barÝndÝran Avar mezarlarÝ bu �alÝĢmada ilgi duyulan 

konulardan biridir. Buralarda bulunan aletler bize o d�nemde zanaatin ne boyutta olduğuna dair bir 

fikir vermektedir. Makas, �eki� ve pense gibi basit aletlere �ok fazla ilgi g�sterilmemektedir ��nk� bu 

aletler ge�en zaman boyunca Ģekillerini koruyabilmiĢlerdir. DeğiĢik kalÝplar, ham madde par�alarÝ, 
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yarÝsÝ tamamlanmÝĢ �r�nler, mucurlar, lehimleme demirleri, k�r�k kalÝntÝlarÝ, Kunszentmarton 

mezarÝnda bulunanlar gibi terazi ve ağÝrlÝklar ise basit aletlere oranla daha �nemlidirler.50 Buralara 

g�m�len insanlarÝn metal iĢ�ileri ya da zanaatkar olup olmadÝğÝna, stat�lerine ve hangi yerleĢimde 

hangi iĢ kolunda �alÝĢtÝklarÝna dair bir bilgiye ulaĢÝlamamÝĢtÝr. 

5. Avar YerleĢimlerindeki Bulgu �eĢitleri 

YerleĢimlerden elde edilen bulgularÝn b�y�k bir b�l�m� seramiklerdir ki bunlarÝn da bir b�l�m� 

elle, geriye kalanlarÝ ise �ÝkrÝk ile ĢekillendirilmiĢtir. Geleneksel mezar sunaklarÝ y�ksek kalite seramik 

ve kap kacaktan oluĢurken, yerleĢim alanlarÝndan �ÝkarÝlan kalÝntÝlar, tencere, �anak, maĢrapa, 

kavanoz, ĢiĢe, el yapÝmÝ bal�Ýk �aydanlÝk, tutacak, kÝzartma tabaklarÝ, kapak gibi piĢirme ve saklama 

ama�lÝ objelerdir. S�sleme i�in ise dalga modelleri, demet hatlarÝ, damgalÝ grid modelleri, parmak 

baskÝlÝ bardak ağÝzlarÝ kullanÝlmaktaydÝ. BazÝ zamanlarda bulunan tek Ģey k���k par�alardÝr ki kabÝn 

orijinali hakkÝnda hi�bir fikir vermezler. 

�oğunlukla elde edilen diğer bir bulgu ise yerleĢimlerin ��p �ukurlarÝndan elde edilen hayvan 

kemikleridir. OranÝ durumdan duruma değiĢiklik g�stermekle birlikte, domuz, sÝğÝr, at, koyun, ke�i, 

k�mes hayvanlarÝnÝn yanÝsÝra vahĢi hayvan ve balÝk kemikleri de bulunmuĢtur.51 �evre b�lgelerde 

yer alan Avar mezarlarÝndan elde edilen hayvan ve yemek sunaklarÝ beslenen yerel hayvanlar 

hakkÝnda ek bilgi sağlamaktadÝr.52 DeğiĢik hayvan kemiklerinden baĢka, yumurta ve yumurta kabuğu 

par�alarÝ da bulunmuĢtur. 

YerleĢimlerden elde edilen metal ve demir kalÝntÝlarÝ genelde k���k ve tÝrnak, biz, iğne ya da 

bÝ�akla sÝnÝrlÝdÝr. Bu materyalleri doğru tarihlendirebilmek neredeyse m�mk�n değildir. Komarom 

yerleĢiminde bazÝ ilgin� metal kalÝntÝlara rastlanmÝĢtÝ. Bir ocak yanÝnda bulunan ve t�r�n�n tek �rneği 

olan bir saban demiri ile bir evin dolgusu sÝrasÝnda bulunan ve 7-8. y�zyÝla ait olduğu tahmin edilen 

bakÝr kaplamalÝ demir kemer bu bulgular arasÝnda en �nemlileridir.53 8.-9. y�zyÝllara ait olduğu 

tahmin edilen saban demiri �ok �nemli bir tarÝmsal bulgudur. K�lked-Feketekapu‟daki evlerde bulunan 

değirmentaĢlarÝ ile Komarom‟da bulunan iki değirmen taĢÝ par�asÝnÝ da ayrÝca belirtmekte yarar 

g�r�yorum. Bu iki bulgu da tarÝmsal faaliyetin �nemli kanÝtlarÝdÝr.54 

Ġlk yerleĢimlerden elde edilen bir baĢka ilgi �ekici metal bulgusu ise Dunaujvaros-Alsofoki‟de 

bulunan ve 8. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝna ait olduğu d�Ģ�n�len k�pelerdir.55 

Tatabanya-Alsogalla‟daki56 k�mlerde bulunan diğer metal kalÝntÝlar erken ve orta Avar 

d�neminden halat kasasÝndan ge�irilmiĢ bir �elik ve kare bir kemer s�s�d�r. Metal bulgular �ok 

nadirdir ��nk� insanlar bir yerleĢimi terk ederlerken değerli ve kullanÝĢlÝ t�m eĢyalarÝnÝ yanlarÝnda 

g�t�r�rlerdi. Bu t�r yerleĢim ve mezarlÝğÝn eĢ zamanlÝ olduğu durumlarda objelerin nereden 

geldiklerini kestirmek m�mk�n olmamaktadÝr. M�cevher par�alarÝ da genellikle mezar sunaklarÝdÝr. 

6. Avar YerleĢimlerinin Tahmini Tarihleri 
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YerleĢimlerin ya da bir b�l�mlerinin tarihlendirilmesi buralarda bulunan seramikler yardÝmÝ ile 

ger�ekleĢtirilebilmektedir. Genelde k���k par�alar bulunduğunu g�z �n�ne alÝrsak tipokronolojik 

tarihlendirme yapmanÝn g��l�ğ�n� daha net algÝlarÝz. TamamÝ ya da geniĢ bir b�l�m� korunmuĢ 

yerleĢimlerden elde edilen seramiklere duyulan ilgi yakÝnlarÝndaki mezarlÝklardan elde edilen 

kalÝntÝlarla karĢÝlaĢtÝrÝlabilmeleri sebebiyle fazladÝr.  

YerleĢim ve mezarlÝk seramikleri arasÝnda varolan teknolojik ve bi�imsel farklÝlÝklar elimizde 

g�venilir bir tipokronolojik veri bulunmadÝğÝ i�in yerleĢim bulgularÝnÝ tarihlendirme ya da yeniden inĢa 

etmeyi ya zorlaĢtÝrÝyor ya da tamamen imkansÝz hale getiriyor.57 Bu sebeplerden �t�r� yerleĢim 

seramiklerinin tarihlendirilmesi konusunda �ok farklÝ varsayÝmlar bulunmaktadÝr.58 Avar 

yerleĢimlerinin genel planÝ konusundaki yaklaĢÝmlar gibi tarihlendirme konusundaki yaklaĢÝmlar da 

genelde tahminidir. Avar yerleĢimlerinin sadece bir b�l�m� kazÝlmÝĢ olduğu i�in k�ylerin tamamÝnÝn 

neye benzediği hakkÝnda kesin bir kanÝya sahip olmak m�mk�n değildir. 

Avar yerleĢimlerini tarihlendirme konusundaki g�n�m�z yaklaĢÝmlarÝndan kÝsaca s�z etmek 

isterim. I. Bona, Dunaujvaros‟daki 11 evi, 620-67059 arasÝ olarak tarihlendirirken H. Winter geneli i�in 

7. y�zyÝl tarihini kullanmÝĢtÝr.60 Lebeny‟deki iki yerleĢim i�in verilen tarihler ortalama olarak 7. ve 8. 

ve/veya 9. yy.‟lardÝr.61 Sonu�larÝn yayÝnÝ halen beklenmektedir. Szekszard‟daki (Bogyiszloi yolu) 

yerleĢimin katman bilimsel analizi at�lyelerin kullanÝmda olduğu d�neme dair bir yargÝya varmamÝza 

yardÝmcÝ olmaktadÝr. Rosner birinci ve ���nc� at�lyelerin 6. y�zyÝlÝn sonunda, ikinci at�lyenin ise 

onlardan sonra ama en ge� 7. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda �alÝĢmaya baĢladÝğÝnÝ �ne s�rer. Derin bir �ukurda 

kurulan 3 numaralÝ �retim yerinin �alÝĢmalarÝ kÝsa bir s�re sonra b�y�k ihtimalle sel sebebi ile sona 

ermiĢken, diğer ikisinin yerleĢim alanÝnÝn terk edldiği 9. y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar �alÝĢtÝğÝ 

d�Ģ�n�lmektedir.62 Szekszard‟daki kazÝyÝ takiben Ģehirden 6 km. uzakta �cseny yakÝnlarÝnda �� 

ocaklÝ bir at�lye daha bulunmuĢtur. Bu fÝrÝnlarÝn 7. y�zyÝlÝn ortalarÝndan 9. y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar 

baĢarÝyla kullanÝldÝklarÝ tahmin edilmektedir. �cseny‟deki �r�n �rnekleri ile Szekszard‟daki ���nc� 

at�lyeden elde edilen �rnekler arasÝndaki benzerlik, Szekszard‟daki zanaatkarÝn yerleĢimini terk 

ettikten sonra burada yeni at�lyesinde �alÝĢmaya devam ettiğini g�stermektedir.63 

Eperjes‟e yerleĢimin yaklaĢÝk olarak 7. y�zyÝlÝn son �eyreğinde baĢlayÝp 9. y�zyÝlÝn sonuna 

kadar s�rd�ğ� d�Ģ�n�lmektedir. Cs. Balint 8. y�zyÝlÝ d�nemin en iyi zamanÝ olarak nitelemektedir.64 

YerleĢimlerden elde edilen, gerek elle gerek �ÝkrÝkla ĢekillendirilmiĢ kap kacaklarÝn yardÝmÝ ile Sandor 

Trugly, Komarom yerleĢimini, birincisi 7. y�zyÝlÝn ortalarÝnda baĢlayan, ikincisi 7. y�zyÝlÝn sonunda 

baĢlayÝp 800‟lere kadar s�ren, ���nc�s� de 9. ya da 10. yy.‟a kadar s�ren �� d�neme ayÝrmÝĢÝr.65 

Sturovo-Obid yerleĢimindeki g�rece iyi koĢullar, yerleĢimin �� d�nemi ile eĢ zamanlÝ olarak 7. 

ve 8. y�zyÝldaki yerleĢim seramiklerinin geliĢimine �� aĢamalÝ tipokronolojik bir bakÝĢ a�ÝsÝ 

geliĢtirilmesine yardÝmcÝ olmuĢtur.66 B�lgenin belirli alanlarÝndaki ilk yerleĢim belirtileri 7. y�zyÝlÝn 

ortalarÝna denk gelmektedir. Zillingtal‟daki yerleĢimden elde edilen ve bal�Ýk ocak hamla�larÝ ile 

mucurlarÝ tarihlendirmek i�in kullanÝlan kap kacak par�alarÝ 7. ve 8. y�zyÝlÝ iĢaret etmektedirler.67 AyrÝ 

inĢaat aĢamalarÝnÝ belirlemenin m�mk�n olup olmadÝğÝnÝ bilmiyorum. Gyoma 133 yerleĢimi 
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seramikleri b�lgede yerleĢimin 8. y�zyÝlda, ya ortalarÝnda ya da sonuna doğru baĢladÝğÝnÝ 

g�stermektedir.68 Gy�r‟deki yerleĢim �zellikleri ise 8. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnÝ g�stermektedir.69 

Tatabanya-Alsagolla‟da iki evin ve kazÝk deliğinin dolgusu sÝrasÝnda elde edilen metal bulgular 

b�lgede yerleĢimin 7. y�zyÝlÝn son �eyreğinde -hatta daha sonrasÝnda- baĢladÝğÝnÝ ortaya 

koymaktadÝr.70 Tiszaf�red‟deki71 seramik ve par�a bulgularÝ burada yerleĢimin yaklaĢÝk olarak 8. 

y�zyÝlda baĢladÝğÝnÝ ve 9. y�zyÝla kadar s�rd�ğ�n� g�sterirken, Racalmas-Regi‟deki72 yerleĢimin 8. 

yy.‟dan itibaren baĢladÝğÝ belgelenmiĢtir. 

K�lked-Feketekapu‟daki yerleĢim ile ilgili olarak �ok az yayÝn bulunmakla birlikte ben de hen�z 

buranÝn tarihlendirilmesi ile ilgili bir varsayÝm ile karĢÝlaĢmadÝm. Bu yerleĢimde yer alan 366 mezar, 

yerleĢim �ğelerini birleĢtirmek ve bir ardÝllÝk oluĢturabilmek amacÝyla “B” harfi altÝnda toplanmÝĢtÝr.73 

6. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan 800‟lere kadar kullanÝlan bu mezarlÝk ilgili belgelerin yakÝnda yayÝnlanmasÝ 

ve bu yerleĢimin tarihlendirilmesine iliĢkin değerli ipu�larÝ sağlamasÝ beklenmektedir.74 

YerleĢimler i�erisinde yer alan mezarlarÝn gelecek analizleri bir�ok durumda yerleĢim evrelerinin 

kronolojik sÝnÝflandÝrmasÝ i�in yararlÝ kanÝtlar sağlar. Komarom ve K�lked-Feketekapu bu t�r analizler 

i�in �ok uygun b�lgelerdir ��nk� �nemli b�l�mleri kazÝlmÝĢ ve mezarlarÝn i�erisinde bulunanlar �ok iyi 

belgelenmiĢlerdir.  

Szekszard‟daki  (Bogyiszloi yolu) yerleĢim ve mezarlÝk arasÝndaki kÝyas da �ok �nemlidir ��nk� 

bir�ok yerleĢim seramiği mezarlÝk seramiklerinin geldiği at�lyeden gelmiĢtir. BazÝ yerlerde mezarlar 

yerleĢim alanÝnÝn i�erisinde ya da yakÝnÝnda bulunmuĢ olmakla birlikte genellikle yağmalanmÝĢ olan 

bu mezarlarda hi�bir sunağa ya da kronolojik verisel bulgulara rastlanÝlmamÝĢtÝr. YerleĢimlerin 

par�alarÝ ile yakÝnlarÝndaki mezarlarÝn birarada olup olmadÝklarÝnÝ belirlemekte �oğu kez 

zorlanÝlmaktadÝr. 

ĠĢleri daha da karÝĢtÝran bir baĢka etmen ise,75 insanlarÝn �ok yakÝn bir b�lgeye gitse ve hala 

aynÝ mezarlÝğÝ kullanÝyor olsa bile, yerleĢimin değiĢmesidir. Bu Szekszard ve �cseny‟de karĢÝlaĢÝlan 

durum olabilir. Gy. Rosner‟e g�re zanaatkar birinci yerleĢimin ���nc� at�lyesini terk ederek 

�cseny‟de bir baĢkasÝnÝ a�mÝĢtÝr.76 

Son olarak bu �alÝĢmayla bağlantÝlÝ olan yerleĢimlerin kabaca 6. y�zyÝl ile 9. y�zyÝl arasÝnda 

tarihlendirilebileceğini s�yleyebiliriz. Sonraki lokal yerleĢim faaliyetleri de kanÝtlanabilir ve 

bahsedilmeleri gerekir ama o yerleĢimler Avar Ġmparatorluğu d�nemi ile eĢ zamanlÝ değildirler. 

Macaristan‟Ýn bir�ok yerindeki lokal yerleĢim ve g�mme devamlÝlÝğÝ bazÝ b�lgelerin verimli topraklarÝ 

ve coğrafi konumlarÝ sebebiyle tercih edilmelerine bağlanabilir. Etkili Roma yapÝsÝ da bu t�r eğilimleri 

kuvvetlendiren �nemli bir etmendir kuĢkusuz. 

7. �zet ve TartÝĢma 

Avar yerleĢimleri genelde farklÝ k�mler, �ukurlar, hendekler ve fÝrÝnlardan oluĢurlardÝ. 

YerleĢimleri �evreleyen hendekler kuĢkusuz d�Ģmanlardan korunma amacÝyla yapÝlmamÝĢlardÝ. 
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AyrÝca hafif�e toprağa g�m�l� ya da y�zeyin hemen �zerinde y�kselen ahĢap evler de vardÝ ama 

kazÝlarda bu evlere nadiren rastlanÝlmÝĢtÝr. YerleĢim alanlarÝ i�erisinde bulunan mezarlar genelde 

yerleĢim alanÝ terk edildikten sonra inĢa edilen mezarlardÝ. Bu �alÝĢmada bahsedilen g��menlerin 

�oğu ya �ift�i ya da sÝğÝr yetiĢtiricisiydi. Seramik gibi metal de, en azÝndan demir, yerel olarak 

�retiliyordu. BazÝ b�lgelerde sadece belirli bir yerleĢime değil t�m alana seramik �reten b�y�k 

at�lyeler vardÝ. Bug�n halen bu yerleĢimlerin yapÝsÝ ya da organizasyonlarÝna y�nelik yeterli bilgimiz 

yoktur ��nk� hi�biri tamamiyle kazÝlÝp belgelenmemiĢtir. 

Belirli objeleri ya da inĢaat evrelerini tarihlendirme konusunda da sorunlar yaĢanmaktadÝr ki bu 

kazÝlmÝĢ yapÝlarÝn karĢÝlaĢtÝrmalÝ �alÝĢmalarÝ i�in olmazsa olmaz bir etmendir. Bu sebeple ilerleme 

ancak yerleĢimlerin geniĢ b�l�mlerinin kazÝlmasÝyla ya da daha �nceden kazÝlan yerlerden elde 

edilmiĢ olan bilgilerin yayÝnlanmasÝ ile m�mk�n olacaktÝr. YerleĢim faaliyetlerini daha iyi 

algilayabilmek i�in yerleĢim seramiklerinin kesin ve tam kronolojik ĢemasÝna ihtiya� duyulmaktadÝr. 

DevamlÝ olarak Avar yerleĢimlerinden bahsediyoruz peki ama buralarÝ “Avar” yapan �zellik 

nedir? Burada bahsedilen b�t�n karakteristik �zellikler aynÝ d�nem i�erisinde farklÝ b�lgelerde, Avar 

d�neminden �ok �nce de varolan �zelliklerdir. I. Bona 1973 yÝlÝnda yerleĢimlerin i�sel yapÝsÝnÝn �ok 

�nemli bir �ğesi olan hendek sisteminin Asya k�kenli olduğunu �ne s�rm�Ģt�. Avar yerleĢimlerinin 

dÝĢÝnda aynÝ d�nem i�erisinde bu sistemi sadece doğuda g�rebilmiĢ ama orta Avrupa‟da bu sisteme 

sahip bir baĢka yerleĢim bulamamÝĢtÝ.77 1996 yÝlÝnda T. Vida Bona‟nÝn g�zlemlerinde k���k bir 

değiĢiklik yaparak orta ve doğu Avrupadaki diğer yerleĢimler i�inde en �ok hendeğe Avar 

yerleĢimlerinde rastlanÝldÝğÝnÝ �ne s�rm�Ģt�r.78 Genelin benimsediği bir yaklaĢÝma g�re hendekler 

kiĢisel ya da aile arazilerinin sÝnÝrÝnÝ oluĢturmakta idi. Bu varsayÝmlar halen kanÝtlanamamÝĢtÝr. 

Hendeklerin lağÝm ve/veya atÝklar i�in drenaj amacÝ ile oluĢturulmuĢ olma ihtimalleri de bulunmaktadÝr. 

Burada �nemli olan soru Avar yerleĢimlerinin karakteristik �zellikleri doğal �evrelerine adapte 

olabilmeleri mi yoksa etnik bir tabiatlarÝ var mÝ? Sadece KağanlÝk i�erisinde yaĢayan insanlarÝn 

Avarlar kimliğine sahip olduğu varsayÝmÝndan yola �Ýkarsak, Avar Ġmparatorluğu topraklarÝnda 

oluĢturulmuĢ yerleĢimlerin hepsinin Avar olduğu sonucuna ulaĢabiliriz. Zaman da tabii ki �ok �nemli 

bir rol oynamaktadÝr; burada zamanla kastettiğimiz tabii ki Avrupa‟daki Avar Ġmparatorluğu zamanÝdÝr. 

Zaman �er�evesi net bir Ģekilde oluĢturulabilirken AvarlarÝn yerleĢmiĢ olduklarÝ toprağÝ kesin olarak 

belirleyebilmek hayli zordur. 

G�venilir yazÝlÝ kaynaklar olmadÝğÝ i�in araĢtÝrmacÝlar Avarlar ile ilgili bulgularÝn dağÝlÝm 

haritalarÝndan yola �Ýkarak -ki bunlar d�nemin diğer bulgularÝndan rahatlÝkla ayÝrt edilebilir bulgulardÝr-

Avar Ġmparatorluk topraklarÝ hakkÝnda bilgi sağlamaya �alÝĢmaktadÝrlar. Bunlar I. Kovrig‟in Avar 

yerleĢim alanÝnÝn boyutlarÝnÝ belirlemeye �alÝĢÝrken kullandÝğÝ kriterlerdir. 6. ve 7. y�zyÝllarda yaklaĢÝk 

100,000 km2‟lik bir alana, 8. y�zyÝlda ise 140,000 ila 160,000 km2‟lik bir alana yerleĢtikleri 

d�Ģ�n�lmektedir.79 Metodolojik bakÝĢ a�ÝsÝndan incelendiği takdirde b�yle bir kriter tartÝĢÝlmadan 

kabul edilemez ��nk� bulgularÝn varlÝğÝ ve sÝklÝğÝ g�m�lm�Ģ olan insanÝn politik d�Ģ�ncesi, stat�s� ya 

da mentalitesi hakkÝnda bilgiler vermekten uzaktÝr.  
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Avar mezarlÝklarÝ �zerine yapÝlmÝĢ araĢtÝrmalar bir�ok kiĢinin aynÝ anda g�m�ld�ğ�n� ve 

bunlara �ok �eĢitli sunaklar sunulduğunu ortaya koyar. Bu sunaklar Avar, Germanic ya da diğer 

adaklardan ya da hepsinin birleĢiminden oluĢmaktadÝrlar. Avar toplumunun en baĢÝndan beri homojen 

bir etnik yapÝya sahip olduğunu s�ylemek �ok da yanlÝĢ olmayacaktÝr.  

Toplum i�erisinde yer alan farklÝ gruplar b�y�k bir �zg�rl�ğe sahiptiler. Mutlaka egemen bir 

geleneksel kost�m vardÝr ama mezarlardan elde edilen bilgiler, �zellikle mezarlarÝn g�nl�k yaĢamÝ 

yansÝtmadÝklarÝnÝ g�z�n�nde bulundurursak, bu durumu aydÝnlatmaya yetmiyor.  

AynÝ zamanda Avar toplumunda ne katÝ bir hiyerarĢi anlayÝĢÝnÝn ne de standart bir cenaze 

t�reninin olduğunu belirtmekte de fayda vardÝr. Etnik yorumlarÝn kanÝtlanmasÝ en azÝndan arkeolojik 

a�Ýdan imkansÝz değilse bile olduk�a komplike ve zordur. Bu sebeple benim d�Ģ�nceme g�re bu etnik 

farklÝlÝklar bu �alÝĢmada bahsedilen kesin sÝnÝrlar ya da yerleĢimlerin ve g��menlerin sÝnÝflandÝrÝlmasÝ 

konularÝnda uygun kriterler değillerdir. 

Belirli yerleĢimlerin iĢlevi ve konumu ile oralarda yaĢayan insanlarÝn etnik ge�miĢleri hakkÝndaki 

yargÝlarÝn nasÝl oluĢturulduğuna dair iki �rnek vermek isterim. K�lked-Feketekapu yakÝnlarÝnda 

bulunan mezar sunaklarÝ ve yerleĢimin konumu temelinde A. Kiss, burada g�m�l� olan insanlarÝn 

�oğunun Avarlar tarafÝndan yolun g�venliğini sağlamak amacÝyla yerleĢtirilen ve Avar ordusuna bağlÝ 

olan Almanlar olduğunu �ne s�rer.80 J. Zabojnik‟e g�re ise Avar d�nemi �zellikleri yerleĢimlerin -

bug�n Slovakya‟nÝn bir par�asÝ o d�nemde ise bir sÝnÝr b�lgesi olan bir alanda karakteristik Avar 

mezar sunaklarÝnÝn olduğu mezarlÝklar ile birlikte- bizzat Avarlar tarafÝndan inĢa edildiğini ve yine 

bizzat Avarlar‟Ýn buraya yerleĢtiklerini �ne s�rer. Bunlar ileri karakol ya da savunma kurumlarÝ olarak 

stratejik noktalarda konumlandÝrÝlmÝĢ ve gezici Avar birimleri bu merkezlerden topraklarÝna y�nelik 

olasÝ bir Slav tehlikesini uzaklaĢtÝrmakla g�revlendirilmiĢlerdi.81 Bu etnik bazlÝ yaklaĢÝmlar bildiğimiz 

yerleĢim yapÝlarÝ i�indeki etnik hatlar arasÝnda net bir b�lgesel farklÝlÝk oluĢturulamayacağÝ ger�eğini 

g�z ardÝ etmektedirler. Bu sebeple zaman fakt�r�ne daha fazla �nem vermeliyiz. Bu da demek oluyor 

ki bu �alÝĢma i�erisindeki yerleĢimler i�in -Avar Ġmparatorluğu d�nemini referans noktasÝ olarak kabul 

edersek- Avar demektense Avar d�nemi demek daha doğru olacaktÝr. 

�zerinde durulmasÝ gereken bir baĢka nokta da Avrupa‟ya geliĢleriyle baĢlayarak AvarlarÝn 

toplum, yaĢam bi�imi ve ekonomisi �zerinde genel bir bakÝĢ oluĢturmaktÝr. Avarlar Asya‟dan 

geldiklerine g�re Avrupa‟ya vardÝklarÝnda halen g��mendiler. Ama yine de tam olarak nereden 

geldiklerini ya da g��leri boyunca hangi g�zergahÝ takip ettiklerini bilemiyoruz. Hatta Avrupa‟da 

yerleĢen Avarlar ile Asya‟dan �Ýkan Avarlar aynÝ grup ya da kiĢiler bile olmayabilir. Avar toplumunu 

yeniden inĢe edebilmeyi zorlaĢtÝran bir baĢka �nemli etmen de Avrupa ortamÝna asla 

uygulanamayacak Asya‟ya �zg� stereotip ve �ok �eĢitli g��men hayatÝ formlarÝdÝr.82 

AvarlarÝn, �zellikle erken d�nemlerinde g��men olduklarÝna dair bilimsel yaklaĢÝm bazÝ yazÝlÝ 

kaynaklarÝn yarattÝğÝ etkilerden doğmuĢtur. BunlarÝn en �nemlilerinden biri 600‟lerde yazÝlmÝĢ olan ve 

Maurice‟e atfedilen Strategikon‟dur.83 Bence dağÝlmÝĢ, b�t�n yÝl sÝğÝrlarÝyla uğraĢan, yerel hayata 
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ge�meyen bu Avar n�fusu tanÝmÝ t�m n�fusun yaĢam bi�imine bir kanÝt olarak ele alÝnamaz. Bu 

tanÝmlar, savaĢ�Ý ve vassallardan oluĢan ve olduk�a iyi bir eğitimden ge�irilen gezici Avar sÝnÝfÝ i�in 

ge�erli olabilir.84 Strategikon‟un belirli silahlar ve bu birimlerin kullandÝğÝ d�v�Ģ teknikleri ile ilgili 

getirdiği tanÝmlamalar da bu durumu onaylar niteliktedir. Bu kaynak bize n�fusun tamamÝnÝn nasÝl 

yaĢadÝğÝnÝ değil elit sÝnÝfÝn nasÝl yaĢadÝğÝnÝ ve savaĢtÝğÝnÝ anlatÝr. Elit, Avar yerine kullanÝlÝrken 

g��men kelimesi sadece kÝsmi bir uygulanabilirliğe sahiptir. Maurice‟Ýn Bizans ordusuna AvarlarÝn o 

m�kemmel �adÝrlarÝnÝ (yurt) kullanma y�n�nde verdiği tavsiye Avarlardaki tek ev �eĢidinin bu 

olduğuna bir kanÝt teĢkil edemez. Fredegar Chronicle ise g��men AvarlarÝn kÝĢ aylarÝnda Slav 

k�ylerinde kaldÝklarÝnÝ �ne s�rerek daha yanlÝĢ bir yoruma sebep olmaktadÝr.85 Bu AvarlarÝn, kÝĢÝn 

savaĢa gitmedikleri i�in kÝrsal nuf�su oluĢturan Slavlar ile birlikte yaĢayan gezici askeri g��ler 

olduklarÝ hemen hemen kesinlik kazanmÝĢtÝr. Elit sÝnÝfa dahil olmayan bazÝ gruplarÝn g��men bir 

yaĢam s�rd�klerini kabul etmekle birlikte bu g��men yaĢam tarzÝnÝnÝ t�m Avar toplumuna 

atfedilmesinin b�y�k bir hata olacağÝ kanÝsÝndayÝm. 

Bizim ilgi alanÝmÝz i�erisinde bulunan birinci nesil Avarlar ile ilgili arkeolojik kanÝtlar, genelde 

koĢum takÝmÝ ve silahlardan oluĢan bulgular gibi dolaylÝ kanÝtlardÝr. Ne zamanki 7. yy.‟da mezarlarÝn 

sÝralar halinde d�zenlemesi geleneği baĢladÝ ve mezar adaklarÝ �eĢitlenerek zenginleĢti ancak o 

zaman bulgular bize bir Ģeyler anlatabilmeye baĢladÝ.86 Mezar sunaklarÝ olarak verilmeye baĢlanan 

seramikler arasÝndaki benzerlikler ve bunlarÝn kronolojik verileri, bir�ok kez, yerleĢim seramiklerinin 

sÝnÝflandÝrÝlmasÝ konusunda kullanÝlmÝĢtÝr. Cs. Balint‟in �l�lerin cesedini yakmak i�in toplanan odu 

yÝğÝnÝ bulgularÝnÝn, yaĢam tarzÝ ya da ekonomik faaliyetler konusunda g�sterge kabul edilemeyeceği 

yargÝsÝna katÝlmamak da m�mk�n değildir. Bunlar sadece farklÝ gruplarÝn �l�lerini nasÝl g�md�kleri 

konusunda bir fikir verebilir.87 

Sahip olduğumuz kaynaklar, 6. y�zyÝlda belirlenmiĢ bir Avar yerleĢimi olmadÝğÝ, g��men yaĢam 

tarzÝnÝn 626‟dan sonra değiĢtiği ve 8. yy. ile birlikte yerleĢik hayat sebebi ile fakirliğin baĢladÝğÝ 

konularÝnda sahip olduğumuz yargÝlarÝ teyit eder nitelikte değildir. Kesin bir kronolojik ĢemanÝn 

eksikliği sebebi ile mezar sunaklarÝnÝn yanlÝĢ yorumlanmasÝ m�mk�n olmakla birlikte seramik 

bulgularÝ temelinde erken d�nem yerleĢimlerini tarihlendirmek de olanaksÝz hale gelmektedir. AyrÝca 

ilk d�nemin mezarlarÝnda seramik bulunmadÝğÝnÝ da unutmamak gerekir. 

AvarlarÝn yerleĢim olmayan bir b�lgeyi fethettikleri kanÝsÝ da yanlÝĢ bir yargÝdÝr. Avar fethinden 

�nceki savaĢlarda -Gepid‟lere karĢÝ a�Ýlan savaĢ ve LombardlarÝn geri �ekilmesi sÝrasÝnda- �nemli bir 

g�� oluĢmamÝĢtÝ. B�lgedeki ekonomik ve askeri elit sÝnÝfÝn değiĢtiği ama halkÝn yerleĢimini devam 

ettirdiği yargÝsÝ daha mantÝklÝ bir yaklaĢÝmdÝr.88 KazanÝlan zafer sonrasÝnda ele ge�irilen ya da 

gasbedilen mallarÝn dağÝtÝmÝ ile oluĢan “prestij ekonomisi”ne rağmen daha �nceden var olan kÝrsal 

yapÝnÝn Avar d�neminde değiĢtirilmediğini g�rmekteyiz.89 

Belirli bulgular ile ilgili yorum yapmadan ya da yerleĢimlerin baĢlangÝ�larÝ ile ilgili yargÝlara 

varmadan �nce b�t�n bu bakÝĢ a�ÝlarÝnÝ değerlendirmemiz gerekmektedir. ĠĢte AvarlarÝn g��men 

yaĢam tarzlarÝnÝn yerleĢim bulgularÝyla ilgili yorumlarÝ nasÝl etkilediğine bir ka� �rnek daha: I. Bona 
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Dunaujvaros‟daki evlerin planlarÝ ile yurtlar arasÝndaki b�y�k bir benzerlik olduğunu belirtmiĢ ve daha 

da ileri giderek yerleĢim bulgularÝndan birinin yurt kalÝntÝsÝ olduğunu iddia etmiĢtir.90 Bu yaklaĢÝmÝn 

doğrulanmasÝ m�mk�n değildir. Bir baĢka doğrulanmasÝ m�mk�n olmayan yaklaĢÝm ise mezarlÝklarda 

bulunan seramiklerin eksikliğini ya da enderliğini orada g�m�l� olan insanlarÝn g��men bir yaĢam 

tarzÝna sahip olduklarÝna kanÝt sayan yaklaĢÝmdÝr.91 KalÝcÝ Avar yerleĢimleri ile erken d�nem Avar 

yerleĢimleri arasÝnda b�y�k farklar olmadÝğÝnÝ �ne s�ren F. Daim aradaki tek farkÝn erken d�nem 

yerleĢimlerinde ge�ici s�reler i�in bulunulmasÝ olduğunu belirtir.92 Erken d�nemde de kalÝcÝ 

yerleĢimler olduğunu d�Ģ�nmekle birlikte bu yaklaĢÝma katÝlÝyorum. 

Bu �alÝĢmada bahsedilen t�m yerleĢimleri karĢÝlaĢtÝrdÝğÝmÝzda -hen�z yayÝnlanmamÝĢ olan 

Szekszard (Bogyiszloi yolu) bulgularÝnÝn bir istisna teĢkil etme ihtimalini saklÝ tutmakla birlikte -

herhangi bir hiyerarĢinin varlÝğÝndan s�z edemiyoruz.93 Ama, kap kacak ocaklarÝnÝn ve geniĢ bir 

b�lgede ticareti yapÝlan seramiklerin, at�lyelerin “hanedan‟Ýn elinde”94 olduğunun g�stergeleri 

olduğunu ileri s�ren Gy. Rosner kadar da ileri gitmemeliyiz. BaĢka bir deyiĢle yerleĢimler temelde 

benzer �zellikler taĢÝmaktadÝr ama bu tamamlanmamÝĢ kazÝlarÝn yarattÝğÝ bir etki olabilir. M�tevazi 

yerleĢimler ile mezarlÝklardan �ÝkarÝlan olağan�st� bulgularÝn karĢÝlaĢtÝrÝlmalarÝ araĢtÝrmacÝlarÝn -�zel 

bulgularÝn dağÝlÝm modeli temelinde- belirli b�lgelerin �zel bir �nem taĢÝdÝğÝna ya da yerleĢim merkezi 

olduğuna kanaat getirmelerini sağlamÝĢtÝr. Zengin sunaklar ile g�m�lm�Ģ olan insanlar hiyerarĢinin 

i�inden sayÝlmÝĢ ve tarihsel r�tbe ve baĢlÝk fig�rleri ile kimliklendirilmiĢtir. Mezar sunaklarÝ, ister ayrÝ 

par�alar ister bunlarÝn kombinasyonu olsun kullanÝlan materyalin değerine g�re yorumlanmÝĢtÝr. Bu da 

yanlÝĢ bir y�ntemdir ��nk� bir kiĢinin politik g�c� ya da sosyal stat�s� hakkÝndaki tek g�stergenin 

mezar sunaklarÝnÝn değeri olduğunu ileri s�rmektedir.95 Bu t�r arkeolojik �alÝĢmalar, Avar 

Ġmparatorluğu‟na ait �nemli yerler ya da merkezler ile ilgili yazÝlÝ verilerin azlÝğÝ sebebiyle artmÝĢtÝr. 

Bug�n bile kaynaklarda bahsedilen Avar toplumunun ne olduğu konusunda doğru ve eksiksiz bir 

yargÝya sahip olamÝyoruz.96 

Heinrich Harkes‟Ýn97 arkeolojide iĢlevsel verilere daha fazla �nem verilmesi gerektiği 

d�Ģ�ncesini takiben Avar yerleĢimleri ile ilgili �alÝĢmalarÝn g�n�m�z stat�s� hakkÝnda genel bir bakÝĢ 

a�ÝsÝ oluĢturmaya �alÝĢtÝm. ArkeologlarÝn bu yerleĢimler ile ilgili bakÝĢ a�ÝlarÝnÝn ya da yaklaĢÝmlarÝn 

doğru olup olmadÝğÝnÝ kanÝtlayabilmeleri i�in daha fazla sonuca ihtiya�larÝ bulunmaktadÝr. Ama Ģunu 

da g�n�l rahatlÝğÝyla s�yleyebilirim ki Avrupadaki AvarlarÝn somut g�c�n� değerlendirebilmek i�in 

yerleĢim arkeolojisinden sağlanacak verilere daha fazla �nem verilmesi gerekmektedir. 

 

1 65. doğum g�n� vesilesiyle Prof. Dr. Gerhard Fingerlin‟e ithaf edilmiĢtir. 

2 Kaynaklar ve tarihi incelemelerin derlemeleri i�in: A. Kollautz, Quellenbuch zur Geschichte 

der Awaren. Diss. (Prag 1944). - A. Kollautz/H. Miyakawa, Geschichte und Kultur eines 

v�lkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkes (Klagenfurt 1970). - A. Avenarius, Die Awaren in Europa 

(Bratislava/Amsterdamm1974). - J. Kovacevic, Avarski Kaganat (Beograd 1977). - S. Sz�deczky-



 1171 

Kardoss, Avarica. �ber die Awarengeschichte und ihre Quellen (Szeged 1986). - W. Pohl, Die 

Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. (M�nchen 1988). - S. Sz�deczky-Kardoss, 

Az avar t�rt�nelem forr�sai - Die Quellen der Awarengeschichte I. (Szeged 1992). 

3 Avar maddi k�lt�r� hakkÝndaki arkeolojik inceleme i�in: I. B�na, Ein Vierteljahrhundert der 

V�lkerwanderungsforschung in Ungarn (1945-1969). ActaArchHung (Acta Archaeologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae-Budapest) 23, 256-336, s. 283-334. - �. Garam, Der awarische Fundstoff im 

Karpatenbecken und seine zeitliche Gliederung. B. H�nsel (Ed. ), Die V�lker S�dosteuropas im 6. -8. 

Jahrhundert. S�dosteuropa Jahrbuch Cilt. 17 (Berlin 1987) 191-202. - I. B�na, Die Geschichte der 

Awaren im Lichte der arch�ologischen Quellen. Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari (Spoleto 

1988) 437-463. - Cs. B�lint, Die Arch�ologie der Steppe. Steppenv�lker zwischen Volga und Donau 

vom 6. bis. 10. Jahrhundert (Wien/K�ln 1989), s. 145-192. - F. Daim (Ed. ), Awarenforschungen 

(Wien 1992). - Cs. B�lint, Probleme der arch�ologischen Forschung zur awarischen Landnahme. In: 

M. M�ller-Wille/R. Schneider (Ed. ), Probleme der europ�ischen Landnahmen des Fr�h- und 

Hochmittelalters (Sigmaringen 1993) 195-273. - Cs. B�lint, Kelet a korai avarok �s biz�nc kapcsolatai. 

R�geszeti Tanulm�nyok (Szeged 1995). - Reiterv�lker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. 

Burgenl�ndische Landesausstellung 1996, Schloß Halbturn (Eisenstadt 1996). - P. Somogyi, 

Byzantinische Fundm�nzen der Awarenzeit. Monographien zur Fr�hgeschichte und 

Mittelalterarch�ologie 5 (Innsbruck 1997). - T. Vida, Die awarenzeitliche Keramik I. (6. -7. Jh. ). Varia 

Archaeologica Hungarica 8 (Berlin/Budapest 1999). - Cs. B�lint (Ed. ), Kontakte zwischen Iran, 

Byzanz und der Steppe im 6. -7. Jahrhundert. Varia Archaeologica Hungarica 9 

(Budapest/Napoli/Roma 2000). - F. Daim (Ed. ), Die Awaren am Rande der byzantinischen Welt. 

Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Fr�hmittelalter. Monographien zur 

Fr�hgeschichte und Mittelalterarch�ologie 7 (Innsbruck 2000). - J. Szentp�teri, Arch�ologische 

Denkm�ler der Awaren in Mitteleuropa (basÝmda). 

4 Compare: J. De�r, Karl der Große und der Untergang des Awarenreiches. Karl der Große 

- Lebenswerk und Nachleben Cilt 1 (D�sseldorf 1967) 719-791. - W. Pohl, Die Awarenkriege Karls 

des Großen 788-803. Milit�rhistorische Schriftenreihe 61 (Wien 1988). 

5 Tarih�iler, Avrupa‟daki Avar varlÝğÝ konusunda anlaĢmaya varmamÝĢlardÝr. Bkz: I. Boba, 

Awaren in Mitteleuropa. Eurasian Studies Yearbook (Ural Altaische Jahrb�cher) 65, 1993, 47-72, s. 

69-71. - A. R�na-Tas, Hungarians and Europe in the Early Middle Ages. An Introduction to Early 

Hungarian History (Budapest 1999) s. 263-266. 

6 Arkeolojik buluntularÝn etnik ve tarihi yorumuna yapÝlan katkÝlar: P. J. Geary, Ethnic 

identity as a situational construct in the early middle ages. Mitteilungen der Anthropologischen 

Gesellschaft Wien 113, 1983, 15-26. - Cs. B�lint, Some ethnospecific features in central and eastern 

Europe archaeology during the early Middle Ages: the case of Avars and Hungarians. S. Shennan 

(Ed. ), Archaeological Approaches to Cultural Identity (London/New York 1989) 185-194. - F. Daim, 

Archaeology, Ethnicity and the Structures of Identification: The examples of the Avars, Carantanians 



 1172 

and Moravians in the Eight Century. In: W. Pohl/H. Reimitz (Ed. ), Strategies of Distinction. The 

Construction of Ethnic Communities, 300-800 (Leiden/Boston/K�ln 1998) 71-93. - W. Pohl, Telling the 

Difference: Signs of Ethnic Identity. In: W. Pohl/H. Reimitz (Ed. ), Strategies of Distinction.. (Cf. the 

study cited before) 17-69. - S. Brather, Ethnische Identit�ten als Konstrukte der fr�hgeschichtlichen 

Arch�ologie. Germania 78, 2000, 139-177. 

7 EleĢtirel g�r�Ģler: Cs. B�lint, Methodologische Probleme der arch�ologischen 

Untersuchung der fr�hmittelalterlichen Gesellschaftsstrukturen bei den Steppenv�lkern. In: 

Colloquium 31 - The Evolution of Nomadic Herding Civilizations in Northern European Steppes: The 

Tools of Archaeology and History compared (Forli 1996) 115-120. - R. Kory, Studien zum Ph�nomen 

der Panzerlamellenbeigabe in awarenzeitlichen Bestattungen des Karpatenbeckens. Ein 

arch�ologisches Fallbeispiel und das interdisziplin�re Problemfeld einer Sozialgeschichte der 

Awaren. Unpublished M. A. thesis, University of Freiburg (2001), s 20-96. 

8 W. Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. (M�nchen 1988). 

9 Pohl‟‟un yaklaĢÝmÝ, Reinhard Wenskus‟un ilk eserlerinden olduk�a etkilenmiĢtir. R. 

Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der fr�hmittelalterlichen Gentes (K�ln/Graz 

1961). 

10 Daim, Archaeology.. (not 6) s. 72ff. 

11 W. Pohl, Ergebnisse und Probleme der Awarenforschung. Mitteilungen des Instituts f�r 

�sterreichische Geschichtsforschung 96 (3-4), 1988, 247-274; s. 257. - Bu konu ve terminoloji sorunu 

hakkÝnda bkz.: Kory, Studien.. (not 7) s. 2-4, 8-10. 

12 B�lint, Probleme.. (not 3) s. 195ff. - Daim, Archaeology.. (not 6) s. 82. 

13 I. B�na, Ein Vierteljahrhundert.. (not 3) s. 314. 

14 B�na, Ein Vierteljahrhundert.. (not 3) s. 314. - I. B�na, VII. sz-i avar telep�l�sek �s Árp�d-

kori magyar falu Duna�jv�rosban (Awarische Siedlungen aus dem 7. -8. Jh. und ein arpadenzeitliches 

Dorf in Duna�jv�ros (Budapest 1973). 

15 B�lgedeki diğer buluntular hakkÝnda bilgi i�in Duna�jv�ros-Als�foki patak: Archaeologiai 

�rtesit� 107, 1980, s. 247. 

16 B. M. Sz�ke, Zur awarenzeitlichen Siedlungsgeschichte des K�r�s-Gebietes in S�dost-

Ungarn. ActaArchHung 32, 1980, 181-204. 

17 Avar yerleĢimleri hakkÝndaki bilgiler, genel olarak kÝsa notlar veya makalelerde yer alÝr. 

Bug�ne kadar monografi olarak sadece iki yerleĢim araĢtÝrma �alÝĢmasÝ, Duna�jv�ros und Eperjes, 



 1173 

yapÝlmÝĢtÝr. Bkz: B�na, Duna�jv�ros.. (note 14). - Cs. B�lint, Die sp�tawarenzeitliche Siedlung von 

Eperjes (Kom. Csongr�d). Varia Archaeologica Hungarica 4 (Budapest 1991). 

18 M. Tak�cs, Einige Aspekte der Siedlungsgeschichte des s�dlichen Drittels des Donau-

Theiß-Zwischenstromlandes von der awarischen Landnahme bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. 

ActaArchHung 51 (2000) 457-472; s. 462-463. 

19 A. Kiss, Das Gr�berfeld und die Siedlung der awarenzeitlichen germanischen 

Bev�lkerung von K�lked. Folia Archaeologica 30, 1979, 185-191. - A. Kiss, El�zetes jelent�s (II. ) a 

K�lked-Feketekapui avarkori telep�l�s �s temet�k �sat�s�r�l (Vorbericht �ber die awarenzeitlichen 

Siedlungs- und Gr�berfeldgrabungen von K�lked-Feketekapu). Folia Archaeologica 39, 1988, 173-

194. 

20 H. Winter, Awarische Grab- und Streufunde aus �sterreich. Ein Beitrag zur 

Siedlungsgeschichte. Monographien zur Fr�hgeschichte und Mittelalterarch�ologie Cilt. 4 (Innsbruck 

1997). 

21 M. Tak�cs, Die awarenzeitlichen Siedlungen von L�b�ny. Reiterv�lker, s. 378-382. 

22 Kiss, Gr�berfeld und Siedlung.. (not 19) s. 189. 

23 L. Madaras, Avar kori telep�l�sr�szlet szentes hat�r�ban (Ein awarenzeitliches 

Siedlungsdetail in der Gemarkung von Szentes. Rettungsgrabung auf dem Umleitungsweg 451 bei 

Szentes). A M�ra Ferenc M�zeum �vk�nyve - Studia Archaeologica 6, 2000, 237-262; s. 247. 

24 B�lint, Eperjes.. (not 17) s. 76. 

25 P. Tomka, Avar kori telep�l�s Gy�r, Bok�nyi Desz� Utc�ban (Siedlung aus der 

Awarenzeit in der Bok�nyi Desz� Straße von Gy�r). Arrabona 24-25, 1988, 35-61. 

26 Tak�cs, L�b�ny.. (not 21) s. 380-382. 

27 S. Trugly, A kom�romi avar telep (Die awarische Siedlung von Kom�rom/Kom�rno). 

Communicationes Archaeologicae Hungariae 1996, 125-150; s. 144, 148-149. 

28 J. Z�bojn�k, On the Problems of Settlements of the Avar Khaganate Period in Slovakia. 

Archeologick� rozhledy 40, 1988, 401-437; s. 407-408. 

29 Tomka, Gy�r.. (not 25) s. 56. 

30 F. Daim/A. Distelberger, Die awarische Siedlung von Zillingtal - Die Grabungen 1994-95. 

Reiterv�lker, s. 372-377. 

31 Daim/Distelberger, Siedlung.. (not 30) s. 374. 



 1174 

32 Gy. Rosner, Das awarenzeitliche Gr�berfeld in Szeksz�rd-Bogyiszl�i Straße. Monumenta 

Avarorum Archaeologica Cilt. 3 (Budapest 1999). 

33 Gy. Rosner, Keramikherstellung und Handel im Karpatenbecken in der fr�hen Awarenzeit. 

Conference, International conference on Early Middle Ages, Tengelic 1989. A Wasingsky M�r 

M�zeum �vk�nyve 15-Szekz�rd 1990), s. 125-130. 

34 M. Balla, Provenance studies of avar ceramics on the base of neutron activation analysis. 

Conference, s. 131-133. 

35 Rosner, Keramikherstellung.. (not 33) s. 127. 

36 Gy. Rosner, Bemerkungen zu den Fragen der Forschung der awarischen Keramik. 

ActaArchHung 51, 2000, 419-428; s. 422. 

37 W. H. Zimmermann, Arch�ologische Befunde fr�hmittelalterlicher Webh�user. Ein Beitrag 

zum Gewichtswebstuhl. Jahrbuch der M�nner vom Morgenstern 61, 1982, 111-144. 

38 Tomka, Gy�r.. (note 25) p. 56. - Tak�cs, L�b�ny.. (not 21) s. 380. 

39 For comparative studies of pit dwellings refer to: R. Struwe, Erdh�tte - Wohngrube - 

Grubenhaus. Ethnoarch�ologisches zur Funktion eingetiefter Behausungen. M. Meyer (Ed. ), „.. 

TRANS ALBIM FLUVIUM“. Forschungen zur vorr�mischen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen 

Arch�ologie. Festschrift f�r Achim Leube zum 65. Geburtstag (Rahden/Westfalen 2001) 51-61. 

40 B�na, Duna�jv�ros.. (not 14) s. 64. - Tomka, Gy�r.. (not 25) s. 57. - B�lint, Eperjes.. (not 

17) s. 71. 

41 Tak�cs, L�b�ny.. (not 21) s. 378-380. 

42 Trugly, Kom�rom.. (not 27) s. 149. 

43 N. Stanojevic, Ansiedlungen im 8. bis 9. Jhdt. in der Vojvodina. Works of Museums of 

Voivodina 30, 1986/87, 119-146; s. 137, 144. (Almanca �zeti olan SÝpr-HÝrvat�a metin). 

44 Kiss, Avarkori telep�les.. (not 19) s. 194. 

45 B�lint, Eperjes.. (not 17) s. 82 ve not 262. 

46 J. Kovalovszki, Árpad-kori bronzolvaszt� kemence visegr�don (Ein arpadenzeitlicher 

Bronzeschmelzofen in Visegr�d). In: A k�kort�l a k�z�pkorig (Von der Steinzeit bis zum Mittelalter - 

Studien zum 60. Geburtstag von Ott� Trogmayer) (Szeged 1994) 439-454. 

47 P. Stadler, Awarische Werkst�tten. Reiterv�lker, s. 349-350. 



 1175 

48 Winter, Streufunde.. (not 20) s. 13f. 

49 S. Tettamanti, Das awarenzeitliche Gr�berfeld in V�c-Kavicsb�nya. Monumenta 

Avarorum Archaeologica Cilt 4 (Budapest 2000) s 32, 133. 

50 D. Csall�ny, A kunszentm�rtoni avarkori �tv�ss�r (Ein Goldschmiedegrab der Awarenzeit 

in Kunszentm�rton) (Szentes 1933). 

51 L. Bartosiewicz, Die Beziehungen des Tierknochenmaterials einiger fr�hmittelalterlicher 

Siedlungen. In: B�lint, Eperjes.. (not 17) 97-101. 

52 Mezar t�rleri b�lgeden b�lgeye ve d�nemden d�neme farklÝlÝk g�stermektedir, bazen 

�l�ler yiyecek ve hayvanlarla g�m�l�rlerdi. MezarlÝklar hakkÝnda daha fazla bilgi i�in bkz: C. Ambros, 

Tierbeigaben in den Gr�bern aus der Zeit des awarischen Reiches. H. Friesinger (Ed. ), 

Bioarch�ologie und Fr�hgeschichtsforschung (Wien 1993) 111-122. - L. Bartosiewicz, Early Medieval 

Archaeozoology in Eastern Europe. H. Friesinger (Ed. ), Bioarch�ologie.. a.g.e 123-131. 

53 Trugly, Kom�rom.. (note 27) s. 144-145, 149. 

54 Kiss, Gr�berfeld und Siedlung.. (not 19) s. 186 - Trugly, Kom�rom.. (not 27) 149. 

55 Archaeologiai �rtesit� 107, 1980, 247. 

56 S. Szatm�ri, Avar temet�- �s telep�sat�s tatab�nya-als�galla mellett (Excavation of an 

Avar cemetery and settlement near Tatab�nya-Als�galla). Szolnok Megyei M�zeumi �vk�nyv, 

1992/83, 67-79; s. 77. 

57 Olumlu sonu�lar i�in bkz B. M. Sz�ke, 7. �s 9. sz�zadi telep�l�smaradv�nyok 

Nagykanizs�n (Siedlungsreste aus dem 7. und 9. Jh. in Nagykanizsa). Zalai M�zeum 4 (1992) 129-

167. 

58 U. Fiedler, Zur Datierung der Siedlungen der Awaren und der Ungarn nach der 

Landnahme. Ein Beitrag zur Zuordnung der Siedlung von Eperjes. Zeitschrift f�r Arch�ologie 28, 

1994, 307-352. 

59 B�na, Duna�jv�ros.. (not 14) s. 140f., 149. 

60 Winter, Streufunde.. (not 20) s. 69. 

61 Tak�cs, L�b�ny.. (not 21) s. 379, 382. 

62 Rosner, Keramikherstellung.. (not 33) s. 128. 

63 Rosner, Keramikherstellung.. (note 33) p. 129. 



 1176 

64 B�lint, Eperjes.. (not 17) s. 73. 

65 Trugly, Kom�rom.. (not 27) s. 149-150. 

66 Z�bojn�k, Settlements.. (noe 28) s. 429. 

67 Daim/Distelberger, Zillingtal.. (not 30) s. 376-377. 

68 T. Vida, Avar Period settlement remains and graves at the site of Gyoma 133. S. B�k�nyi 

(Ed. ), Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Prehistoric, Roman-Barbarian and 

late Avar Settlement at Gyoma 133 (Budapest 1996) 323-364; s. 338. 

69 Tomka, Gy�r.. (not 25) s. 56. 

70 Szatm�ri, Tatab�nya-Als�galla.. (not 56) s. 77. - Fiedler, Siedlungen.. (not 58) s. 319. 

71 �. Garam, VIII-IX. sz�zadi telepnyom Tiszaf�red hat�r�ban (Siedlungsspuren aus dem 8-

9. Jh. in der Gemarkung von Tiszaf�red). Communicationes Archaeologicae Hungariae 1981, 137-

147. 

72 Gy. F�l�p, VIII-XI. sz-i telep�l�snyomok R�calm�s-R�gi vas�t�llom�s (Siedlungsspuren 

aus dem 8. -11. Jh. von R�calm�s-R�gi vas�t�llom�s). Alba Regia 17, 1979, 267-274. 

73 Kiss, Avarkori telep�les.. (not 19) s. 194. 

74 Bu bilgi i�in Dr. Tivadar Vida‟ya (BudapeĢte) m�teĢekkirim. 

75 H. Steuer, Standortverschiebungen fr�her Siedlungen von der r�mischen Eisenzeit bis 

zum fr�hen Mittelalter. G. Althoff (Ed. ), Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Festschrift f�r Karl 

Schmid zum 65. Geburtstag (Sigmaringen 1988) 25-59. 

76 Rosner, Keramikherstellung.. (not 33) s. 129. 

77 B�na, Duna�jv�ros.. (not 14) s. 141-142. 

78 Vida, Gyoma 133.. (not 68) s. 328. 

79 I. Kovrig, Die Awaren im Karpatenbecken. H. Kellenbenz (Ed. ), Handbuch der 

europ�ischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte Vol. 2 (Stuttgart 1980) 617-624; s. 617. 

80 Kiss, Avarkori telep�les.. (not 19) s. 193. - A. Kiss, Das awarenzeitlich gepidische 

Gr�berfeld von K�lked-Feketekapu A. Monographien zur Fr�hgeschichte und Mittelalterarch�ologie 

Cilt 2 (Innsbruck 1996). 

81 Z�bojn�k, Settlements.. (not 28) s. 401f. 



 1177 

82 Yorumlar: J. Harmatta, Nomadic and Sedentary Life in the Great Steppe-Belt of Eurasia. 

B. Genito (Ed. ), The Archaeology of the Steppes - Methods and Strategies (Napoli 1994) 565-571. 

83 G. T. Dennis/E. Gamillscheg (Ed. ), Das Strategikon des Maurikios (Wien 1981). �zellikle 

b�l�m XI 2; s 361-369. 

84 Kory, Studien.. (not 7) s. 32-34. 

85 MGH SS rer. Merov. II., 1888; s. 144f. 

86 Cenaze t�renleri hakkÝnda bilgi i�in bkz: P. Tomka, Die Bestattungsformen der Awaren. 

In: Reiterv�lker, s. 384-387. 

87 B�lint, Probleme.. (not 3) s. 203. 

88 Kory, Studien.. (not 7) s. 37. 

89 “Prestij ekonomi” hakkÝnda bkz: Pohl, Die Awaren.. (not 8) s. 178-185, 189-199. 

90 B�na, Duna�jv�ros.. (not 14) s. 140. 

91 KarĢÝlaĢtÝrmak i�in �rneğin I. Erd�lyi, The excavation of a settlement and a cemetery in 

the outskirts of Gyomaendr�d. S. B�k�nyi (Ed. ), Cultural and Landscape Changes in South-East 

Hungary I. (Budapest 1992) 369-378; s. 378. 

92 Daim, Archaeology.. (not 6) s. 87. 

93 G�neydoğu Almanya‟daki olasÝ yerleĢim hiyerarĢisi i�in bkz: Ch. B�cker/M. Hoeper, First 

aspects of social hierarchy of settlements in Merovingian southwest Germany. Ch. Fabech/J. 

Ringtved (Ed. ), Settlement and Landscape (Aarhus 1999) 441-454. 

94 Rosner, Keramikherstellung.. (not 33) s. 129. 

95 Bu t�r y�ntemler hakkÝnda ayrÝntÝlÝ bilgi i�in bkz: Kory, Studien.. (not 7) s. 75-79, 91-96. 

96 “Ring“ karĢÝlaĢtÝrmasÝ hakkÝnda: Pohl, Die Awaren.. (not 8) s. 306ff. 

97 H. H�rke, Intentionale und funktionale Daten. Ein Beitrag zur Theorie und Methodik der 

Gr�berarch�ologie. Arch�ologisches Korrespondenzblatt 23, 1993, 141-146. 



 1178 

Kafkasya ve Avarlar / Dr. Sevda A. Süleymanova [s.674-686]   

Azerbaycan Bilimler Akedemisi ġarkiyat Enstit�s� / Azerbaycan 

 

AvarlarÝn konar g��er mi yoksa yerleĢik bir halk mÝ olduğu konusunda literat�rde muhtelif 

g�r�Ģler bulunmaktadÝr. Theophilactus Simocatta‟nÝn Avrupa‟ya gelen AvarlarÝ “sahte Avarlar” 

(pseudoAvar”) olarak adlandÝrmasÝ bu problemi daha da b�y�tmektedir. BazÝ araĢtÝrÝcÝlar onlarÝn Asya 

AvarlarÝ ile aynÝ halk olduğu kanaatindedirler. Kafkasya AvarlarÝ konusunda ise onlarÝn yerli halklarla 

karÝĢarak asimile olduğu ve yalnÝz Avar isminin muhafaza edildiği fikri de kabul edilmektedir. Ancak, 

AvarlarÝn Kafkasya ile ilgisine dair materyallerin araĢtÝrÝlmasÝ bu meselenin daha da derin izlere sahip 

olduğunu g�stermektedir. Bu da AvarlarÝn menĢei konusundaki g�r�Ģleri ��e �ÝkartmaktadÝr. 

G�rc� kaynaklarÝ (“Kartlis Tshovreba”) Bizans imperatoru I. Iustinya‟nÝn (527-565) Devri‟nde 

doğudan gelen T�rkmen boylarÝ ile birlikte AvarlarÝn geliĢini ve onlarÝn Hazar Denizi‟nden Karadeniz‟e 

kadar olan b�t�n araziyi zaptettiklerini kaydeder. Bu kaynaklarda, Iustinyan‟Ýn AvarlarÝ Kafkasya 

ge�itlerinde ve Hunzak‟ta (Serir) yerleĢtirdiği kaydedilir. Iustinyan en n�fuzlularÝnÝ ise Kartaliniya‟da 

prens derecesine y�kseltir. Bu zamandan itibaren Kartaliniya‟nÝn hakimleri bu Avar prens neslinden 

se�iliyordu. Bunlardan biri olan  Konstantin 844 yÝlÝnda Araplar tarafÝndan �ld�r�lm�Ģt�r. Konstantin‟in 

varisleri “Ksan EristavlarÝ” r�tbesini almÝĢlardÝr. OnlarÝn i�erisinde Tarnik Bizans‟da Romanos‟un 

hakimiyyeti Devri‟nde Ġstanbul‟u Varda Sklerden temizlemiĢlerdir.1 

Ksan EristavlarÝnÝn kroniklerinde ilk G�rc� �arÝ Ġstvinian Calut, R�stemi TshrazmanÝn EristavÝ 

(eristavlarÝn eristavÝ) r�tbesine y�kseltir. F. D. Jordanna Ġstvinian‟Ýn Bizans Ġmparatoru Iustinyan 

olduğunu kaydeder. Kaynak Nakapuani‟deki Ġsroli ge�idinde yerleĢdirilen bu “kuzey cengaverlerini” 

Bibilu (Bobolitay) olarak adlandÝrÝr ve onlarÝn Ġsroli‟de yerleĢirken b�y�k evler kaleler yapmaya 

baĢlamalarÝnÝ g�sterir. S. S. Kakabadze bu bilgiyi G�rcistan‟a g�� ettirilmiĢ Avarlarla 

ilgilendirmektedir.2 BibilularÝn g�steriĢli evler inĢa etmesi sÝnÝr muhafÝzlarÝ g�revini ifa eden bu halkÝn 

g��ebe bir kavim olmadÝğÝnÝ g�stermektedir. BatÝlÝ kaynaklar da AvarlarÝn, Avrupa‟da �ok �abuk evler 

inĢa ettiklerini kaydederler.3 Kaynaklardaki, Nakapuani‟deki (Nuha?) Ġsrali‟yi XVI-XVIII. asÝrlarda 

Azerbaycan‟Ýn kuzeybatÝ sÝnÝrlarÝnda bulunmuĢ Car-Tala Avar boylarÝnÝn askeri siyasi birliğinin adÝ -

Tsor ile Bibilunu da VahuĢtinin belirtikleri CarÝn eski adÝ- Pipineti ile mukayese etmek m�mk�n 

olmaktadÝr. Car-Tala boylarÝnÝn tarihi arazisine uygun gelen Zagatala-Balaken b�lgesinde aslÝnda 

Kuzey Kafkasya i�in karakteristik olan bir�ok ev ve kaleler (“sivu ruk”) Ģimdiye kadar kalabilmiĢtir. Bu 

tarihi binalara b�lgede “hin” denilmektedir. Bunun da kaynağÝ Arap�a “henne”-korumak, -sÝğÝnacak 

veya Fars. “hane” -ev s�zleri ile ilgilendirmek m�mk�nd�r. XVIII. asÝr kaynaklarÝnda Safevi birliklerinin 

Car-Tala‟ya h�cumunda bu ev kalelerin askeri ama�la istihkam ama�lÝ kullanÝldÝğÝ g�r�l�r.4 

Bizans Ġmparatoru Iustinyan‟Ýn AvarlarÝ G�rc�stan‟da yerleĢtirmesi uzun s�re devam eden siyasi 

durumla ilgilidir. Bu devirde Bizans ve Ġran aslÝnda G�rcistan‟da �st�nl�ğ� ele ge�irmek i�in m�cadele 
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etmekteydiler. Farslar bir tek G�rcistan‟Ý değil, Lazika‟yÝ da ele ge�irmek istiyorlardÝ ve b�ylelikle 

Karadeniz‟e �Ýkarak Bizans i�in tehlike oluĢturabilirlerdi. Fakat, Bizans bu d�neminde AvarlarÝn 

d�ĢmanlarÝ olan G�kt�rklerle5 de g�r�Ģmeler yapar. Avarlar bu g�r�Ģmelerde kendi iradeleri ile 

hareket etmiĢlerdir. Onlar kuvvetlerini Bizans‟Ýn m�ttefiklerine karĢÝ y�nlendirir ve Bizans‟tan istedikleri 

topraklarÝ kendi g��leri ile alarak Pannoniya‟da yerleĢirler. Belirttiğimiz gibi G�rc� kaynaklarÝ (“Kartlis 

Tshovreba”) Guaram Kuropalat‟Ýn Avarlarla uzun s�re savaĢtÝklarÝnÝ, daha sonra Iustinyan‟Ýn Avarlarla 

Guaram arasÝnda barÝĢ sağlamasÝ hakkÝnda bilgi verir. Fakat, Guaram Kuropalat 570 yÝllarÝnda 

Mesketya‟ya g�nderilmiĢti. DjuanĢeriani T�rklerin savaĢa baĢlamasÝ ile ilgili kasra Ambarvezin Ran ve 

G�rcistan‟dan gitmesini g�sterir, daha sonra G�rc�lerin ricalarÝ �zerine Iustin, Guaram‟Ý kuropolat 

tayin eder.6 570-573 yÝllarÝnda Avarlar Bizans ile savaĢ halinde idiler. 573 yÝlÝnda Bizans Avarlarla her 

yÝl vergi vermek karĢÝlÝğÝnda barÝĢ anlaĢmasÝ imzalar. Bu hadiselerin Kafkasya‟da kalmÝĢ olan 

Avarlarla da ilgisi olduğu g�r�lmektedir. 589‟da Bizans‟Ýn Ġran‟a karĢÝ oluĢturduğu koalisyona G�rc� 

valisi Guaram da Alan ordusu ile iĢtirak etmiĢtir. G�rc� kaynaklarÝna g�re, BizansÝn G�kt�rkler ile 

ittifakÝnda Guaram aracÝ olmuĢtur.7 Bu durumda AvarlarÝn Guaramla ve Alanlarla birlikte Ġran‟a karĢÝ 

m�cadele etmesi Ģ�phelidir. 

 L. N. Gumilyev, AvarlarÝn �nceleri Ġranla anlaĢma yaptÝğÝnÝ tahmin etmekte ve bunu tehlikeli 

komĢularÝnÝ Balkan‟a g�ndermekle BizansÝ d�Ģman yerine koymuĢ olan Fars diplamasisinin bir zaferi 

olarak değerlendirmektedir. Bu Ģartlarda Bizans‟Ýn m�tefiki olan Os (Alan) �arÝ Sarosin‟in Avarlara 

yardÝm etmesini istisna bir vaka olarak g�rerek AvarlarÝn Kafkasya‟dan �Ýkmak zorunda kaldÝklarÝnÝ 

yazar.8 Ancak, V. B. Kovalevskaya, Kuzey Kafkasya‟da iki ayrÝ team�l� olan Alan gruplarÝnÝn 

olduğunu g�sterir. Bizans‟Ýn sadÝk m�ttefiki olan BatÝ AlanlarÝnÝn (Sarosiy) farklÝ olarak Doğu 

AlanlarÝndan sabit olmayan mevki tuttuklarÝnÝ ve 562 yÝlÝnda Fars ordusu ile Doğu G�rcistan‟a tabii 

olduklarÝnÝ bildirmektedir.9 Buna ek olarak, Sarosin‟in kendisinin de G�kt�rklerle dost�a 

m�nasebetleri olduğunu s�ylemek doğru olmaz. Bizans kaynaklarÝnÝn AvarlarÝn Kafkasya‟da kalmasÝ 

hususunda bilgi vermemesinin sebebi ise, muhtemelen AvarlarÝn Ġran ile iliĢkilerinin olumsuzluğu 

sebebiyledir. Menandros 574, 576 yÝllarÝnda BizanslÝlarÝnÝn Azerbaycan‟da K�r‟�n yakÝnlarÝnda 

Sabirler ve Alanlarla karĢÝlaĢtÝğÝnÝ da kaydeder.10 Bunu G�rc� kaynaklarÝnda rivayet olarak11 

verilmiĢ bir bilgi ile karĢÝlaĢtÝrmak m�mk�nd�r: “Ġskender K�r‟�n yanÝnda vahĢi Bun T�rklere 

(TuranlÝlar) rastlar. Onlar Yevuseylerdir (Yarusey), Keyh�srev tarafÝndan kovularak Mesketya‟ya 

gelmiĢ ve Sarkinetin‟de “demir �ÝkarÝlan yer” d�rt kalede istihkam edilmiĢlerdir. Sonra buraya Hunlar 

gelmiĢtir ve Hunlar Bun T�rklere vergi vermek ĢartÝyla Herh‟te iskan edilmiĢlerdir.12  

Hamdullah Gazvini, K�r‟�n �ÝkÝĢ yerine yakÝn AparĢahr Ģehrinin varlÝğÝnÝ bildirir. Kahetiya‟da 

Abriya �lkesi (Ereti?) olarak g�sterilir.13 Ermeni cografyasÝnda (VII. asÝr) K�r‟�n yakÝnlarÝnda 

Varazmanavr etnotoponimi kullanÝlmaktadÝr. S. AĢurbeyli, kelimenin ikinci b�l�m�ndeki (-Avar)‟a 

bakarak, AvarlarÝn Azerbaycan‟da yerleĢtirildiğine delalet etdiğini s�yler.14 Ġlgin�tir ki, G�rc� 

kaynaklarÝ Bun T�rklerinin Hazar denizinin g�neyinden K�r boyunca yayÝldÝklarÝnÝ g�sterir.  

TheophÝlactos Simocatta OğuzlarÝn G�kt�rklere karĢÝ isyanÝndan sonra sağ kalmÝĢ 10.000 

kiĢinin Pannoniya‟ya AvarlarÝn yanÝna ka�masÝnÝ kaydeder ve onlarÝn Varhunilerin (Avar-Hun) kolu 
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olan Kotzagir ve Tarniah kabileleri olduğunu bildirir.15 Doğu kaynaklarÝ ise 584, 585, 601 yÝllarÝnda 

“AbarlarÝn” G�kt�rklere karĢÝ isyanÝndan bahseder.16 AbarlarÝn ve AvarlarÝn (Hionitler) aynÝ kavim 

olduğu aĢikardÝr. G�kt�rklere karĢÝ Tien-ġan‟dan gelen ve G�kt�rklerin takibinden ka�an Avarlar, 

g�r�l�yor ki bu kez g�ney yolu ile Ġran‟dan ge�erek K�r‟den yukarÝya Kafkasya‟ya gelmiĢler ve 

muhtemelen Bizans sÝnÝrlarÝnda m�ttefiklere ihtiyacÝ olan H�srev AnuĢirvan (531-579) ile anlaĢma 

yapmÝĢlardÝr. Bu Ģartlarda, K�r‟�n yanÝnda Bizans birlikleri ile karĢÝlaĢan AvarlarÝn kim olduklarÝnÝ 

bildirmemeleri gerekiyordu. “Sahte Avarlar” hakkÝnda bilgilerin yayÝlmasÝ da AvarlarÝn veya Hionitlerin 

(Akhun) Ġranla gizli m�nasebetleri ile alakadar olmalÝdÝr. 

Sonraki hadiselerde Avarlar, Farslarla birlikte 626 yÝlÝnda Ġstanbul‟u muhasaraya alÝrlar, 

Herakleios‟un 622-626 yÝllarda Kafkasya‟ya yaptÝğÝ akÝnÝnda g�r�l�r ki Kafkasya‟daki Avarlar da 

Herakleios‟a ciddi bir mukavemet g�stermiĢlerdir. G�rc� kaynaklarÝ “Ġskenderin” on bir ay Sarkineti‟de 

Bun T�rk TuranlÝlarÝnÝ muhasaraya aldÝğÝnÝ bildirir.17 

Serir h�k�mdarÝ muhtelif kaynaklarda “Avar”, “DağlarÝn HakanÝ”, “Ġpacac”, (Arab. “sibasica” -

spasig, merzban), “Vahrarzan-Ģah” (Veretragna, Bahram), “Filan-Ģah” unvanlarÝ ile adlandÝrÝlÝrÝr. Arap 

kaynaklarÝnda ve tarihi edebi eserlerde (“Nihaya al-Ġrab”, “Acaib‟� ad-D�nya”, “Ġskender-name”) Serir 

hakiminin Behram Gurun veya Behram �ubi‟nin neslinden olmasÝ, Serirde Keyyanilerin efsanevi 

tahtÝnÝn ve Keyh�srev‟in mezarÝnÝn bulunduğu yolunda fantastik hikayeler de bulunmaktadÝr. Yerli 

kaynaklar Avar‟Ýn (Serir, Hunzah) yedi kapÝsÝ olduğunu belirtir. Hunzah hanlarÝnÝn unvanÝ “nusal” ile 

aynÝ kaynaklÝ olan G�rc� unvanÝ “nasval” “vali” Avarca “KapÝlarÝn sahibi”, yani merzban anlamÝnÝ verir. 

Diğer G�rc� unvanÝ “mourav” “serdar” AvarlarÝn adÝnÝ bildiren “maarulav” (me‟er, me‟erav) “dağlÝ”, 

yani “Avar” kelimeleri ile izah olunur. Bu, G�rc� kaynaklarÝnÝn AvarlarÝn G�rcistan eristavlarÝ18 olarak 

se�ilmesi hakkÝndaki bilgileri de tastik eder. G�rc� kroniğinde HunzlarÝn, TuĢinlerin ve buradaki diğer 

Ma‟cuslarÝnÝn eristavlÝğÝ Tsuketinin hakimi Abuhvastronun “DağlarÝn Hakimi” neslinden olmasÝnÝ 

g�sterir.19 

 

L. N.Gumilyev, Avrupa‟ya gelmiĢ AvarlarÝn (Hionitler) efsanevi Turan‟Ýn soyu olduğunu bildirir.20 

O, Sarmat-Alan grubundan olan Hionitlerin, G�kt�rklerin (Ġstemi Han) tazyiki neticesinden Oğur 

halklarÝnÝn yanÝna ka�masÝnÝ g�sterir ve Hionit-Oğur karÝĢmasÝnÝn Macar arkeologlarÝ tarafÝndan da 

tastik edildiğini kaydeder.21 

L. N. Gumilyev “var” “�ay” s�z�n� Hionit adÝnÝn sÝfatÝ olarak g�r�r ve Varhonitlerin (Avar-Hun) 

adÝnÝ “�ay kenarÝnda yaĢayan Hionitler” Ģeklinde izah eder.22 Fakat, bununla birlikte o, iki ayrÝ kavim 

gibi Hionitleri Sarmat-Alanlara, Var veya UarlarÝ Hionitlerin komĢularÝ olan Ugor kabilelerine 

maleder.23 Bu zÝddiyetler problemin ��z�m�yle ilgilidir. “Var” (“Uar”) akarsu adÝna gelince, onun 

yayÝlma dairesi daha geniĢtir. �ay havzalarÝnÝ yaĢayÝĢ meskenleri olarak se�en akarsu isimleri, adeta, 

Ģehir, kabile adlarÝnÝ da belirginleĢtirir. Mesela; Gerat‟Ýn kaynağÝ Gerirud‟a ilgilendirilir. Yunan yazarlar, 

Arios (Areias), Aria (Areia) ve Areioi (Arioi) boy isimlerinin �ara, vilayete ve ahaliye-Arilere ait 
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olduğunu ifade ederler. Daha sonra Arian‟a Doğu Ġran‟a ve Pers Ġmparatorluğu da bahsedilirdi.24 Bu 

akarsu adÝna biz Avrupa‟da da rastlÝyoruz. Herodot, MeotlarÝn �lkesinde Oar (Volga) �ayÝnÝ g�sterir. 

Fince Volga Ra olarak adlandÝrÝlÝrÝr. Volga‟nÝn aĢağÝ b�l�mlerine de Erikler denilirdi. Ġordanes, 

HunlarÝn Dinyeper‟i kendi dillerinde Var Ģeklinde adlandÝrdÝğÝnÝ ifade eder. Gumilyev, buna dayanarak 

hatta o devir i�in arkaik bir kelime kabul ettiği bu T�rk�e kelimenin Altay‟da da korunmasÝnÝ, Ursul‟un 

g�l�n�n Uar olarak adlandÝrÝldÝğÝnÝ s�yler. �ağdaĢ Avar dilinde gIor („or) -�ay, gIorhci-sÝnÝr 

anlamÝndadÝr. Ġori, K�r �aylarÝnÝn, Eretinin (Gereti) adÝnÝ Avarca �r-�ay ile ilgilendirmek m�mk�n 

olabilir. Fakat, Ptolemeus Azerbaycanda Gerr �ayÝnÝ bilmektedir.25 Daha da derine gidersek, L. A. 

Grindin, Fransa‟da Vaire (Liguriya-Vara), Doğu Prusya‟da Arse (Arsia-Ġstriya, Arsa (i)-va-Luvi �lkesi) 

akarsu isimlerini, Frak.rara-�ay, Bulg.bara-�ay, vrio-Ģehir kelimelerini de �rnek verir ve Hett-Luvi, Hett-

Ari akarsu isimlerinin tarihi Avar akarsu isimleri ile yakÝnlÝğÝnÝ g�stermektedir (g.hind. var, vari-su; 

avest, var-yagÝĢ; toh. war-su; Hit. warsa-yagÝĢ; g.h. varsa-yagÝĢ; Hit. har -�ay; h.-avr. “ab”-�ay…).26 

B�ylelikle, “Var” (uar) etnoniminin Altay, Hint-Avrupa, eski Ġran, Tohar, Hett-Luvi akarsu isimleri ile ilgili 

olduğunu g�rm�Ģ olduk. Netice itibarÝyla, bu karÝĢÝk kaynaklÝ akarsu isimlerinin b�ylelikle karÝĢÝk 

menĢeli Avarlara ait olduğu belirtilir. 

Macar alimi K. Czegledy Avrupa AvarlarÝnÝn menĢeini Asya AvarlarÝna bağlar. O, �in 

kaynaklarÝnda (Suiy S�lalesinin Tarihi) ge�en Varhun kabilesinin Kuzey Kafkasya‟da yerleĢtiğini 

s�yler ve onu Alanlarla birlikte G�kt�rk Ġmparatorluğu‟na dahil olan Oğur birliğinin i�inde g�sterir. O. 

Pritsak, AvarlarÝn (yu-ven) “doğu varvarlarÝ” (dun-hu) Proto-Mongol siyasi birliğine dahil olduğunu ve 

�in‟in doğusunda bilinen Dun-hu gruplarÝndan AhvarlarÝn (yu-ven), Sibirlerin (Siyenpi) ve KaylarÝn (si) 

Kuzey Kafkasyada da (Serir) etkin rol oynadÝğÝnÝ bildirir.27 

M. Ġ. Artamonov da, L. N. Gumilyev gibi AvarlarÝn Kuzey Kazakistan‟Ýn Oğur muhitine ait 

olduğunu s�yler ve AvarlarÝn bir kÝsmÝnÝn Hionitlerin (Huni) bir m�ddet Sogd‟da hakim olduğunu ifade 

eder. O, Hionitleri Avarlarla aynileĢtirirken onlarÝn tarihi Kazakistan‟Ýn, Ġran dilli ahalisi ile karÝĢmÝĢ 

T�rkleĢmiĢ Oğurlar olduğunu ayÝrt etmiyor ve Azak-Hazar denizleri arasÝnda AvarlarÝn akraba muhite 

(Hunlar ve Alanlar) geldiklerini ifade eder.28 

Demek ki, problemin esasÝnda Os-Hun muhitinin araĢtÝrÝlmasÝ bulunmaktadÝr. G�rc� 

kaynaklarÝnÝn kuzey kahramanlarÝ Calut R�stem veya Yevusseyler (Yeruseyler) olarak adlandÝrÝlan 

Bun T�rkleri de, g�r�l�yor ki, bu muhiti temsil ediyor ve mitik “Neheng Ruslarla” aynileĢirler. Belirtmek 

gerekir ki, yerli (Kafkas) kaynaklarÝnda (“Tarih DağÝstan”, “Derbend-name”, “Ġrhan-name”, “ġamil 

HakkÝnda G�rd�klerim”den) Avarlar “Rus” olarak adlandÝrÝlÝr.29 DağÝstanda yaĢayan komĢu Laklar, 

Avarlara “Yarusa” derler. Ġlmi dairelerde tartÝĢmalara sebep olan “Ruslar”, “RuslarÝn” Arana veyahud 

Ġspanya‟ya akÝnlarÝ hakkÝndaki bilgiler de, m�mk�nd�r ki, Rus salnamesinde “neheng obrlar” gibi 

tasvir edilmiĢ AvarlarÝn, Balkanlara, Almanya‟ya, Fransa‟ya, Ġtalya‟ya akÝnlarÝyla ilgilidir. “ġirvan ve 

Derbendin Tarihi” kroniğinde “RuslarÝn ve AlanlarÝn” akÝnÝ “Seririn ve AlanlarÝn” akÝnÝ ile birleĢtirilir. 

Arap kaynaklarÝ Derbend‟in yanÝndaki “RuslarÝ” “Arsa” grubuna dahil eder.30 Bu, ayrÝ bir araĢtÝrma 

konusudur ve bu konu �zerinde teferruatlÝ durmayacağÝz. Fakat Ģunu da s�ylemenin gerekli olduğuna 

inanÝyoruz ki, Kuzey Kafkasyave Doğu Avrupa‟nÝn tarihi etnik yerini bildiren “Arsi” (Ros) terimi, 
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�ncelikle sosyal bir anlam taĢÝmÝĢ ve barbar halklarÝn askeri hizmeti ile alakadar olmuĢtur Latince 

“eros”, “arsen”  -er, kahraman; “ros”-kasaba; frak. “res”-kahraman; Avarca “ros”- er; “rosi”-k�y, vs. 

kelimeler (Lat. “vir”, T�rk�e “er”, G�rc�ce “eri”…), bunu ispat etmektedir. Hazar ordusunda 

Harezm‟den gelmiĢ M�sl�man T�rk savaĢ�ÝlarÝndan ibaret silahlÝ kuvvetlerin Arsiler olarak 

adlandÝrÝlmasÝ da bununla izah edilir. YalnÝz kutsal n�fuza malik olan Hazar hakanÝnÝn mensup olduğu 

eski hakan nesli -Ansa da, tarihi literat�rde kabul edildiği gibi,31 G�kt�rk hanÝ AĢina ile değil, ger�ek 

hakimiyete sahip olan G�kt�rklerden �nceki HazarlarÝn ait olduğu etnik tabaka- Arsilerle (“yansay”, 

Ansi) ile bağlantÝlÝdÝr. 

Arsiler Kafkasya‟daki AlanlarÝn (Oslar) kaynağÝ ile birleĢtirilen Aorslara ve Doğu Avrupa‟nÝn As-

Yas etnik 

 grubuna dahil edilmektedir. Strabon, AorslarÝ ve AlanlarÝ Don nehri ve Hazar denizinin sahilinde 

bilmektedir. Fakat, Arsilerin asÝl kÝsmÝ Hazar denizinden doğuda yaĢamÝĢtÝr. �in kaynaklarÝnda onlarÝn 

�nce “Yansay”, sonra “Alan” diye adlandÝrÝldÝklarÝ kaydedilir. Strabon‟un bilgisinde Aslar (Arsi) 

Baktriya‟yÝ zapt eden boylar arasÝnda g�sterilir. Ġran‟Ýn hakim s�lalesi ArĢakilerin (Arsak) menĢei de 

Arsilerle ilgilendirilir.32 �in kaynaklarÝnda Pers �lkesi Ansi adlandÝrÝlÝr. Strabon, ArĢakilerin mensup 

olduğu Parna-dai (Daha) tayfalarÝnÝn Meotida‟nÝn arkasÝndaki Dailerin �lkesinden �ÝkdÝğÝnÝ g�sterir. 

BazÝ araĢtÝrÝcÝlar burada Meotida‟nÝn Arala ait olduğunu tahmin etmektedirler.33 Aparna ve Parna 

boylarÝnÝn adÝnÝ bazen Apar-“yukarÝ” ve bununla ilgili olarak “dağlÝ” manasÝyla izah ederler. R. Frye, 

NiĢapur Ģehrindeki AparĢahr (AbarĢahr) Ģehrini Parnalarla ilgilendirerek onu Ahemeniler devletinin 

“yukarÝ SatraplÝklarÝ olarak a�ÝklamaktadÝr.34 

KuĢanlarÝn, AkhunlarÝ, Eftalitlerin h�cumlarÝ zamanÝnda AbarĢahrÝn ĠranÝn uzak doğu sÝnÝrÝnda 

askeri yerleĢimlerinin olduğunu g�r�r�z.35 Ammianus Marsellin II. ġapurun 456-357 yÝllarÝnda 

AkhunlarÝ zor Ģartlarda doğu sÝnÝrlarÝnda muhafaza ettiğini yazar. 539‟da ise AkhunlarÝ hanÝ Grumbat, 

ġapur‟un Amida‟ya karĢÝ savaĢÝna katÝlÝr.36 AbarĢahrÝn Ucgar sÝnÝr rol� Dyakonov‟un ParsanÝ “kenar”, 

etimolojisi ile izahÝ m�mk�nd�r. 

Ġ. M. Dyakonov, MediyanÝn g�ney, doğu ve batÝ sÝnÝrlarÝndaki Persida (Fars), Partiya ve 

Parsua‟yÝ Ġran. Pars, Parsav “kenar”, “uc” manasÝ ile a�Ýklansa da, Mediya menĢeli kabul edilir. O, 

Parsiya ve Partiya Ģekillerinin h.-Ġran k�k�nden (parcva) istisna olarak ge�tiğini ve cv>sp 

d�n�Ģ�m�n�n daha eski devirler i�in m�mk�n olduğunu s�yler.37 Bununla ilgili eski Balkan 

isimlerinden Arsa (u) wa Luvi �lkesini bu kavim adlarÝyla karĢÝlaĢtÝrmak m�mk�n olabilir, bu da �nce 

Gerirud ve Ariana ile ilgili olarak verdiğimiz akarsu adlarÝyla alakalÝdÝr.38 Ġlgin�tir ki, kaynaklar 

Kafkasya‟da AlanlarÝn �lkesini Barsilya diye adlandÝrÝrlar. Theophanes, Nikephores S�ryani Mikail 

HazarlarÝn da “Barsilyadan, Birinci SarmatyanÝn en u� b�l�m�nden” �ÝktÝğÝnÝ s�ylerler.39 Barsilya‟nÝn 

Kafkasya‟nÝn kuzeyindeki Sak-Massagetler (Masaha-Hunlar) veya Maskut �arlÝğÝ ile de ilgisi vardÝr. 

Bu durum Strabon‟un Parna-dai tayfalarÝnÝn Meotida‟daki Dailerin (Dahlar) �lkesinden olduğu bilgisi 

ile �rt�Ģmektedir. 



 1183 

Mediya-Fars Devleti‟nin sembol� Ursa Parrhasis-B�y�k AyÝ Burcu (Banat Na‟ĢÝn tahtÝ, Ġsida-

”taht”) olmuĢtur. Aristoteles, Pliniyus B�y�k AyÝ burcu altÝnda Ripeyi (Rifat-Kafkasya) ve onun 

ardÝndan da Hiperboreyleri sayar. “TanrÝlarÝn tahtÝ” sayÝlan Kafkasya d�nyanÝn sonu-”yedinci k�Ģesi” 

(Septentrio Magor), Kuzey R�zgarlarÝnÝn (Borey) kaynağÝ, Dkyanus ge�idi, mukaddes ilk vatan 

farzedilen Aryana Veca ile Assosi Asya oluĢmuĢtur. 

Serirle ilgili efsanevi hikayeleri, Keyyanilerin tahtÝnÝn, Keyh�srev‟in kabrinin Serirde bulunduğu 

faraziyelerini de bununla izah etmek m�mk�nd�r. Bunu Car-Tala‟da mevcut olmuĢ Mesedul �r (“GÝzÝl 

g�l” veya “Mesedunun g�l�”) miti ve Herodot‟un g�sterdiği Ġskit panteonuna dahil olmayan ve yalnÝz 

Kral� Ġskitlerini secde etdiği Tagi Masad ilahesi ile mukayese etmek gereklidir. Su ve atlarla ilgili bu 

mitin adÝnÝn kaynağÝ kesin olarak tespit edilememektedir. Tagimasad, Avar dilinde “altÝn taht” veya 

“krali�enin tahtÝ” “mesed”-taht, Mesedu-krali�e) anlamÝnda kullanÝlÝr. Asya ve Avrupa AvarlarÝnda altÝn 

taht k�lt�n�n olduğu bilinmektedir. Kaynaklar, Serir h�k�mdarÝnÝn her yÝlÝn baĢÝnda “tahta oturma” 

t�renini icra etmesi hususunda bilgiler verir.40 Bu anlam uygunluğunun tesad�fi olmamasÝ Hurri 

Ģehzadesi Masad Huray miti ile ispat edilmektedir.41 Avarca “huri”-r�zgar s�z�n� de dikkate alÝrsak, 

Tagi Masad‟Ý “AltÝn Tahta” Ġskitlerin seferlerde bel bağladÝklarÝ ve “r�zgarlarÝn sahibesi” saydÝklarÝ 

B�y�k AyÝ burcu-Banat NaĢÝn tahtÝ, Ġsida “taht” ile aynileĢtirmek m�mk�nd�r. Arsa hem “kuzey” arsa, 

hem de “kahraman” arsan anlamÝnda kullanÝlÝr. Mitik Hiperboreylerde ise “kuzey cengaverleri” 

Meotida yanÝndaki Ġskitler veya Sak-Massagetler saka paradraya  “denizin �b�r kÝyÝsÝndaki” temsil 

edilmiĢtir. Asrilerin nerede yerleĢtikleri dikkate alÝnmadan Kuzey halklarÝ olarak farzedilmiĢlerdir. 

Fakat, Doğu Arsilerinin uzak kuzeyle alakalarÝ mife �evrilmiĢ soy k�t�ğ�nden baĢka hem de Doğuyla 

BatÝyÝ birleĢtiren meĢhur Ġpek yolu ile tespit edilir. Ptolemey, �in‟den Ġran‟a ve Ruma ipek-serikon 

satan Serleri asÝl �inliler Sinlerden ayÝrÝr. Seylan sefirleri baĢlarÝ Emod (Himalay) dağlarÝ arkasÝnda 

yaĢayan uzun boylu, sarÝĢÝn adamlar gibi tasvir etmektedirler. 

M.�. 200 yÝlÝna yakÝn Baktriya �arÝ Evtidem‟in kendi topraklarÝnÝ FaunlarÝn (Tibetliler) ve Serlerin 

�lkesine kadar uzatmasÝ hususunda bilgiler vardÝr. Pseudo-Arrian Serlerin �lkesinden Baktriya‟ya, 

oradan Hint limanlarÝna kadar yolun olduğunu g�sterir. Thomson “Seriki” arazisinin KaĢgar‟dan Kuzey 

�in‟e dek ulaĢtÝğÝnÝ g�stermektedir.42 MakedonyalÝ tacir Massi‟nin (II. asÝr) seyahatnamesinde 

Baktriya‟nÝn kuzeyindeki Saklara ait farz edilen Komedlerin dağlÝk �lkesi bulunmaktadÝr.43 

Ġran kendi aracÝ rol�n� muhafaza etmeye ve �inle Rum arasÝnda aracÝsÝz iliĢki kurmak i�in 

�alÝĢÝyordu. Gittik�e asÝl ticaret yollarÝ g�neyden kuzeye doğru yer değiĢtirir. M.�. II. Bin yÝlÝnda 

a�ÝlmÝĢ yolla artÝk �in‟den gelen kervanlar Hindistan‟dan değil, kuzey yo 

lu ile Afganistan‟dan ge�er. Daha sonraki devirlerde ise Ġran ve Afganistan‟a ait olan aracÝ 

rol�ne Sogdlular ve onlarÝn kuzeyinde oturan halklar �ağrÝlÝrdÝ. Ġlk kervan yollarÝnÝn Hindistan‟dan, 

Suriye‟den ge�mesini ve onlarÝn iaĢesi ve muhafazasÝ i�in oluĢturulan silahlÝ birliğin hacmini dikkate 

alÝrsak Hint kaynaklÝ “�erik”-silahlÝ kuvvet ve Arap�a “Ģerike”-Ģerik�i, kelimelerinin etimolojisi “ser” 

(Seriki) terimi ile ilgili olduğunu s�yleyebiliriz. Terimin kendisi ise, g�r�l�yor ki, “Svar”-dolaĢmak, 

gezmek anlamlarÝ ile ilgilidir.44 
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Bu silahlÝ gezici birlikleri M.�. II. asÝrda Kara deniz sahilinde g�r�r�z. M.�. III (IV?) asÝrda 

G�ney Ural‟da AorslarÝn liderliği altÝnda kurulmuĢ yeni kuvvetli Sarmat birliği batÝya, Kafkasya‟nÝn 

��llerdeki akraba (Savromat) halklarÝnÝn yanÝna gelerek Sirak-Sarmat birliğini oluĢturur. M.�. II. asÝrda 

Meot halklarÝnÝ SarmatlaĢtÝrmÝĢ ve Rum kolonisi olan Bosporla (KÝrÝm‟da) iktisadi ve siyasi 

m�nasebetler oluĢturan Siraklar Bospor‟un ��l kÝsmÝnÝ tutarlar. Strabon, Kara denizin kuzeyindeki 

Doğuya-Orta Asya‟ya ve �in‟e giden tarihi yolun SiraklarÝn ve AorslarÝn elinde olduğunu ifade eder.45 

B�ylelikle, Doğu ve BatÝ Arsilerinin veya Doğu ve BatÝ Massagetlerinin Kuzey Kafkasya‟daki 

Siraklarla ve �in‟deki Serlerle alakasÝ hususunda Ģ�phe kalmamaktadÝr. Ancak, bu m�nasebetlerin 

k�k�nde, elbette ki, daha global gerek�eler ve eski g��ler M.�. III-I. binyÝllarÝndan baĢlayarak, Hitit, 

Hurri, Pelasg, MuĢk, ApeĢlay, Kimmer, Ġskit vs. “muzdlu ordu” Ģeklinde tanÝnan kuzey halklarÝnÝn �n 

Asya‟ya s�rekli akÝnlarÝ, Ahemenilerin, Selevkilerin Yunan kolonilerinden ve kuzey halklarÝndan ibaret 

garnizonlar oluĢturmalarÝ gibi tarihi farklÝlÝklar ve ayrÝca karĢÝlÝklÝ asimilisyonlarÝ, yerleĢikliğin 

medeniyet �zellikleri bulunmaktadÝr. Mesela, Dyakonov‟a g�re M.�. VII. asra dahil edilen Ġskit 

kompleksleri Ġskit medeniyetini temsil edemez. ��nk�, onlar M.�. XVIII.-XVII. asrÝn baĢlarÝnda �n 

Asya‟nÝn tesirine maruz kalmÝĢlardÝr. Asur kaynaklarÝndaki Kimmerler ve Ġskitler arkeolojik y�nden 

Ġskitlerden �nceki medeniyete mensup olmalÝdÝrlar, demektedir.46 AynÝ gruba ait olan Sarmat 

d�nemlerini �Ýkarsak bile, her bir yeni Sarmat dalgasÝ �nceki ile aynÝ olamaz. ��nk� her d�nemde 

Doğu Avrupa, Kafkasya, Anadolu, �n Asya, Uzak Doğu, Orta Asya elementleri yeni bir Ģekilde ortaya 

�Ýkar. Ancak, sosyo-k�lt�rel yapÝ, psikolojiye nisbeten daha �ok değiĢkenliğe maruz kalmÝĢtÝr. 

�in kaynaklarÝnda Rumlarla ticari iliĢkilerden bahsedilirken Ta�in ve yahut Likan isimleri 

ge�mektedir ki, bu da Rumu temsil eder. M.S. 147-167. yÝlda Ta�in imparatoru Antonios ile imparator 

Hou Han-shu arasÝnda ticaret m�nasebetlerinin temeli hakkÝnda bilgiler verilir. Ta�in An-his‟nin 

batÝsÝnda, denizin batÝsÝnda veya BatÝ denizinde g�sterilmektedir. VII. asÝrda Ta�in, Fulin‟e y�nelir. 

Fulin‟e giden g�ney ve kuzey yolu belirtilir. Bu kelime (Fulin) 635‟te �in‟e gelen Nesturi rahiplerine 

aitti. OnlarÝn dini Ta�in dini olarak adlandÝrÝlÝrdÝ. Nesturiler Bizansa B�y�k Fulin, Suriye‟ye K���k Fulin 

derlerdi. 

AraĢtÝrÝcÝlar, Ta�ini Antiohiya, Ktesifonla bir g�r�rler veya onu Suriye‟de ararlar. Fulin‟e gelince, 

onun Bizans kolonilerine veya Bizans kolonilerine giden yolun sonundaki memlekete ait olduğu 

d�Ģ�n�lmektedir.47 Fulin kelimesinin Sogd dilinde From haline ge�miĢ Rum olmasÝ ve onun Purum 

veya Apurum Ģeklinde T�rk�e‟ye ge�tiği tespit edilmiĢtir. 

B�ylelikle, Orhun yazÝlarÝndaki “Apurim”in Fulin olduğu d�Ģ�n�lmektedir. K�ltigin yazÝtlarÝnda 

Bumin Kağan‟Ýn �l�m� sebebiyle ile gelmiĢ boylar i�erisinde Apar, Apurim adÝ da bulunmaktadÝr. 

Buna esasen Avarlar Apar-Apurimler Ģeklinde adlandÝrÝlÝrlar. Fakat, Bahaeddin �gel, Apurimin-Fulin, 

yani Rum olmasÝnÝ dikkate alarak, Ģu sonuca ulaĢÝr, Apar, Apurim �� devlet: Bizans, Avarlar, 

G�kt�rkler arasÝndaki m�nasebetlerde BatÝ halklarÝnÝ AvarlarÝ ve Bizans, yahut onun her hangi bir 

sefirliğini bildirir. Lakin m�ellif kendisi, “K�ltigin ikinci defa hemen hemen aynÝ halklarÝ tekrar saydÝğÝ 

halde ne Apurum, ne de AvarlarÝ kaydetmemiĢtir”.48 Bu tabiidir, ��nk� “Apar-Apurimler” (Avarlar) artÝk 
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Avrupa‟ya gitmiĢlerdir, Alanlar ise muhalif kuvvetlerle m�cadele ederler. Apurim-Filan tespitinin 

Avarlar olarak addedilmesi Serir (Avar) hakiminin ilmi zeminlerde tartÝĢmalara sebep olan ve 

a�Ýklanmayan “Filan-Ģah” unvanÝ ile tespit edilir. Budist rahibi Hsuen-Tsreng‟Ýn Fulin‟in 

g�neybatÝsÝnda bir adada “BatÝ KadÝnlar KrallÝğÝnÝn” olmasÝ hakkÝnda verdiği efsanevi bilgiler de bunu 

ispat eder.49 Bizans yazarlarÝ aynÝ efsaneden ve mitik AmazonlarÝn Alazan �ayÝnÝn yanÝnda Laklarla 

komĢu olarak yaĢadÝğÝndan bahsederler. Daha �nceki bilgiler ise AmazonlarÝ Kara Deniz sahilinde, 

Bospor‟da, Kolhida‟da g�sterirler.50 Bu bilgiler Baktriya-�in alakalarÝ d�nemine kadar giden, 

“Odessaya” ve “ġah-name” ile benzeĢen mitin temasÝnda ger�ek hadiseleri tasvir etmektedir. AvarlarÝ 

takip eden Ġstemi Han 576‟da Kuzey Kafkasya‟da yerleĢtikten ve Bospor‟u aldÝktan sonra G�ney 

Kafkasya‟ya ge�mek istiyordu. Bu devirde, belirttiğimiz gibi, Bizans-G�kt�rk koalisyonuna karĢÝ Ġran-

Avar birlikteliği vardÝr. Sonuncusu hem Avrupa‟da, hem Kafkasya‟da faaliyet g�sterir. G�kt�rklerin, 

Avrupa ve Doğuyu birleĢtiren ticaret yolunu kontrol altÝna almak istedikleri g�r�lmektedir. AvarlarÝ 

yenerek Sogd‟a gitme imkanÝna sahiptiler. �in-Ġran ticari m�nasebetleri ise SogdlularÝn  

elinde idi. Eftalitleri dağÝtmakta da maksat meĢhur Ġpek yolu‟nu ele ge�irmek idi. Avarlar ve 

Eftalitlerle anlaĢan G�kt�rkler Ġranla anlaĢma hususunda Bizansla g�r�Ģmelere baĢlarlar. Ancak, bu 

zamanda BizansÝn kendisi ipek istihsal etmeye baĢlar ve �in Ġpek Yolu �nceki �nemini kaybeder. 

Bizans‟a, ipek b�ceklerinin Sogdlular tarafÝndan getirilmesi ihtimal dahilindedir. G�r�l�yor ki, Tien-

ġan‟daki Avarlar (Abarlar) ve HindikuĢ‟daki Eftalitler �in‟den gelen ticaret kervanlarÝnÝ sÝnÝr kabul 

edilen dağlardan ge�iren Serlerin yahut HindikuĢ‟daki (Uparisaina) Parutlar (Parutai “dağlÝ”) ve 

Sogd‟daki ParnalarÝn, yani AbarĢahrÝn mensup olduğu Arsilerin selefleri olmuĢlardÝr. MuassÝr Avar 

dilinde “Avara”-Manee, “Sedd” manasÝnÝ verir. Ge�it manasÝ ile ilgili olan bu kelimenin Hint-Avrupa, 

dillerinde ve T�rk leh�elerinde bir�ok paralelleri var (abara, ebro, barÝ, barcer). �in kaynaklarÝndaki 

AvarlarÝn (yu-ven) �in‟in kuzey hududlarÝnda “sÝnÝr muhafÝzlarÝ” ve “��l�n egemenleri” rol� 

g�r�lmektedir. Kafkasya‟ya gelmiĢ olan AvarlarÝn (Hionitler) kendi ananevi “sÝnÝr muhafÝzlarÝ” rol�n� 

korumasÝ, Parftlara, yani Arsilere aidiyeti Serir hakiminin “tahtÝn sahibi”, “dağlarÝn hakanÝ”, “irsi 

merzban”, “Filan-Ģah”, “Vahrarzan-Ģah” (Veretragna-Bahram) unvanlarÝ ve hepsinin AvarlarÝn 

KartaliniyanÝn hakimleri se�ilmesi veya onlarÝn Mourav, Eristav tayin etmeleri hakkÝndaki bilgilerle 

ispat edilmektedir. Serler (Seriki) ile alakayÝ Aran‟a h�cum eden RuslarÝn “Alan ve Gerkler” �lkesi, 

Seririn Varyag adÝ Serkland,51 Bun T�rk TuranlÝlarÝn (Yaruseyler) meskunlaĢtÝğÝ Sarkin (Sarkineti) ve 

s. ma‟lumatlarda g�rebiliriz. Hionitlerin Kafkasyayla iliĢkilerine dair daha �nemli farklÝlÝklar da vardÝr. 

Fakat, bu konuda ayrÝca durmak gereklidir. 

“Apurim” teriminin “Merzban” fonksiyonu ile ilgili olduğunu g�rd�k. “Merzban” bazen “vali” 

anlamÝna da gelmektedir. Belirttiğimiz gibi, �in kaynaklarÝ Fulini (Apurim) Ta�in ve Likan ile 

aynileĢmektedir ve her ��� de Rum‟a aittir. Eğer Fulin “Rum” gibi yeniden ihya edilirse de, Ta�in ve 

Likan a�ÝklanamamaktadÝr. Fakat, �in kaynaklarÝnÝn BatÝya giden ipek yolunu Ġran ile iliĢkilendirmesini 

ve kervan yolunun vasÝtalarÝnÝ dikkate alÝrsak Ta�in adÝnÝn Gerirudun-Tecen ve TiyenĢan‟Ýn adlarÝ ile 

aynÝ kaynaklÝ olmasÝ Ģ�phe g�t�rmez. Meseleye a�ÝklÝğÝ, �in dilindeki “tch‟in” getirir ki, Bi�urin onu 

“vassal” Ģeklinde terc�me eder. Tchin “kul” s�z� ile eĢdeğer sayÝlÝr. Ancak, “tchin” kul manasÝnÝ veren 
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“nu” s�z�nden ayrÝdÝr. Kaynaklar “kul” teriminin n�fuzlu manasÝnÝ taĢÝdÝğÝnÝ da g�stermektedir.52 

“Tach‟in” terimine “sefir”, “vali”, anlamlarÝnÝ veren “legat” terimi ile birleĢtirmek m�mk�nd�r ki, ku da 

Ta�inle birleĢen Likan‟Ý karĢÝlar. B�ylelikle, Ta�in ve Likan‟Ýn �inle m�nasebetlerde Rumu temsil eden 

Yunan satraplÝğÝnÝn Ġran‟a ait olduğu kesinleĢir.53 

“Tacik” (taĢi, tazi, Tacik) teriminin ve “tacir” s�z�n�n etimolojisini de Ta�inle ilgilendirmek 

m�mk�nd�r. “Tacik” Hint dilinde “tacir” manasÝna gelen “Sart” terimi ile birleĢmektedir. �in‟de ticaret 

kervanlarÝna sefirlik gibi bakar ve buna b�y�k �nem verirler. Buna g�re de Satrap manasÝnÝ veren ve 

Rumu temsil eden “Ta�in”in “tacir” s�z� ile birleĢmesi garip değildir. Tacik �nce Araplara, sonra 

ĠranlÝlara, sonra Sogdlulara ve nihayet Taciklere denilirdi. Sart terimi de aynÝ inkiĢafÝ ge�irmiĢ �nce 

ĠranlÝlara, sonra yerleĢik T�rklere ve dağlÝ Kal�alara (Kar�a, kar) denmiĢtir. B�ylece, “Tacik” s�z�n�n 

Hilafet devri ve Arap “Tay” kabilesi ile ilgilendirilmesinin54 yanlÝĢ olduğunu g�rd�k. Bu terim daha eski 

�in-YakÝn Doğu m�nasebetlerini temsil etmektedir ve �in ipek yolunun kuzeye doğru ilerleyerek 

Sogdlulara ve T�rklere ge�mesinin a�Ýk bir �rneği olabilir. 

�in kaynaklarÝ AorslarÝn ve AlanlarÝn �lkesini hem de Sui (Sude)-Sogd olarak adlandÝrÝr ve 

Sogd‟da HunlarÝn (Hionitler) hakim olduğunu g�stererek �in‟deki HunlarÝn AlanlarÝn �lkesindeki 

vatandaĢlarÝ ile m�nasebetlerini s�rd�rd�klerini belirtir. V. V. Barthold, bu bilginin Avrupa‟daki Hunlara 

ait olmasÝnÝ ve Avrupa‟daki AlanlarÝn �lkesinin ZerefĢan vadisindeki Sogdlarla aynÝ Ģekilde 

isimlendirilmesini ihtimal dahilinde g�r�r. O buna �rnek olarak KÝrÝm portu Suğdak‟Ý g�sterir. �in‟e 

gelen el�iler i�erisinde Alan, Yueban, Usun kavimlerinin adÝ ge�er.55 G�r�l�yor ki, ticaret kervanÝna 

m�Ģahade edenler aynÝ halklarÝ da temsil etmektedirler. 

155 yÝlÝnda BatÝya doğru hareket eden Hunlar Siyenpilerin takibinden kurtularak Ġdil‟e �Ýkarlar. 

TiyenĢan‟Ýn kuzeyinden Tarbagataya, ulaĢtÝran Siyenpilerin BatÝya h�cumunu Abarlar karĢÝlarlar. 

TanĢihay‟Ýn HunlarÝn ardÝnca g�nderdiği esasen Mukrinlerden ibaret olan ordu Cungarya‟da kalÝr, II-

IV. asÝrlarda G�ney Cungarya‟da “BatÝ Siyenpi ordusunun” olduğu g�sterilir. L.Gumilyev C�cen 

tehlikesi altÝnda AbarlarÝn Mukrinlerle birleĢmesini g�sterir. “BatÝ Siyenpi ordusu”nun PritsakÝn 

AvharlarÝ, yani AvarlarÝ dahil ettiği Uhuan (Dun-hu) askeri ittifakÝnÝ tahmin etmek m�mk�nd�r. �in‟in 

kuzey hudutlarÝnda “sÝnÝr muhafÝzlarÝ” fonksiyonunu icra eden Dunhu (“Doğu VarvarlarÝ”) Di (Jun) ve 

Hu (Hun) gruplarÝndan oluĢmuĢtu (HunlarÝn kendi etnogenezinde de Di boylarÝ iĢtirak etmiĢti). 

Umumiyetle, askeri demokratik sisteme dahil olan Dunhu ordusu muhtelif etnik elementleri 

birleĢtiriyordu. L.Gumilyev, Di boylarÝnÝ Serlerle aynileĢtirmektedir.56 Ġster icra etdiği fonksiyonuna, 

isterse etnik unsurlarÝna (Di, Abar) g�re Dunhu veya UhuanÝ Apurim Avarlarla ve Eftalitlerin (yeda) 

Hua  

olarak adlandÝrÝlan kavim birliği ile birleĢtirmek m�mk�nd�r. Tarbagatay‟da bir baĢka halk 

Yuebanlar ge�mektedirler, onlarla da BatÝya giden vatandaĢlarÝndan ayrÝlarak KÝrgÝz ��llerinde kalan 

Hunlar d�Ģ�n�lmektedirler. V. V. Barthold, Ġran destanÝnÝn ve Avesta‟nÝn kaynağÝnÝ Yuebanlarla 

ilgilendirmektedir.57  
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G. E. Grum-Grjimaylo YuebanlarÝn (Evar, Evan) Eftalitlerin rol� olmasÝ ihtimaline (de Mailla) 

dikkat �eker.58 Parker, BloĢe, S. P. Tolstov da Eftalitleri Yueban olarak d�Ģ�nmektedirler. S. P. 

Tolstov Eftalitlerin ilk defa Kidarit, Hionit adlarÝ ile tarihi arenaya �ÝktÝklarÝnÝ belirtir.59 Vivyen Sen-

Marten Eftalitlerin Y�e�iler‟den olmasÝ fikrini ispat eder. GirĢman, MandelĢtam Hionitleri ve Eftalitleri 

birleĢtirir. L. Gumilyev F. Altheym, Markuart, Mak-Govern, Chavanues, Pelliot‟nun da bu problem 

etrafÝndaki fikirleri araĢtÝrarak Hionitlerin Yuebanlarla, Eftalitlerle ve Kidaritlerle (Y�e�i) 

aynileĢtirilmesine karĢÝ �ÝkÝp ve N. V. Pigulyevskaya‟nÝn Kidaritleri, Hionitleri ve Eftalitleri “Ak Hunlara” 

dahil etmesini onlarÝn Avrupa‟daki Hunlardan yalnÝz antropolojik �zelliklerine g�re farklÝlaĢmasÝ ile 

izah edilir ve onlarÝn muhtelif etnoslar olduğunu g�stermektedir.60 L.Gumilyev “Ak Hunlar” olarak 

adlandÝrÝlan Eftalitleri (Yeda) �in‟den kovulmuĢ Ari tayfalarÝ-Badi (“Ak Di”) ile ilgilendirir ve onlarÝ 

Afridilerin menĢei ile alakalandÝran HindukuĢ‟taki Aparitlerle aynÝ olduğunu ifade eder. O, boy adÝnÝn 

ve fiziki tipin benzerliğinin hem de Ak Dilerin �in‟den kovulmasÝ ve Aparitlerin HindikuĢ‟ta tespit 

edilmesi tarihlerinin (M.�. VII. asÝr) uygunluğu ile de ispat edildiğine dikkat �eker ve eski UygurlarÝ, 

Badilerin kolu olan �idi (“KÝrmÝzÝ Di”) boylarÝnÝn varisleri olarak g�r�r. L. Gumilyev Di birliğinin Hun, 

Dunhu, Tele, Tangut boylarÝnÝn ve bazÝ �in s�lalerinin etnogenezinde iĢtirak ettiğini g�sterir ve Di 

fiziki tipinin eski Hunlar i�in karakteristik olduğunu ve onlarÝn sonradan Mongoloid karÝĢmasÝna maruz 

KaldÝğÝnÝ ifade eder. O, tarihi MongollarÝn (ProtoMongollar) da Avropeoid olmalarÝnÝ ve hatta XI. 

asÝrda Sibiryadan gelen MongollarÝn (sonraki Moğolistana) ve o c�mleden, �ingiz hanÝn neslinin 

(Borciginler-“boz g�zl�ler”) komĢu Tatar boylarÝ tarafÝndan MongoloidleĢtirilmesine dikkati �eker.61 

S�ylenenleri dikkate alarak “Kermihion” (“KÝrmÝzÝ Hionlar”) olarak adlandÝrÝlan Hionitleri, 

UygurlarÝn ecdadlarÝ sayÝlan �idi (“KÝrmÝzÝ Di”) ile bir saymak ve bununla onlarÝn Oğur halklarÝ gibi 

takdim edilmesini (ThephiÝtag Simocatta), �in ve Arap kaynaklarÝnÝn Eftalitleri Yuecilere ve Sogdlulara 

yakÝn olarak g�rd�ğ�n� yahut kaynaklarÝn Kidaritleri, Hionitleri ve Eftalitleri birleĢtirdiğini izah etmek 

m�mk�nd�r. 

Elbette, muhtelif unsurlarÝn kaleydoskopik Ģekilde değiĢen Ģekillerinden ibaret olan halklarÝn 

menĢei hakkÝnda kesin bir fikir s�ylemek olduk�a zordur. Lakin bu m�rekkep etnogenetik zeminde her 

nasÝlsa bir unsur baskÝn oluĢmuĢ ve bu, fiziki ve i�timai uygulamalara daha �ok maruz kalan 

antropolojide, g�nl�k hayatta, dilde değil, s�rekli değiĢmeye m�sait olan psikolojide daha �ok ortaya 

�ÝkmaktadÝr. Muhtelif dil ailelerine ve antropolojik gruplara ait olan halklarÝn dini g�r�Ģlerindeki, 

mitolojilerinde, i�timai-siyasi, sosyal-iktisadi terminolojilerdeki benzerlikleri de tarihi hafÝzanÝn 

s�rekliliği olarak değerlendirmek m�mk�nd�r. 

�in kaynaklarÝnda Yuebanlarla ilgili bilgilerde ilk defa KarlÝ �ovgun, yağmur kar yağdÝrabilen 

efsuncular hakkÝnda rivayetlere rastlanÝr. XV. asÝrda Orta Asya tarihi ile ilgili hadiselerde, esasen 

KÝrgÝz kayÝtlarÝnda aynÝ motifler g�r�lmektedir.62 Bu efsun Turan kahramanÝ Afrasyab‟a, SibiryanÝn 

T�rk-Mogol halklarÝnda demir zÝrhlÝ Abaaslara, Kafkasya nartlarÝna (nord-kuzey) Avrupa‟da 

Avarlara63 ve Macar muhitinden olan Kabarlara, Arap kaynaklarÝnda Zirehgiranlara (Kuba�i) ve 

Kafkasya halklarÝna ait gibi g�r�l�r. G�rc� ve DağÝstan kaynaklarÝnda ve folklor mataryallerinde bu 

rivayet Car-Tala halkÝnÝn tarihi arazisinde ortaya �Ýkan olaylarla ilgili olarak nakledilir ve eski 
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zamanlardan XIX. asra kadar muhtelif tarihi devrilere uygun bir yorumlama olur.64 TuranlÝlarÝn, 

T�rkmenlerin, T�rklerin menĢei Afrasiyapla (Frankrasyan, Alp Er-Tonga) alakalandÝrÝlÝr. Bu 

etnonimlerin menĢei “T�rk” s�z�n�n menĢei ile aynÝdÝr. T�rk etnoniminin Hazar denizinden SÝr-

Derya‟ya kadar uzanan arazisinde yaĢayan halkara ait olduğu ve ilk �nceleri etnik değil, sosyal mana 

bildirdiği ifade edilmektedir. Bu etnonim T�rk�e “T�rk”-”kuvvet” (“g��l�”) kelimesi ile izah edilmektedir. 

(“miğfer”), “gen� yigit” vs. anlamlarÝ da vardÝr.65 T�rk�e “T�rk”- “g��l�” s�z� Hitit dilinde tar h.-g��l� 

olmak; galip gelmek fiiline benzemektededir. (karĢÝlaĢtÝr: Assur. Taur (Tavara)-g��, kuvvet).66 Bu 

k�kle ilgili olan acaip, g��l�, kahraman ve Demiurg tanrÝ-Tarhu (Tarhu-Wassu; Tarhunt) Avrupa‟dan 

baĢlayarak �n Asya, Orta Asya, Hindistan, �in‟e kadar aynÝ isimle, aynÝ �zelliklere, aynÝ unvanlara 

sahip tanrÝlarÝn prototipi olmuĢtur. Avara-Sergerdan (karĢÝlaĢtÝr: Vavilon, “Hapiru”, h.-ir. “Avara”, lat. 

Erro..) savaĢ�ÝlarÝn, fatihlerin, demircilerin, �obanlarÝn, musikiĢinaslarÝn, pehlivanlarÝn, havarilerin, 

derviĢlerin ve tacirlerin yaydÝklarÝ ve Giksos-Aslardan baĢlayarak sufi T�rkmenlere dek secde edilen 

Tor k�lt� ile ilgili yansÝmalarÝ Sami, H.-Avrupa, T�rk, Fin-Ugor, Kafkasya dillerinde bulunmaktadÝr.67 

Sibirya T�rkleri ibadet ettikleri putlara t�s-t�z-t�r derler ki, bu da hem temiz ruhlara, hem de 

korkun� kara kuvvetleri ifade ederlerdi.68 Hitit dilinde Teos da, Tarhu gibi, sÝnÝrsÝz kuvvetler (Dev-

Drakon) ve g�k y�z� ile alakalandÝrmaktadÝr.69 

VahĢi tabiatla i� i�e olan eski halklar -devleri temsil eden Tarku (Tor…) Demiurg- YÝldÝrÝm TanrÝ 

fonksiyonundadÝr ve korkun� Panla (Silvan) veya Faunla ilgilidir. Faun‟Ýn (Pan) J�piter taĢÝna veya 

yÝldÝrÝmÝ idare etmek sihrine malik olmasÝ bilinmektedir. Pan (Pan, Phanus, Venus, Bonus) beyazlÝk, 

bağÝmsÝzlÝk (saflÝk), divanelik, sofucasÝna mesudluk ve yek v�cutluk (Ak dev), manalarÝ ile techiz 

edilir. Rum mitolojisindeki SilvanÝ (Pan) T�rk ve Mongol halklarÝnÝn “Ak Solban” (�olmon, �olban, 

ġolbon…) miti ile mukayese etmek m�mk�nd�r.70 Venera veya Kutup yÝldÝzÝ ile ilgilendirilen bu mitler 

de “kementle g�ğ�n ağzÝnÝ a�mak” ve yağÝĢ, kar yağdÝrmak motifleri ya da “kurtuluĢ” misyonunun bazÝ 

�zellikleriyle alakalandÝrÝlÝr ki, bu da AyÝ burcunun (Bendida, Banat NaĢ) meteoroloji ve yol g�sterici 

rol�, onun yÝldÝzlarÝna g�re kuzey r�zgarlarÝnÝn ve istikametin tayini ve hem de yÝldÝzlarÝn farazi 

birleĢtirilmiĢ Ģekillerinin kement, Ģeklinde olmasÝ ile izah edilebilir.71 Bahsettiğimiz, BatÝ-Doğu ticaret 

yollarÝ sayesinde oluĢmuĢ Ģartlarda medeni m�nasebetler ĢaĢÝrtÝcÝ değildir. Bu yolla tacirler ve 

fetihlerle beraber Aslar, Maklar, Sabiler, Nestorianlar, Habrlar, DerviĢler “yÝldÝzÝn aĢkÝna” hareket 

ederlerdi.  

ġapkalÝ (Tigra Hauda) cihangirler, savaĢ�Ýlar ve ġapkalÝ (frok) rahipler, Maklar “Hilaskar” 

misyonlarÝnÝ icra ederlerdi. B�ylelikle, bu k�lt�n “Bon” talimi, “VahĢi Bun T�rkler” ifadesi ve 

YuebanlarÝn sihri ile ilgisine Ģ�phe kalmamaktadÝr. AyrÝca, Doğu T�rkistan‟da arkeolojik kazÝlarda 

bulunan materyallerin incelenmesiyle onlarÝn mensubu olduğu Arsilerin dilinin Avrupa dillerinin BatÝ 

grubuna (Kelt-Latin gibi) yakÝn olduğunu g�stermiĢtir.72  

Budist VacrayanasÝnÝ (“Vacra”-yÝldÝrÝm) Etr�sklerin yÝldÝrÝm talimi Vego‟ya ve TanrÝ‟nÝn keramet 

ve cezasÝnÝn ifadesi olan Arap�a “Vaga” (“takva”) kelimesi ile karĢÝlaĢtÝrmak m�mk�nd�r.73 Bu 

benzerliği Anadolu‟nun Protohatti dilinin KuzeybatÝ Kafkasya‟nÝn arkaik  dilleri ile ve hepsinin 
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Afganistan ve Pakistan‟Ýn arasÝnda kalmÝĢ arkaik BuruĢaski dili ile ve aynÝ zamanda da diğer dil ailesi 

Hurri, Urartu dillerinin Kuzey-Doğu Kafkasya dilleri, K���k Asya, KÝbrÝs, Lemnos adalarÝ dilleri ve 

Etr�sk, Kuti dilleri ile yakÝnlÝğÝ ve tamamÝnÝn Kuti ve Tohar dillerinin iliĢkisi ile izah etmek m�mk�n 

olabilir. Eski Pelasglarla (Pulasti) ilgilendirilen Filistin‟in ve Suriye‟nin Yahudilerinden �nceki ahalisine 

MÝsÝr kaynaklarÝnda ve Tevratta-Hurri (h.r, hori, hurri) denmektedir. Kaynaklar M.�. I. asra yakÝn 

Aramilerin Suriye ve Mezopotamya‟dan sÝkÝĢtÝrdÝklarÝ Hurri-Amorey ahalisi arasÝnda Ġber kavimlerinin 

olduğunu haber verir. �n Asya kaynaklarÝnda Kuzey halklarÝ kabul edilen Hurriler “Subarey”, kuzey 

�lkesi Subartu (Subir, Subartu) diye adlandÝrÝlÝr.74 Bu etnonimleri Rus�a “Sever” (Kuzey) ve T�rk�e 

Sibir s�zleri ile mukayase etmemiz m�mk�nd�r. 

S. P. Tolstoy, Harezm medeniyetinin Hitit ve Hurri birliği ile ilgili olmasÝ ihtimalini ileri s�rer ve 

Akad Struven‟in yazÝlarÝnÝ Hurri abideleri olarak kabul ettiği de belirtilmiĢtir. O, Massagetleri, Traklarla 

ilgililendirir ve Harezm‟in Orta Doğu d�nyasÝ ile Kuzeyi arasÝnda nakil rol�n� oynadÝğÝnÝ bildirir.75 

Kutup yÝldÝzÝ (Cadu-Cuday) ve Magik (Cadu) kuvvetlerle m�nasebet kuran Kuzey ister Yunanlar, 

isterse de ĠranlÝlar ve ya �inliler i�in d�nyayÝ kurtaracak olan kuzeyde batÝda (Carbi) yerleĢir (kuzey ve 

BatÝ birleĢir: (Sur. “darbayo”-kuzey, BatÝ). MÝsÝr Firavun ve Ġran “ĢahlarÝ “�lm�yor”, “BatÝda gurup 

ederler”. Yeni otlaklar, askeri ganimet, servetin teminiyle yerlerini değiĢen halklar aynÝ ideolojik 

motiflerle hareket ederler. G��lerin medeni ve ticaret iliĢkilerinin geliĢmesine sebep olduğu 

d�Ģ�n�lmektedir. Ancak bu tesir karĢÝlÝklÝdÝr. Ticaret yollarÝ ve medeni iliĢkiler de g��ler i�in zemin 

oluĢturmuĢtur. AorslarÝn, SarmatlarÝn, HunlarÝn, G�kt�rklerin maddi-manevi pazar ifade eden 

kuzeybatÝ seferlerinin ticaret endiĢeleriyle olduğu g�r�lmektedir. MiladÝn baĢlarÝnda ortaya �Ýkan 

g�ney ve kuzey istikametli Hun g��lerini de bu maksatla cereyan eden g��lerin devamÝ olarak 

değerlendirebiliriz. 

Belirttiğimiz gibi, 155‟te Tyan-ġa‟nda Siyenpilerin karĢÝsÝna Serlerle aynileĢen Avarlar (Apar-

Apurimler) �Ýkar. Lakin AvarlarÝn TanĢihayÝn takibinden ka�an HunlarÝ mukavemetsiz olarak Tien-

Ģan‟da bÝrakmalarÝ onlarÝn arasÝnda yakÝnlÝğÝn olmasÝ Ģ�phesini doğurur ki, bunu da HunlarÝn 

terkibinde bulunan Di boylarÝ ile izah edebiliriz. Hionitlerin Var ve Huni boylarÝndan ibaret olduğu 

bilgisi AvarlarÝn (Abar) ve HunlarÝn birleĢtiği ihtimalini d�Ģ�nd�r�r. L. Gumilyev‟in HunlarÝn Sogd‟a 

dahil olmamalarÝ ve Tarbagatay‟Ýn BatÝsÝndaki sahranÝn kuzeyinden dolaĢarak Ġdil‟e gelmeleri fikri76 

doğru g�z�km�yor. Hunlar, Ģ�phesiz ki, tanÝnmÝĢ kervan yolu ile gitmiĢ, Talas, SÝrderya veya 

Amuderya boyunca ilerleyerek Hazar‟Ýn kuzeyine ulaĢmÝĢlardÝr. M.�. I. asÝrda MedyalÝlar bu yolla 

Aorslara Hind ve Babil mallarÝ getiriyorlardÝ. Bu bilgi Hazar denizinin g�neybatÝsÝndan Kafkasya 

vasÝtasÝ ile ve g�neydoğusundan T�rkistan vasÝtasÝyla ticaret iliĢkilerinin olduğunu g�stermektedir.77 

Hunlar, g�r�l�yor ki, �nce AlanlarÝn nezaretinde olan bu ticaret yolunu ele ge�irmiĢlerdi. Bu durumu 

HunlarÝn kendilerinin h�r ve tehlikesiz ticaret yapabilmeleri amacÝyla Avrupada y�r�tt�ğ� siyasette de 

g�rmekteyiz. 468‟de Hunlar Doğu Roma Ġmparatorluğu ile m�nasebetler kurmak ve bununla kendi 

tacirleri i�in Tuna sÝnÝrlarÝnÝn a�ÝlmasÝnÝ temin et 
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mek istiyorlardÝ.78 �in kaynaklarÝnÝn V. asra ait bilgilerinde AlanlarÝ tabi kÝlmÝĢ HunlarÝn 

�lkesinden tacirlerin sÝklÝkla �in‟in Hun menĢeli s�laleleri; Bey Lyan (“kuzey Lyan”) ve Bey Wei 

(“Kuzey Wey”) yurtlarÝna akÝnlar yapmasÝnÝ g�stermektedirler, 30‟lu yÝllarda Bey Wei (Yuan Vey) 

gelen sefirler i�erisinde Yuebanlar da ge�mektedir.79 Yueban etnonimi de Tarbagatay‟dan gelen 

HunlarÝn Avarlarla birleĢtiğini g�sterir. Onun �in kaynaklarÝndaki Yu-ven, yani Avarlarla (Aba) ve 

Apurimle aynÝ anlamda Yavan (Yunan) - Rumla aynileĢmesini s�ylemiĢtik. Theophilactus Sinocatta‟ta 

�nceleri T�rklerin “Kara” olarak adlandÝrdÝklarÝ Til �ayÝnÝn sahilinde yaĢayan Uar ve Hunni boylarÝnÝn 

birleĢmesini belirtir.80  

Til �ayÝnÝn KÝrgÝz silsilesi ile KarakÝstak �ayÝndan ayrÝlan ve yukarÝ b�l�mlerinde Karak�l olarak 

adlandÝrÝlan yerin Talas olduğunu tahmin edersek, Hionitlerin (Avar-Han) arazisi YuebanÝn arazisine 

denk gelmektedir ve Yueban Avar-Hun birliğini ifade eden Hionitlerle aynileĢir. Ancak, AbarlarÝn Tien-

Ģan‟dan gelen Siyenpi ordusunun terkibindeki Mukrinlerle birleĢmesi de bilinmektedir. Bu ittifakÝ 

Uhuan (Dunhu) birliğinde g�r�r�z. II-IV. asÝrlarda G�ney Cungarya‟da “BatÝ Siyenpi Ordu”sunun 

olduğu bilgisini de ya Uhuan (Dunhu) birliği, ya da, Juan-Juanlarla irtibatlandÝrabiliriz. L.Gumilyev, 

C�cen tehlikesi altÝnda birleĢmiĢ olan AbarlarÝn ve Mukrinlerin VII. asÝrda T�rkeĢ hakanlÝğÝnÝ 

kurduğunu bildirir ve Ġli �ayÝnÝn yukarÝ kÝsÝmlarÝnda Buloyda Sogde ve Mohe T�rkeĢleri g�sterir.81 

Eğer Mohe adÝnÝn Mukrinlere ait olduğunu dikkate alÝrsak, Sogd‟a AbarlarÝ bildirmelidir. Bu da yine 

AbarlarÝ (Aba) ve Hionitleri aynileĢtirir, yani AbarlarÝn ve AvarlarÝn (Avar-Han) aynÝ halk olduğunu 

g�sterir. ��nk� �in kaynaklarÝnÝn Sogd‟da Huni‟nin hakim olduğu bilgisi Hionitlere bağlanÝr.82 

L.Gumilyev, T�rkeĢ hakanlÝğÝndaki Mukrinleri “sarÝ”, AbarlarÝ “kara” kavimlere bağlar ve X-XI. 

asÝrlarda Rusya‟ya gelen KarakalpaklarÝn onlarÝn neslinden olduğunu g�sterir.83 Belirtmek gereklidir 

ki, Behistun yazÝlarÝnda “kara” kelimesi, silahlÝ bağÝmsÝz ahaliye dahil olan halk - ordu manasÝ ile izah 

edilmektedir.84 Yuebanlara ait olan ve Hionitlerin “Kara” diye adlandÝrdÝğÝ Til �ayÝ ve lokalize etdiğimiz 

Talas �ayÝnÝn yanÝndaki arazi XIX. asra kadar Karkar (Karakar) Ģeklinde adlandÝrÝlmÝĢ ve KÝrgÝz 

topraklarÝ olarak d�Ģ�n�lm�Ģt�r.85 

Avrupa‟ya gitmiĢ AvarlarÝn K�r �ayÝnÝn yakÝnlarÝnda (AparĢahr) meskunlaĢmasÝ bilgisine 

d�nersek K�r �ayÝ sahilinde Gargar boylarÝnÝn yaĢamasÝ86 veya Avar menĢeli Ksan EristavlarÝnÝn 

“Kara Kalhan” veya “Ġskender Seddi” denilen arazisindeki Aragvin‟in G�rc� kaynaklarÝnda “Kara”, 

“Kara Aragvi”, Avar kaynağÝnda “Ceer �r” (“Kara �ay”) adlandÝrÝlmasÝ veya CarÝn kendisine “Kara 

hisar” denilmesi87 gibi bilgileri “Kara” adlanan Til ve Karakar ile karĢÝlaĢtÝrarak ve “irsi merzban” 

sayÝlan AvarlarÝn ananevi “sÝnÝr muhafizi” rol�n�n “kara” hizmeti ile bağlantÝlÝ olduğunu s�yleyebiliriz. 

Kaynaklar, XVI-XVIII. asÝrlarda Kafkasya‟da g��l� siyasi n�fuza malik olan Car-Tala Avar birliklerinin 

“ta eskiden �lkenin u� noktalarÝndaki sÝnÝrlarÝnÝ korumak bek�ilik hizmetine karĢÝlÝk” vergilerden muaf 

tutulmalarÝ hakkÝnda bilgiler verir ve “dağ bek�iliği” hizmetini belirtirler.88  

Car-Tala bağÝmsÝz birlikleri XIX. asra kadar “sÝnÝr muhafÝzÝ” kuruluĢunun arkaik Ģekli ve 

hususiyetleri ile askeri demokratik sistemini muhafaza etmiĢti. Bu arkaik unsurlarÝ Hurri bağÝmsÝz 

birliklerinin (ehelena) askeri değerleri89 ve hepsinin Uhuan (Dunhu) birliğinin demokratik prensipleri 

ile karĢÝlaĢtÝrabiliriz. �in‟in kuzey sÝnÝrlarÝnÝn muhafÝzlarÝ stat�s�ne sahip olan “Doğu BarbarlarÝ” -
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Dunhu (Uhuan) muhtelif etnik elementlerden oluĢmuĢ demokratik Ģehir- ordularÝndan ibaret idi. 

Avrupa‟ya gelmiĢ Avarlar da bu teĢkilat sistemini korurlar. Avar hakanlÝğÝnÝn terkibine Bulgarlar, 

Slavlar ve diğer tabi olmuĢ halklar dahil idi. P. Pelliot, G�kt�rk AvarlarÝn devlet kuruluĢu prensiplerini 

ve bazÝ kuruluĢlarÝnÝ aldÝğÝnÝ s�yler. L. Gumilyev da Avarlar yalnÝz harp sanatÝnda mahir olmadÝğÝnÝ, 

onlarÝn diplomasi ve y�netim becerisi o devrin ihtiya�larÝna g�re y�ksek seviyede olduğunu belirtir.90 

Kafkasya‟da “Merzban” fonksiyonunu taĢÝyan Serir (Avar) hakimi de Kumuk Kaytak gibi y�netimleri 

ihtiva etmekteydi. XVIII. asÝrda Car-Tala birlikleri askeri siyasi birliğin oluĢumunda ise Avar, Zahur, 

Mugal (T�rk), G�rc� (Yengiloy) etnik unsurlarÝ ve aynÝ unsurlarÝn AvarlaĢmÝĢ tohumlarÝ da dahil idi. 

II. asra kadar T�rkistan‟Ýn esas ahalisini Aslar (Aorslar) ve Alanlar teĢkil ediyorsa da, HunlarÝn 

gidiĢinden sonra burada Hun, Mukrin, Siyenpi unsurlarÝnÝ g�r�r�z ki, bunlar da, daha �ok sosyal terim 

olan Avar (“manee, “sedd”) unsurunda birleĢir. Alan etnonimini de “Karan” (“dağlÝ”) terimi ve “dağ 

Karavulu” hizmeti veya Evro (Eburu) Hurri (Arap. “Hurr”-”azad”) birliklerine ait olan “Ehelena” 

(“azadlar”) terimi ile ve kara hizmetini taĢÝyan bağÝmsÝz Avarlarla bağdaĢtÝrmak m�mk�nd�r.91 V. 

asÝrda, bu karmaĢÝk terkipli Avar birliğine bundan �nce Hunlarla karÝĢmÝĢ Ugor halklarÝnÝn da dahil 

olduğu g�r�l�r. Bizans kaynaklarÝ BatÝ Sibirya‟nÝn Ugor halklarÝnÝn Abarlardan ka�arak Avrupa‟ya 

geldiklerini yazar.92 Ancak, gelen Ugor halklarÝnÝn Hionit-Avar birliğine dahil olduklarÝ g�r�lmektedir. 

��nk�, Theophilactus Simocatta 598‟de Dyanku Han tarafÝndan imparator Mevriki‟nin yanÝna 

g�nderilen G�kt�rk sefirlerinin Ugor ĠsyanÝnÝ bastÝrmalarÝ ve kurtulan 10.000 kiĢinin BatÝya ka�arak 

Pannoniya‟da Avarlara katÝlmalarÝ hakkÝnda bilgiler verdiklerini belirtir. Theophilactus Simocatta 

AvarlarÝn yanÝna Pannoniya‟ya ka�an tayfalarÝ 

 Tarniah ve Kotzagir Ģeklinde adlandÝrarak onlarÝn Var Huni‟nin kolu olduğunu belirtir ve 

Zebender boyunun da Var Hunni halkÝndan olduğunu kaydeder.93 Ancak, kaynaklar 585-603‟li 

yÝllarda Dalobyana ve Dyangu Buga-hana karĢÝ AvarlarÝn (Aba) Tien-Ģan‟dan �ÝkÝĢlarÝ hakkÝnda 

bilgiler verir. “Suy-Ģu” VI. asÝrda AbarlarÝ G�ney Cungarya‟da yaĢayan halklarÝn arasÝnda, g�sterir.94 

Bu bilgilerden Tarniah ve Kotzagir boyunun Hionitlerin terkibinde Tien-Ģan‟daki AvarlarÝn yanÝna 

gelerek G�kt�rklere karĢÝ birlikte m�cadele ettiğini tahmin edebiliriz. Bizans kaynaklarÝnÝn Ġstanbul‟a 

pola AvarlarÝn yanÝndan KermihionlarÝn sefirlerinin geldiği hususundaki bilgiyi de bununla 

a�Ýklayabiliriz. Eğer, Avarlar Di boylarÝ (badi - “ak di”) ile bağlantÝlÝysa, KermihionlarÝ (“KÝrmÝzÝ Hion”) 

Di boylarÝnÝn kolu olan �idi (“KÝrmÝzÝ Di”) ile birleĢtirebiliriz. Theophaner Hazar denizinin yanÝnda 

yaĢayan AvarlarÝn yanÝndan KermihionlarÝn el�ilerinin gelmesini de belirtmektedir. Artamonov bunu 

Aral-Hazar arasÝnda yaĢayan AvarlarÝn topraklarÝnÝ almÝĢ G�kt�rklerin onlarÝn adÝnÝ “Kermihionlar” 

kendilerinin almasÝyla ile izah etmektedir.95 Ancak, bu bilgide Avar topraklarÝna gelen HunlarÝn (�idi) 

Avarlarla karÝĢmasÝ g�r�l�r. �in‟den gelen HunlarÝn (�idi) bir kÝsmÝ kaynak bakÝmÝndan yakÝn olan 

Avarlarla Tarbagatay‟da kalmÝĢ (Var-Hun), diğer kÝsmÝ ise Ugorlarla birleĢmiĢtir Tarniah ve Kotzagir 

Ugor topraklarÝnda kalmÝĢ olan Hun-Ugor karÝĢÝmÝ olarak d�Ģ�n�lebilinir. Zebender ise, bunlarÝn 

Hunlarla birlikte Avrupa‟ya giden Ugor boylarÝ olduğu g�r�Ģ�ndedir. Theohilactus Simocatta‟nÝn 

hadiselerle ilgisi olmayan Zebender boyunu belirtmesi, aynÝ boyu onlarÝn yakÝn tanÝdÝklarÝnÝ g�sterir. 

Zebenderi, Avrupa‟da bilinen Venender (Nender) veya b.n.c.r. Bulgar tayfasÝ ile mukayese eder. 
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Artamonov, Zebender halkÝnÝ Kuzey DağÝstan‟daki Hazar Semenderi‟ne bağlar.96 AvarlarÝn 

(Hionitlerin) Taugas‟ta ve Mukrinlerin yanÝna ka�masÝ bilgisi de, Tien-Ģan‟daki Siyenpi-Mukrin-Avar 

birliği dikkate alÝnÝrsa, Taugastla ilgili “Tagaut” kelimesi “muhafÝz” anlamÝnÝ verir ve muhtemelen, dağ 

ge�itlerindeki garnizonlarÝ kastetmiĢtir. Pannoniya‟daki AvarlarÝn yanÝna ka�an isyancÝlar, belirttiğimiz 

gibi, Tien-Ģan‟dan Ġdil yolu ile değil g�ney yolu ile Kafkasya‟dan ge�erek Avrupaya gelebilirdiler. 

Sonraki hadiselerde AvarlarÝn adÝna Tele isyanlarÝnda rastlarÝz, bundan sonra ise onlar, Tele, 

Toba, Tibet halklarÝ ile karÝĢmÝĢ, Uygur, KÝrgÝz, KÝp�ak gibi boylarÝn oluĢmasÝna iĢtirak etmiĢlerdir. 

Biz AvarlarÝn tarihinin kendisi kadar uzun geliĢim yolunu izaha �alÝĢtÝk. Bu yol Kafkasya‟dan mÝ 

baĢladÝ Altay‟dan mÝ? Bunu tarih belirleyecektir. Ancak, Avarlar Kafkasya ve AltayÝ birleĢtiren yollarda 

muhtelif devirlerin, muhtelif medeniyyetlerin ve halklarÝn birikimini toplayarak onu bazÝ Asya, Avrupa 

ve Kafkasya halklarÝna aktardÝlar ve ikinci kez yeniden Kafkasya‟da Ģekillenip ortaya �ÝktÝlar. 
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Slovenya'da Avar Ġzleri / Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu [s.687-692]   

�sk�p Kiril ve Metodiy �niversitesi Pedagoji Fak�ltesi / Makedonya 

 

Slovenya Cumhuriyeti, Adriyatik Denizi, Ġtalya, Avusturya, Macaristan ve HÝrvatistan arasÝnda 

bulunan bir Orta Avrupa �lkesidir. Avrupa ve Balkan k�lt�rlerinin �atÝĢtÝğÝ bu �lkenin y�z�l��m� 20251 

km2, n�fusu ise iki milyon civarÝndadÝr. Slovenya tarih boyunca, Roma, Hun, Avar, OsmanlÝ, 

Avusturya, Avusturya-Macaristan, Yugoslavya KrallÝğÝ ve Yugoslavya Federasyonu devletleri i�inde 

yer aldÝ ve Temmuz 1991 tarihinde SÝrplarÝn denetiminde bulunan Yugoslavya Ordusu‟yla y�r�tt�kleri 

birka� g�nl�k kÝsa bir savaĢÝn ardÝndan Yugoslavya Federasyonu‟ndan ayrÝldÝğÝnÝ ve tam 

bağÝmsÝzlÝğÝnÝ il�n ettiğini bildirdi. Slovenya‟da, Slovenlerden baĢka Ġtalyanlar, Almanlar, SÝrplar, 

Macarlar, HÝrvatlar, gurbet�ilik yapan Makedonya T�rkleri, KÝpt�ler vb. azÝnlÝklar yaĢamaktadÝr. Bu 

�lkenin bug�n �ok iyi bir sosyo-ekonomik, k�lt�rel, hukuk� ve siyas� bir yapÝsÝ vardÝr. 

Slovenya T�rkl�ğ�, 380 yÝlÝnda buraya Hun T�rklerinin girmesiyle baĢladÝ.1 BaĢlangÝ� d�nemi 

b�y�k T�rk komutanÝ ve devlet adamÝ Attila‟nÝn �l�m�ne kadar s�ren Slovenya T�rkl�ğ�, 560 yÝlÝndan 

sonra Avar, 1408 yÝlÝndan sonra ise OsmanlÝ T�rklerince s�rd�r�ld�. 

VI. asrÝn ikinci yarÝsÝnda Aral G�l� civarÝnda yaĢayan ve �eĢitli nedenlerden dolayÝ Hazar ve 

Karadeniz �zerinden Avrupa‟ya doğru yol alan Hun T�rkleri, 372‟den sonra yerleĢtikleri Orta Tuna ve 

Tisa havzalarÝnÝ, kurduklarÝ devletin asker� �ss� ve idar� merkezi haline getirdiler. 380 yÝlÝna kadar 

aldÝklarÝ Panonya, Dalma�ya ve Kupa-Sava-Tuna ÝrmaklarÝnÝn g�neyindeki topraklarÝ kendi 

devletlerine kattÝlar. Ordu ve y�netim bakÝmÝndan daha iyi teĢkil�tlandÝklarÝ i�in h�kimiyetlerine 

aldÝklarÝ diğer kabilelerle birlikte bir kabileler birliği kurdular. Kabileler birliğine t�bi olan bazÝ kabilelere 

m�ttefik, bazÝlarÝna ise k�le g�z�yle baktÝlar. YÝktÝklarÝ Roma ve Bizans idare sistemlerinin yerine 

kendi sistemlerini yerleĢtirdiler. Ordu ve y�netimin dÝĢÝnda kalan bazÝ �nemsiz iĢleri m�ttefik saydÝklarÝ 

kabilelere bÝraktÝlar. Roma ve Bizans paralarÝnÝ kendi paralarÝ ile değiĢtirdiler. 

Hun T�rkleri, 372-380 yÝllarÝ arasÝnda Bizans‟a, 380 yÝlÝndan sonra ise Slovenya‟da Emona,2 

Tselye, Petovio ve Postoyna �zerinden Ġtalya ve Alp DağlarÝna, Tuna ve Drava ÝrmaklarÝ �zerinden 

ise Almanya ve Galya‟nÝn i�lerine kadar girdiler. Kuzeyde Ġskandinavya, g�neyde Akdeniz‟e kadar 

uzanan topraklarÝ kendi devletlerine kattÝlar. B�ylece, Hun Devleti, Attila zamanÝnda Rusya‟da Ġdil ve 

Almanya‟da Rayna ÝrmaklarÝ, Akdeniz ve BaltÝk denizleri arasÝnda uzanan topraklarda kendi 

h�kimiyetini kurdu. Ancak, 453 yÝlÝnda Attila‟nÝn �l�m�nden birka� yÝl sonra tasfiye edilen Hun 

Devleti‟nin yerini 100 yÝl sonra kurulan Avar Devleti aldÝ.3 

Hunlar Asya, Avrupa ve Balkan topraklarÝnda yeni bir medeniyet �ÝğÝrÝ a�tÝlar. Diğer kavimlerin 

her bakÝmdan hayatlarÝnÝ etkilediler. Slovenya vb. Avrupa ve Balkan b�lgeleri dahil olmak �zere, 

kaldÝklarÝ topraklarda �ok değerli mimar� vb. eserler ve izler bÝraktÝlar. Bu eserlerin bir kÝsmÝ 

Slovenya‟nÝn YukarÝ Sava HavzasÝ‟nda bulunmaktadÝr. Slovenya‟da da Hun T�rklerinden kalan ve 
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g�n�m�ze kadar gelen bazÝ yiyecek, i�ecek, meyve, yer ve su adlarÝna rastlanmaktadÝr. Slovenler, 

bal anlamÝnda olan “medos”, Hun [T�rk]  kelimesini g�n�m�zde “de med” Ģeklinde kullanmaktadÝrlar. 

Bu �lkede ViĢnya Gora4 ve Almanca eski adÝ Haynburg olan bug�nk� Hunenburg‟un Hun [T�rkleri]

 nden kalan ve HunlarÝ hatÝrlatan bir toponim olduğu bilinmektedir.5 Bled G�l�‟n�n adÝnÝn ise 

Attila‟nÝn kardeĢi Bleda‟nÝn adÝndan gelen bir hydronimin olduğu tahmin edilmektedir. 

AvrupalÝlar, kendilerinden �ok �nde olan Hunlardan ordu teĢkil�tÝ, devlet y�netme tecr�besi, 

eğitim ve �zellikle asker� eğitim, savaĢ taktiği, sil�h �retimi ve kullanÝmÝ konularÝnda �ok Ģey 

�ğrendiler. 

 

IV. asrÝn ortasÝndan itibaren Avarlara de Orta Asya‟dan Karadeniz‟in kuzeyine g��ettiler ve tÝpkÝ 

Hunlar gibi Orta Tuna ve Tiza havzalarÝnda kendi devletlerini kurdular. Orada kalan Hun ve Bulgar 

T�rk gruplarÝnÝ, Karpatlar‟Ýn arkasÝnda dağÝnÝk halde yaĢayan ve hayatla ilgili hi�bir sosyo-ekonomik 

ve k�lt�rel bilgi ve deneyime sahip olmayan SlavlarÝ da yanlarÝna aldÝlar. BaĢlangÝ�ta 

�nemsenmediler, ancak 560‟lardan sonra ordularÝyla Sava ve Tuna ÝrmaklarÝnda Bizans‟a, Lab 

IrmağÝ‟nda ise Franklara karĢÝ d�zenledikleri saldÝrÝlarla dikkatleri �zerlerine �ektiler. 560-803 yÝllarÝ 

arasÝnda Avrupa‟da �nemli bir fakt�r olarak olaylarÝn akÝĢÝnÝ ve tarihin y�n�n� değiĢtirdiler. 

566-567 yÝllarÝnda Avarlar, m�ttefikleri Langobardlarla birlikte y�r�tt�kleri savaĢta Gepidleri 

mağlubiyete uğrattÝlar. Bu savaĢtan sonra Srem D�zl�ğ�‟n�n dÝĢÝnda bulunan b�t�n Gepid 

topraklarÝnÝ alarak Langobardlarla komĢu oldular. Bizans-[T�rk]  �emberine alÝnan Langobardlar, 

kurtuluĢu krallarÝ Alboin‟in y�netimi altÝnda Panonya‟dan Ġtalya‟ya g�� etmekte buldular.6 

Langobardlardan boĢalan topraklarda yaĢayan Slavlar vd. kabileler Avar T�rk y�netiminde kurulan 

kabileler birliğine girdiler. Avarlar bu yÝllarda Sava ve Tuna ÝrmaklarÝnÝn g�neyinde bulunan Bizans 

topraklarÝna da sÝk sÝk saldÝrÝlar d�zenlediler. Bu saldÝrÝlar arasÝnda 582 Sirmium MuhasarasÝ da 

bulunuyordu. AynÝ yÝllarda k�leleri Slavlarla birlikte Slovenya‟ya ve oradan Emona-Tselye-Postoyna 

g�zerg�hÝ �zerinden Doğu Alp DağlarÝ‟nÝn ve AĢağÝ Avusturya‟nÝn i�lerine kadar ulaĢtÝlar. Slavlar bu 

yÝllarda Avar T�rklerinin himayesi altÝnda Ġtalya, Alp DağlarÝ, Avusturya, Karpat DağlarÝ, Akdeniz, 

Karadeniz, Adriyatik, BaltÝk ve Ege denizleri arasÝnda uzanan topraklara akÝn etmeye baĢladÝlar. 

Onlar bu akÝnÝ tek baĢÝna yapacak ne bir askeri g�ce, ne de bir bilgiye ve deneyime sahiptiler. Slavlar 

Avrupa‟da ilk kez �arpÝĢtÝklarÝ Bavarya kuvvetler; karĢÝsÝnda mağlubiyete uğradÝlar. Avarlardan 

aldÝklarÝ yardÝmla ikinci kez �arpÝĢtÝklarÝ Bavarya kuvvetlerine karĢÝ yenilgiye uğradÝlar. Avarlar bu 

zaferin ardÝndan Slavlarla birlikte Ġstra �zerinden YukarÝ Ġtalya‟ya girdiler. Ancak orada karĢÝlaĢtÝklarÝ 

Langobard tepkisinden dolayÝ Furlanya ve Kras b�lgelerine girmekten vazge�tiler. Bu sÝrada 

Slovenler, Avarlardan aldÝklarÝ destekle g�n�m�zde de yaĢadÝklarÝ topraklara yerleĢtiler.7 

Ancak, bazÝ sebeplerden dolayÝ, Slovenya‟ya ve Doğu Alp DağlarÝ‟na yerleĢen Slovenlerin bazÝ 

dil, toponomastik vd. nitelik ve değerlerinde g�n�m�ze kadar gelen �nemli farklÝlÝklar g�r�lmektedir. 

590‟lardan sonra Avar yardÝmÝnÝ alan Slovenler, on yÝl zarfÝnda idare merkezleri ve �sleri yukarÝ Drava 
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havzasÝndan doğu Alp dağlarÝna ve yukarÝ Sava havzasÝna yerleĢmeye ve idarelerini kurmaya 

muvaffak oldular. Bu sÝrada s�z konusu topraklara 150-200 bin Sloven yerleĢmiĢ oldu. 

Avar T�rk devletinde, h�kimiyet, ordu, merkezi ve mahall� y�netim T�rklerin, diğer iĢler ise 

m�ttefikleri veya k�leleri olan Slovenlerin, SlavlarÝn ve diğer kabilelerin elinde bulunuyordu. Avarlar 

g�venmedikleri kabileleri, �zellikle Slav k�kenli olanlarÝ orduda sil�hsÝz piyade birliklerine alÝyor veya 

k�le olarak kullanÝyorlardÝ. 

Avar T�rk devleti �ok geniĢ bir araziye yayÝldÝğÝ i�in bazÝ dağlÝk b�lgelerde, dar ve k���k 

vadilerde kendi idaresini hissettiremez oldu. Oralarda sadece bazÝ s�vari birlikleri konuĢlandÝrmakla 

kendi varlÝğÝnÝ g�stermeye �alÝĢtÝ.8 B�yle bir s�vari birliği �ok b�y�k bir ihtimalle KoruĢka B�lgesi‟nde 

g�n�m�zde de Vobre adÝyla anÝlan yerde konuĢlandÝrÝlmÝĢ bulunuyordu. Vobre Sloven toponiminin 

ise Slovence vd. Slav dillerinde Avar T�rklerine verilen Obri kelimesinden geldiği bilinmektedir.9 

593-595 yÝllarÝ arasÝnda Alp DağlarÝ‟na yerleĢen Slovenler, Avar T�rklerinden aldÝklarÝ yardÝmla 

Drava vadisinde savaĢ halinde bulunduklarÝ Bavarya kuvvetlerini ard arda iki kez mağlubiyete 

uğrattÝlar. 599-602 yÝllarÝ arasÝnda m�ttefik T�rk-Sloven kuvvetleri Ġtalya‟da ve Ġstra‟da konuĢlanmÝĢ 

olan Bizans kuvvetlerine saldÝrdÝlar. 

Slovenlerin Avarlara olan bağlÝlÝğÝ VII. asrÝn ilk yarÝsÝna kadar s�rd�. Bu d�nem i�erisinde �ek 

ve Moravya SlavlarÝ bir BatÝ Slav kabileler birliği kurdular. Bu birliğe, doğu Alp dağlarÝnda ve yukarÝ 

Sava havzasÝnda yaĢayan Slovenler de girdi. Birliğin y�netiminde, Lab, yukarÝ Drava ve yukarÝ Sava 

havzalarÝndan Furlanya‟ya kadar uzanan arazi Avar T�rklerine ve Franklara karĢÝ bir g�venlik seddine 

d�n�Ģt�r�ld�.10 

Slovenler, bug�n bulunduklarÝ topraklara AvarlarÝn koruyuculuğu altÝnda, par�alanmÝĢ gruplar 

halinde yerleĢtiler. OnlarÝn menĢeleri hakkÝnda pek fazla bilgi yoktur. 

Alp DağlarÝ, Adriyatik denizi ve Panonya d�zl�ğ� arasÝnda uzanan arazide yaĢayan bazÝ 

kabileler, Avar T�rk h�kimiyetinde bulunmalarÝna rağmen, T�rk hoĢg�r�s�nden ve desteğinden 

faydalanarak belirli d�nemlerde devletler kurdular. Bu devletler arasÝnda, 623 yÝlÝnda kurulan 

Karantanya Sloven devleti de bulunuyordu.11 Sloven tarihinde daha �ok Karantanya Knezliği olarak 

bilinen bu devletin baĢÝnda Knez Sam bulunuyordu. Karantanya Knezliği, Slovenlerin tarihte 

kurduklarÝ ilk devletti. Bu y�zden Karantanya kelimesi Sloven etnik adÝyla �zdeĢleĢtirildi.12 Bu 

�zdeĢleĢtirilme en �ok Frank Devleti d�neminde yapÝldÝ.13 

Knez Sam, bir s�re sonra Avar h�kimiyetinin dÝĢÝnda kalmayÝ baĢardÝ ve komĢu �lkelerin 

dikkatlerini �zerine �ekti. 626-629 yÝllarÝ arasÝnda Augusta civarÝnda BavaryalÝlar‟a karĢÝ y�r�t�len 

savaĢÝ kazandÝ. Daha sonra bazÝ diğer komĢu kavimlerin ve �lkelerin ordularÝnÝ da yenilgiye uğrattÝ. 

Ancak 658 yÝlÝnda �l�m�n�n ardÝndan knezliği, Avar T�rkleri ve Slovenler arasÝnda paylaĢÝldÝ.14 
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660 yÝlÝnda II. Avar T�rk KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢundan sonra yeniden g��lenmeye baĢlayan Avar 

T�rkleri, asker� �sleri Panonya‟dan, Orta Avrupa, Ġtalya ve Bizans topraklarÝna saldÝrÝlar d�zenlediler. 

Bu sÝrada Tuna �zerinden Anije ve Slovenya‟ya, Ġtalya �zerinden ise Furlanya‟ya girdiler. Bu akÝnlara 

onlarla birlikte Slovenler de katÝldÝlar. Ancak bazÝ Sloven kabileleri s�z konusu b�lgelere tek baĢlarÝna 

da girdiler. 705-720 yÝllarÝ arasÝnda Slovenler, FurlanyalÝlara karĢÝ y�r�tt�kleri savaĢÝ kaybettikten 

sonra BeneĢ SlovenyasÝ‟na yerleĢtiler. B�ylece Slovenlerin o sÝrada Adriyatik Denizi, Langobardya ve 

Alp DağlarÝ arasÝnda �izdikleri hudut g�n�m�zde de korunmaktadÝr. 

660-803 yÝllarÝ arasÝnda h�k�m s�ren II. Avar T�rk KağanlÝğÝ devrinde Avar T�rkleri 

Panonya‟dan, Ġtalya, Orta Avrupa ve Bizans‟a doğru uzanan b�t�n stratejik yollarÝ kendi kontrollerine 

aldÝlar. YollarÝn g�vencesini inĢa ettikleri kaleler ve hisarlarla sağlamaya �alÝĢtÝlar. 

VIII. asrÝn sonunda ve IX. asrÝn baĢÝnda Orta Avrupa‟da beliren Avar T�rk sorunu g�ncellik 

kazandÝ. 791-803 yÝllarÝ arasÝnda y�r�t�len Avar T�rk-Frank SavaĢÝ bu soruna “��z�m getirdi”. 

SavaĢta Franklar, Avar T�rklerinden �ğrendikleri savaĢ taktiğini kullanarak zafere ulaĢtÝlar. Bu 

savaĢÝn ardÝndan Avar T�rk devletinin Panonya‟da bulunan kuvvetlerini de bozguna uğratarak adÝ 

ge�en devletin sonunu getirdiler. S�z konusu savaĢ sÝrasÝnda esir aldÝklarÝ b�t�n T�rkleri kÝlÝ�tan 

ge�irdiler. B�y�k miktarda altÝn, g�m�Ģ, inci, sil�h, b�y�k ve k���k baĢ hayvanÝ alÝp g�t�rd�ler. 

G�t�remediklerini ise yaktÝlar veya Tuna, Tiza, Sava ve Drava gibi b�y�k Ýrmaklara attÝlar. 

IX. asrÝn baĢÝnda Franklar, Avar T�rklerinin son gruplarÝnÝ da mağlubiyete uğrattÝktan sonra 

Slovenya, Balaton G�l�, Moha� OvasÝ ve Slovenya da dahil olmak �zere Rab IrmağÝ ve FruĢka Gora 

arasÝnda uzanan b�t�n T�rk topraklarÝnÝ kendi devletlerine kattÝlar. Bu topraklara BavaryalÝlarÝ, 

Karantanya Slovenlerini vd. kabileleri yerleĢtirdiler. YerleĢtirme b�t�n IX. asÝr boyunca s�rd�. Bu 

y�zden �ok cidd� bir Avar T�rk-Sloven anlaĢmazlÝğÝ ve �atÝĢmasÝ meydana geldi. 811 yÝlÝnda Frank 

KralÝ B�y�k Karlo bu �atÝĢmayÝ durdurmak amacÝyla Panonya‟ya �zel ordu birlikleri g�nderdi. 

Avar T�rk devletinin tasfiyesinden sonra Frank Devleti‟nde dağÝnÝk halde yaĢayan T�rklerin 

durumu diğer kavimlerin durumundan pek farklÝ değildi. Frank KralÝ B�y�k Karlo, T�rklere, az ve 

dağÝnÝk olmalarÝna rağmen kendi kağanlarÝnÝn idaresinde bir i� �zerklik tanÝdÝ. AvarlarÝn adÝ 822‟de 

Frank devletinin yÝllÝğÝnda da ge�ti. 828 yÝlÝnda ise T�rklerin adÝ sadece Frank KralÝ‟nÝn tebaasÝ olarak 

anÝldÝ. IX. �zellikle X. ve sonraki asÝrlarda Avar adÝna �ok az rastlanÝr oldu. Ancak, Avrupa 

milletlerinde, BizanslÝlarda, Slovenlerde vd. Slav kabilelerinde bir zamanlar g�� ve h�kimiyet 

anlamlarÝnÝ ifade eden Avar T�rk adÝ pek �abuk ve kolay unutulmadÝ.15 DağÝnÝk halde kalan Avar 

T�rk gruplarÝnÝn bir kÝsmÝ diğer kavimler tarafÝndan “eritildi” ve “HÝristiyanlaĢtÝrÝldÝ”, bir kÝsmÝ ise T�rk 

kaldÝ, T�rk�e konuĢtu, G�ktanrÝ‟ya inandÝ veya Bulgar T�rklerinden Ġslam Dini‟ni �ğrendi. XIV. asrÝn 

ikinci yarÝsÝnda Avrupa‟ya girmeye baĢlayan OsmanlÝ T�rklerinin fetihleri i�in zemin hazÝrladÝ ve 

onlarla birlikte Balkan ve Avrupa seferlerine katÝldÝ. 

Avar Devleti‟nin tasfiyesinin ardÝndan HÝrvatistan‟da kalan Avar T�rkleriyle ilgili Bizans �arÝ ve 

m�ellifi VII. Constantine Porphyrogenitus Ģ�yle demektedir: “X. asÝrda Kuzey Dalma�ya, KÝrbava, 
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Lika, Gadsko, ModruĢ ve KuzeybatÝ Bosna‟da hal� Avarlara rastlanmaktadÝr. OnlarÝn Avar olduklarÝnÝ 

simalarÝndan anlamak m�mk�nd�r. AvarlarÝn Lika ve KÝrbava b�lgelerinde, ban dedikleri kendi 

h�k�mdarlarÝ vardÝ. Onlar HÝrvatistan‟dan gittikten sonra b�y�k bir ihtimalle bu isimden ban r�tbe adÝ 

meydana geldi.16 Avar T�rklerinden kalan ve HÝrvat, Macar vo Bosna‟nÝn idare sistemleriyle ilgisi olan 

bu kelimenin Avar T�rk�esinde zengin anlamÝnÝ taĢÝyan bayan kelimesinden geldiği bilinmektedir.17 

Macaristan, Avusturya-Macaristan ve OsmanlÝ h�k�mdarlarÝ tarafÝndan Bosna, HÝrvatistan ve 

Slovenya‟ya atanan idarecilere ban r�tbe adÝ verilirdi. Bu ad BosnalÝlar ve HÝrvatlar tarafÝndan da 

asker� bir unvan olarak benimsendi. BosnalÝlar ve HÝrvatlar bu r�tbe adÝnÝ kendi bağÝmsÝz devletlerinin 

h�k�mdarlarÝna da verirlerdi.18 Mesela, Ban Pribin, Ban Kulin, Ban Ġvan Majurani� vd. olduğu gibi. 

Ancak Sloven tarihinde bu Avar T�rk r�tbe adÝna hi� rastlanmadÝ. Slovenya‟da bu adla ilgisi olan daha 

k���k r�tbe ve b�lge adlarÝna ise daha �ok rastlanÝr oldu. 

Slovenya idare sistemi, diğer Slav asÝllÝ kabilelerin sistemlerinden pek farklÝ değildi. Bu sistemde 

de en basit idare birimi “b�y�k aile” idi. Kooperatif rol�n� oynayan bu birim ge�ici bir s�re i�in k�y 

belediyesinin verdiği toprağÝ iĢletiyor, topladÝğÝ mam�lleri ise kooperatif �yelerine dağÝtÝyordu. S�z 

konusu sistemde “b�y�k aile”, “kooperatif” ve “k�y belediyesi” basit idare b�l�mleri olarak faaliyette 

bulunuyorlard.19 

Slovenya idare sisteminde basit idare birimlerinden daha b�y�k birime jupa veya jupanya adÝ 

verilirdi. Avar T�rk�esinden gelen bu adlar bir kabilenin veya kabileler birliğinin yaĢadÝğÝ b�lgeye 

verilirdi. Jupa‟ya veya Jupanya‟ya bir b�lgenin veya ÝrmağÝn adÝ da verilmiĢ olabilir 

di. Slovenler, aynen HÝrvatlar, BosnalÝlar ve Macarlar gibi Jupa‟nÝn veya Jupanya‟nÝn 

y�neticisine jupnik adÝnÝ verirlerdi.20 Slovenler jupa, jupanya ve jupnik Avar T�rk kelimelerini ilk defa 

777 yÝlÝnda yukarÝ Avusturya‟nÝn Kremsminster Ģehri civarÝnda “Jopan ani vocatur Physso”21 Ģeklinde 

kullandÝlar.22 S�z konusu kelimelere Bosna, SÝrbistan, HÝrvatistan, Karadağ ve Makedonya idare 

sistemlerinde g�n�m�zde de rastlanmaktadÝr.23 Jupa, jupan ve jupanya kelimelerinden Jupan�i�24 

patronymi de meydana gelmiĢtir. 

Avar T�rkleri, Slovenlerle birlikte yerleĢtikleri doğu Alp dağlarÝ, Slovenya vd. b�lgelerde �ift�ilikle 

uğraĢan �ok az yerli halka rastladÝlar. Bu y�zden durumu d�zeltmek amacÝyla toprağÝ iĢlemeye 

baĢladÝlar. Yerel ziraat hakkÝnda halktan bilgi aldÝlar. Yeni topraklarÝ iĢlemek i�in anavatanlarÝndan 

tarÝm ara�larÝ getirdiler. Bu ara�larla buğdaygillerden: Buğday, arpa, �avdar ve yulaf; baklagillerden: 

Bezelye ve fasulye; sebzelerden: Havu�, salatalÝk, lahana, pancar, sarÝmsak; meyvelerden ise elma, 

armut, viĢne, erik, kayÝsÝ, ceviz, Ģeftali, kiraz vb. yetiĢtiriyorlardÝ. ArÝcÝlÝkla da uğraĢÝyorlardÝ.25 

Avarlar da diğer T�rk boylarÝ gibi Orta Asya‟dan yeni vatanlarÝna bağcÝlÝğÝ ve �z�m ĢarabÝnÝ 

getirdiler. Ancak, Slovenya‟da, Makedonya, SÝrbistan, HÝrvatistan vd. Balkan �lkelerinde bağcÝlÝk ve 

�z�m ĢarabÝyla ilgisi olan bor26 ve borova27 kelimelerine rastlanmamaktadÝr. Avar T�rkleri meyve, 

sebze ve i�kilerin dÝĢÝnda koyun, ke�i ve inek s�t� i�iyor, b�y�k �l��de peynir, yumurta, balÝk, tavĢan 
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ve geyik eti yiyorlardÝ. KuĢlardan tavuk ve kaz yetiĢtiriyorlardÝ. AtÝ ise en �ok savaĢta 

kullanÝyorlardÝ.28 

Avar T�rkleri, yerleĢtikleri topraklarda ticaretle de uğraĢÝyorlardÝ. �rettikleri mallarÝn bir kÝsmÝnÝ 

ihrac ediyorlardÝ. Ġhrac ettikleri mallar arasÝnda en �ok bal, deri ve tuz bulunuyordu. Ticareti genelde 

mal alÝp mal vererek �oğunlukla Tuna, Sava, Drava, Morava, Mura gibi b�y�k Ýrmaklar ve 

RomalÝlardan kalan yollar �zerinde yapÝyorlardÝ. 

Avarlar Devleti‟nde madencilik pek fazla geliĢmiĢ değildi. Onlar RomalÝlardan kalan bazÝ maden 

ocaklarÝnÝ iĢletmeye devam ettiler. Maden eritme teknolojisini iyi biliyorlardÝ. Erittikleri demirden �ok iyi 

sil�h yapÝyorlardÝ. �rettikleri sil�h b�t�n Avrupa �lkeleri tarafÝndan benimsendi. AvrupalÝlara sattÝklarÝ 

sil�h karĢÝlÝğÝnda altÝn, g�m�Ģ, ipek ve kumaĢ alÝyorlardÝ. BastÝrdÝklarÝ maden� paralarÝn �zerine hil�l 

ve g�neĢ veya hil�l ve yÝldÝz Ģekillerini �iziyorlardÝ.29 

Avar T�rkleri �l�lerini, elbiseleriyle ve sil�hlarÝyla, hatt� atlarÝyla birlikte g�m�yorlardÝ. Avrupa‟da 

ve Balkanlar‟da kazÝlan Avar T�rk mezarlarÝnda ve hazinelerinde bir�ok eĢyanÝn ve sil�hÝn, Sloven vd. 

Slav kabilelerin mezarlarÝnda ise yok denecek kadar az eĢyanÝn ve sil�hÝn bulunduğu bilinmektedir. 

Avar T�rkleri de aynen atalarÝ Hun vd. T�rk boylarÝ gibi �nemsedikleri sil�h �ok iyi kullanmasÝnÝ 

biliyorlardÝ. Modern sil�hla birlikte �ok iyi savunma sistemleri de kuruyor, stratejik �nem taĢÝyan yol 

kenarlarÝnda, kavĢaklarda, k�pr�ler civarÝnda, tepelerde, ormanlÝk yerlerde, d�zl�klerde ve 

bataklÝklarda savaĢ kuleleri ve hisarlar inĢa ediyorlardÝ. Bu yapÝlarÝ aynÝ zamanda ekonomik, idari 

sÝğÝnma vb. ama�lÝ da kullanÝyorlardÝ. OnlarÝ genelde d�rt k�Ģeli veya yuvarlak bi�imli yapÝyor, 

etraflarÝnÝ ise kalÝn duvarlarla, siperlerle ve suyla dolu derin kanallarla �evreliyorlardÝ. Zamanla onlarÝn 

etrafÝnda yerleĢim yerleri de meydana getiriyorlardÝ.30 

Avar T�rkleri, g��ebe hayattan yerleĢik hayata ge�meye baĢladÝklarÝ andan itibaren k�yler de 

kurmaya baĢladÝlar. Ancak onlarÝn kurduklarÝ k�yler hakkÝnda g�n�m�zde pek fazla bilgi yoktur. ĠnĢa 

ettikleri tek odalÝ ahĢap evlerini ağa� dallarÝyla veya samanla �rt�yorlardÝ. KullandÝklarÝ mobilya, 

yaptÝklarÝ ateĢlik ve fÝrÝnlar hakkÝnda da pek fazla bilgi yoktur. 

Slovenya‟da Avar T�rklerinin Ġzleri 

Slovenya‟da da Avar T�rklerinden kalan madd� k�lt�r izlerine ve eserlere rastlanmaktadÝr. 

Bunlar arasÝnda kazÝlan mezar ve hazinelerden �ÝkarÝlan eĢyalar ve sil�h da bulunmaktadÝr. 

ZamanÝmÝza kadar yedisi batÝ Panonya d�zl�ğ�, doğu Alp dağlarÝ ve Karantanya b�lgesi, beĢi ise 

Slovenya‟da olmak �zere toplam 47 Avar T�rk mezarÝ ve hazinesi kazÝldÝ.31 Bunun dÝĢÝnda Avar 

T�rklerine ait olan mezar ve hazine kazÝlarÝ yukarÝ Drava havzasÝ, Anije IrmağÝ‟nÝn kaynadÝğÝ 

Sladming, Viyana Vadisi‟nde Salskamergut, KoruĢka, ġtayer, Kranyska Gora, ViĢnya Gora, 

Lyublyana OvasÝ, MengeĢ, Bled G�l� civarÝ, Ptuy ve Adriyatik Denizi kÝyÝsÝnda bulunan topraklarda da 

yapÝldÝ.32 
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Avar T�rk mezarlarÝndan ve hazinelerden en �ok ok, kargÝ, kalkan, savaĢ baltasÝ, savaĢ kosasÝ, 

orak, bÝ�ak, han�er ve makaz gibi sil�hlar, �alÝĢma aletleri, tokalar, kemerler, anahtarlÝklar, cam 

d�ğmeleri, seramik eĢyalar, ay ve hil�l Ģeklinde k�peler, cam plakacÝklarÝ, inci dizileri vb. eĢyalar 

�ÝkarÝldÝ. Avar T�rklerinin k�leleri olan Slovenlerin vd. SlavlarÝn hazineleri yoktu. OnlarÝn sadece yok 

denecek kadar az eĢyalÝ mezarlarÝ vardÝ.33 

BatÝ Panonya‟da kazÝlan hazinelerden en değerlisi, Macaristan‟da Balaton G�l� civarÝnda 

bulunan Keszthely Hazinesi‟dir. Bu hazinede Avar T�rk eĢyalarÝnÝn dÝĢÝnda bulunan eĢyalar Keszthely 

k�lt�r�ne ait olan niteliklere ve değerlere sahiptir. Keszthely k�lt�r� �zerinde ise Bizans k�lt�r�n�n de 

etkisi g�r�lmektedir. Son yÝllarda Karantanya B�lgesi‟nde yapÝlan arkeolojik kazÝlarda bulunan 

eĢyalarÝn K�ttlaĢ k�lt�r �evresine ait olduğu tahmin edilmektedir. K�ttlaĢ k�lt�r �evresi ise VII. ve VIII. 

asÝrda meydana gelen Eski Karantanya ve Avar T�rk k�lt�r �evrelerini ihtiva etmektedir. Avar T�rk 

k�lt�r �evresine ait olan eĢyalar arasÝnda hil�l Ģeklinde olan k�peler ve �zerinde veya yan tarafÝnda 

hil�lin �izilmiĢ olduğu seramik kablar bulunmaktadÝr. 

VI-VIII. asÝrlar arasÝnda Avar T�rkleri, Slovenler vd. Slav kabileleri aynÝ kabileler birliğine t�bi 

olduklarÝndan kazÝlan mezarlardan ve hazinelerden �ÝkarÝlan eĢyalarÝn bazÝlarÝ aynÝ veya benzeri 

nitelik ve değerlere sahiptirler. Bu y�zden bazÝ m�ellifler bu eĢyalarÝn Avar T�rklerine ait olduğu kadar 

Slovenlere vd. Slav kabilelerine de ait olduğu g�r�Ģ�n� savunmaktadÝrlar. Onlar etnik k�ken 

bakÝmÝndan Avar-T�rk ve Sloven-Slav k�lt�rlerinin, eĢyalara bakarak birbirinden ayrÝlmasÝnÝn 

m�mk�n olmadÝğÝ tezini de �ne s�rmektedirler. Ancak, Slovenlerin vb. SlavlarÝn efendileri Avarlarla 

birlikte aynÝ mezarlara veya hazinelere g�m�lmelerin ihtimali yoktu. ��nk� hazinelere eĢyalarÝyla ve 

sil�hlarÝyla birlikte genelde Avar T�rk kağanlarÝ, prensleri, prensesleri, komutanlarÝ vd. b�y�kler 

g�m�l�yordu. Bu y�zden Keszthely, K�ttlaĢ, Nagyszentmiklos,34 Banat, Ba�ka, Srem, Slovenya vd. 

hazinelerde bulunan b�t�n eĢyalar ve sil�hlar sadece Avar T�rk b�y�klerine ait olan eĢyalar ve 

sil�hlardÝr.35 

Avar T�rklerinin hazine ve mezarlarÝnda bulunan k�pelerin, d�ğmelerin, seramik ve metal 

kaplarÝn �zerinde ve dÝĢ tarafÝnda hil�li veya hil�l ve g�neĢ Ģekillerinin �izilmesi �ok dikkate değerdir. 

��nk�, Avrupa‟da ve �zellikle Balkanlar‟da Roma, Bizans ve Ġllyr maden� paralarÝ ve armalarÝ 

�zerinde ayyÝldÝz ve ayg�neĢ Ģekilleri g�r�lmektedir. Ancak, bu Ģekillerin kimden, ne zaman ve nasÝl 

alÝndÝğÝ bilinmemektedir. Hil�l‟in 5000 yÝl �nce Orta Asya‟dan Anadolu‟ya g�� eden S�merler, daha 

sonra Hititler, Aram�ler ve hatt� G�kt�rkler tarafÝndan kullanÝldÝğÝ bilinmektedir.36 Binlerce yÝl �nce 

G�ktanrÝ‟ya inanmaya baĢlayan T�rkler, hil�li ve yÝldÝzlarÝ kendi inan�larÝnÝn sembolleri olarak 

benimsemiĢlerdir. Bu y�zden Saka, Hun, Avar, Bulgar, Oğuz Uygur, Pe�enek, Kuman, Gazneli, 

KÝrgÝz, KarahanlÝ, Sel�uklu, OsmanlÝ (KayÝ) vd. T�rk boylarÝ, beylikleri, devletleri ve imparatorluklarÝ 

AyyÝldÝz‟a ve �� Hil�l‟e �ok b�y�k �nem verdiler. OnlarÝ kutsal ve mill� sembol olarak bayraklara, 

paralara, tuğralara, fermanlara vd. yerlere yerleĢtirdiler. Balkanlar‟da, Avrupa‟da ve diğer �lkelerde 

AyyÝldÝz‟Ý Bogomiller de sembol olarak kullandÝlar ve onu mezar taĢlarÝna vd. yerlere �izdiler.37  
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Slovenler de zengin anlamÝnda olan bayan kelimesinden gelen Boyan ve Boyana 

antroponimlerini g�n�m�zde de kullanmaktadÝrlar. Slovenya‟da Boyana toponimi, mikrotoponimi ve 

hydronomine de rastlanmaktadÝr. 

 

1 400-453 yÝllarÝ arasÝnda yaĢayan Avrupa Hun T�rk HakanÝ. T�rk ve insanlÝk tarihinin en 

b�y�k komutanlarÝndan ve devlet adamlarÝndan biri. 434 yÝlÝnda dayÝsÝ Rugilla‟nÝn �l�m�n�n ardÝndan 

tahta oturdu. 434-445 yÝllarÝ arasÝnda kardeĢi Bleda ile birlikte, Bleda‟nÝn �l�m�nden sonra ise devleti 

tek baĢÝna y�netti. Danimarka‟dan Panonya‟ya ve Almanya‟da Rayna IrmağÝ‟ndan Hazar Denizi‟ne 

kadar uzanan topraklarÝ ihtiva eden devletinin merkezi Macaristan‟da Tokaya civarÝnda bulunuyordu. 

H�kimiyetini Germen, Sarmat, Slav vd. kavimler tanÝdÝlar. Bir ara Bizans‟Ý da haraca bağladÝ. Roma 

�arÝ Valentian kÝzkardeĢini kendisine eĢ olarak vermeyince 451 yÝlÝnda Galia‟ya saldÝrdÝ. Ancak, 

Flavie Aecie komutasÝnda olan Roma kuvvetlerine yenik d�Ģt�kten sonra Macaristan‟a d�nd�. 452 

yÝlÝnda yine Ġtalya seferine �ÝktÝ. Bu sÝrada Akvilei vd. Ģehirleri aldÝktan sonra Roma‟ya y�r�d�. Ancak, 

Mincia ġehri‟nde karĢÝsÝna �Ýkan Papa I. Leon‟un yalvarmalarÝ �zerine Roma‟ya girmekten vazge�ti. 

Sefer sÝrasÝnda beliriveren a�lÝk ve salgÝn hastalÝklar, ordusunu mahvetti. Bu seferden bir yÝl sonra 

(453) evlendiği gece �ld�. �l�m�yle ilgili �eĢitli s�ylentiler vardÝr. Bir efsaneye g�re, altÝn, g�m�Ģ ve 

demir olmak �zere �� sandÝkla g�m�lm�Ģt�r. Bizans diplomatÝ Rhetor Priskhos‟a g�re Attil�‟nÝn 

sarayÝnda en �ok konuĢulan T�rk�enin yanÝ sÝra Got�a ve Latince de konuĢuluyormuĢ. Hun T�rk� 

olan Atilla‟yÝ yaptÝğÝ b�y�k iĢler ve b�y�kl�ğ� i�in baĢka milletler de benimsemeye �alÝĢÝyorlar. 

2 Bug�nk� Lublyana‟nÝn eski adÝ. 

3 Bkz.: ĠIstorija naroda Jugoslavije. Prva kwiga. Beograd, Prosveta 1953, 52-53. 

4 ViĢne DağlarÝ. 

5 Bkz.: Milko Kos, Istorija Slovenaca. Beograd, Prosveta 1960, 43. 

6 Bkz.: E. Klebel, Langobarden, Bajuvaren, Slawen, Mitteil, d. Anthrop. Wien 1939, 7-198. 

7 L. Hauptmann, Les rapports des Byzantins avec les Slaves et les Avares pendant la 

seconde moiti� du VIe si�cle. - Byzantion (Paris). An. u (1927/28/29), 18-34. 

8 M. Kos, Op. cit. 43. 

9 Ġbid. 43. 

10 Bkz.: Bogo Grafenauer, Razmerje med Sloveni Ýn Obri do obleganja Carigrada (626) in 

njegove gospodarsko-druzbene podloge. - Z� No. 9 Ljubljana 1955, 31-49. 

11 Bkz.: Milko Kos, K zgodovini kralja Sama in njegove dobe. -�JKZ. No. 7. Ljubljana 1928. 
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16 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperÝo. Budapest, Morevcshik 1944, 30. 
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K�pr�leri. Macarca‟dan �eviren: Hicran AkÝn. Ankara, TKAE 1984, 11-12. 
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Kuun. With the Prolegomena to the Codex Cumanicus by Luis Ligeti. Budapest 1981, 120. 
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80; F. �ulinovi�, Op. cit. 24-25. 

21 “Fisso adÝnda bir jupan”. 

22 F. ġiĢi�, Op. cit. 72-80; F. �ulinovi�, Op. cit. 24-25. 

23 Daha geniĢ bilgiler i�in bkz.: C. Porphyrogenitus, Op. cit. 31-32; F. ġiĢi�, Pregled povijesti, 

72-80; F. �ulinovi�, Op. cit. 24; Yusuf Hamzaoğlu, Balkan T�rkl�ğ�. AraĢtÝrmalar, Ġncelemeler. 

Makedonya, SÝrbistan, HÝrvatistan. Ankara, T.C. K�lt�r BakanlÝğÝ YayÝnlarÝ 2000, 426-428. 
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25 M. Kos, Istorija Slovenaca, 133. 

26 Bkz.: Y. Hamzaoğlu, Op. cit. 16, 320, 413, 

27 Ġbid. 429. 

28 M. Kos, Istorija Slovenaca, 134. 

29 Ġbid. 134-135. 

30 Ġb. 135. 
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31 Istorija naroda Jugoslavije. Prva kwiga, 133. 
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33 Ġbid. 136-137. 

34 Y�n�s Harmatta, AvarlarÝn Dil Sorununa Dair. Doğu Avrupa‟da T�rk Oyma YazÝlÝ 

Kitabeler. Macarca‟dan �eviren: Hicran AkÝn. Ankara, TTKB 1988, 3-44. 

35 Y. Hamzaoğlu, Op. cit. 397-398, 421-428. 

36 Bkz.: Fevzi Kurtoğlu, T�rk BayrağÝ ve AyyÝldÝz. 2. BaskÝ. Ankara, TTKB 1987, 45. 

37 Melanija [erdenkovska, Razvoj na kreativnite i intelektualnite potencijali. Principite na 
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D. Peçenekler  

 

Peçeneklerin Dili ve Erken Tarihi Üzerine Notlar / Dr. Gábor Vörös 

[s.693-708]   

BudapeĢte �niversitesi T�rkoloji B�l�m� / Macaritan 

 

1. GiriĢ 

Se�enekler,1 Yunan kaynaklarÝnda genellikle Patzin˝koi,2 Rus kaynaklarÝnda PehenÎeg; ve 

M�sl�man yazarlarca v˝�;,3 olarak adlandÝrÝlan, T�rk dili konuĢan bir halktÝ. Dilleri �zerinde en �nemli 

bilgi 950 yÝlÝnda Konstantine Porphyrogenitus‟un4 1611 baskÝsÝndan sonra De Administrando Imperio 

(bundan b�yle DAI olarak anÝlacaktÝr)5 olarak bilinegelen eserinde kaydedilmiĢtir. 

Bu �alÝĢmada, Konstantine‟in kaydettiği, Pe�enek dilini KÝp�ak dilleri arasÝna yerleĢtirmekte 

�nemli bir rol� olan, Pe�enek kabile ve kalelerinin isimlerini tartÝĢacağÝm. Ġlgili b�t�n sorunlarÝ 

sunmaya ve m�mk�n olan yerde ��z�mler �nermeye �alÝĢacağÝm. YazÝdaki belli Pe�enek dil abideleri 

ile ilgili �atÝĢan fikirlerin benim konu se�imimi haklÝ �ÝkardÝğÝ inancÝndayÝm. Yunan kaynaklarÝ arasÝna 

dağÝlmÝĢ T�rk dili kalÝntÝlarÝ ile uğraĢtÝğÝmÝzdan, değiĢik farklÝ fikirlerle ilgili, �zellikle okuma 

zorluğunda, belli ihtiyatlar konabilir. TartÝĢÝlacak boy ve kalelerin Yunanca yazÝmÝndaki olasÝ T�rk�e 

ses değerleri bu �alÝĢmanÝn sonundaki, okunuĢlarÝn �oğunlukla belirsiz olmadÝğÝnÝ veya birden fazla 

okunuĢun olabileceğini g�steren ayrÝ bir tabloda (Ek) g�sterilmektedir. Bu, b�y�k ihtimalle Yunanca 

harflerin T�rk�e malzemeyi kaydetmeye tamamen uygun olmamasÝndan veya yazarÝn Yunan 

kulağÝna yabancÝ sesleri en yakÝn g�rd�ğ� seslerle değiĢtirmesinden dolayÝdÝr. AyrÝca, Kangar 

meselesi, Pe�enek kabile d�zeninin geliĢimi ve g��leri gibi, erken Pe�enek tarihinin aykÝrÝ noktalarÝna 

da değineceğim. 

1.1. AraĢtÝrmanÝn Tarih�esine Bir BakÝĢ 

Bug�n bile Pe�enek dili hakkÝnda �ok az bilgimiz vardÝr. Bu durum, hen�z m�tecanis bir 

Pe�enek metninin ortaya �ÝkmamasÝna bağlanabilir. Ancak, dolaylÝ deliller de �oğunlukla sonuca 

g�t�rmez. Bu y�zden Pe�enek dili araĢtÝrmalarÝ bize ulaĢan kabile ve kale isimlerine, değiĢmiĢ 

g�r�len bir kelimeye, �zel isimlere, Ģehir isimlerine ve onlarÝ �z�mseyen halklarÝn dillerine girmiĢ 

�d�n�lemelerle sÝnÝrlÝ kalmÝĢtÝr. Maalesef, o kadar az kelime vardÝr ki, araĢtÝrmacÝlarÝn Pe�enek�eyi 

KÝp�ak dilleri arasÝna koyabilmelerine rağmen, birka� istisna dÝĢÝnda6 bu dilin ayÝrdedici �zellikleri 

hen�z belirlenme aĢamasÝndadÝr. 

Pe�eneklerle ilgili yoğun �alÝĢmalar ancak 19. yy. ortalarÝnda baĢlamÝĢtÝr. Ġlk araĢtÝrmacÝlar 

arasÝnda 1844-45‟te, kitabÝnÝn baĢlÝğÝnda yazdÝğÝ gibi, „MacarlarÝn eski k�kenlerini bulmak‟ i�in 
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doğuya giden J�nos Jerney‟den bahsetmeliyiz. KayÝtlarÝnda Pe�eneklere �ok fazla dikkat sarfetmiĢtir, 

��nk� Macar ve Pe�eneklerin kan akrabasÝ olduklarÝ ve bu y�zden aynÝ dili konuĢtuklarÝ kanÝsÝnda idi 

(Jerney 1851, 73-4).7 O, Konstantine‟in eserinde korunan kale ve kabile isimlerini, aynÝ zamanda 

K˝ggar ismini, bunlara Macar etimolojisi vererek ve benzer Macarca kelime ve deyiĢlere bağlayarak 

��z�mlemiĢtir. Jerney aynÝ zamanda, Macarca a�ÝklayÝp yorumladÝğÝ kabile isimlerinde askeri tabirler 

olarak bir d�zenlilik keĢfettiğine inanÝyordu (Jerney 1851, 76-8).8 Jerney‟in k�kenbilimi bilimsellikten 

uzak olsa da, Macaristan‟daki Pe�enekler �zerine toplanan ve onun ilk kitabÝnda yayÝnlanan veri 

(Jerney 1851, 227-70) bu alana b�y�k katkÝ sağlamÝĢtÝr. Daha sonra y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda ikincil 

kaynaklardan Pe�enekler hakkÝndaki ulaĢÝlabilen bilgileri derleyen kimse Istv�n Gy�rf�s olmuĢtur.9 

Bu „romantik k�ken arama‟ �ağÝndan, Pe�enek kavim isimlerini yorumlayan bir yazara daha 

iĢaret etmek istiyorum. Jerney‟in kitabÝnÝn yayÝnlanmasÝndan iki yÝl sonra K�roly Szab�, 

 Jerney‟in �nerdiği Pe�enek kavim ismi etimolojilerini eleĢtirerek ve bunlarÝn askeri terimler 

olarak yorumlanmasÝnÝ reddederek 10. yy.‟daki Pe�enekler �zerinde araĢtÝrma yaptÝ. O, pek�ok kavim 

isminin k�keninin �zel isim veya oymak adÝ olduğuna inanÝyordu, ama fikirleri kÝsa s�rede unutulmaya 

mahkum olmuĢtur.10 

Ármin V�mb�ry‟nin �alÝĢmasÝ Pe�enek araĢtÝrmalarÝna yeni bir yaklaĢÝm ve nitelik değiĢimi 

getirdi. V�mb�ry, pek�ok yayÝnÝnda, en ayrÝntÝlÝ olarak da 1882‟deki kitabÝ A magyarok eredete‟de 

(MacarlarÝn k�keni) konuyla uğraĢtÝ. Konstantine‟in eserini Ġslam kaynaklarÝyla karĢÝlaĢtÝrdÝ ve 

Pe�eneklerin T�rk asÝllÝ olduğu sonucuna vardÝ. Bu kitabÝn sonuna Pe�enek kelime ve isimleri ile 

mukabil T�rk�e kelimelerin bir listesini ekledi. Bunlardan bazÝlarÝ bug�n bile ge�erlidir.11 

Y�zyÝlÝn bitiminde Pe�enek dili ve tarihine artan bir ilgi vardÝ. V�mb�ry‟nin kitabÝndan hemen 

sonra Pe�enekler �zerine yeni bir kitap yayÝnlandÝ.12 1898‟de Marquart da K˝ggar13 kelimesine ve 

1929‟da Pe�enek kavim isimlerine değindi. Salt Pe�enek ismi �zerindeki araĢtÝrmalarda ilerleme 

olmasÝna rağmen, hala nihai sonu�lara ulaĢÝlamadÝ. 1916 yÝlÝndaki bir makalesinde Zolt�n Gombocz, 

„Pe�enek‟ kelimesinin muhtemelen bir �zel isimden geldiğini iddia ederken, bir baĢka araĢtÝrmacÝ, 

Bang, k�ken olarak bir T�rk�e kelime olan „bacanak‟Ý �nerdi.14 

SÝrayla gidecek olursak, s�z konusu T�rk diline en fazla ilgi g�steren Macar araĢtÝrmacÝya 

geliriz. Bu Gyula N�meth‟tir. Kaynak�ada ge�en eserinde N�meth, Pe�enek�enin yerini T�rk dilleri 

arasÝnda belirledi ve b�t�n Pe�enek dil kalÝntÝlarÝ ile ayrÝntÝlÝ Ģekilde uğraĢtÝ. Pe�enek boy isimleri ile 

�ağdaĢ T�rk dilbilim verisi arasÝndaki uyumu belirlediği ve bazÝ d�zenlilikler keĢfettiğine inandÝğÝ 

konuyla ilgili ilk �alÝĢmasÝ 1922‟de yayÝnlandÝ. Burada, Pe�enek boy isimlerinin bir par�asÝnÝn bir at 

rengi, ikinci kÝsmÝnÝn ise unvan olarak bileĢik kelimeler olduğu sonucuna vardÝ. ġimdi uzmanlar buna 

Ģ�kran duyuyorlar. AĢağÝda g�receğimiz �zere, bu a�Ýklamada kesinlikle bir sorun yoktur. M�teakip 

eserlerinde N�meth, Pe�enek dili �zerine g�r�Ģlerini g�zden ge�irdi ve onu KÝp�ak dilleri arasÝna 

koydu.15 Bu tasnif �yle yaygÝn bir kabul g�rd� ki, bazÝ araĢtÝrmacÝlar Pe�enek kelimelerinde 

KÝp�ak�ada olmayan dil olgularÝ g�rd�klerinde, bozkÝrdaki boy birliklerinin dil temelinde 
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�rg�tlenmediklerini unutarak, Yunanca kayÝtlarÝn okunuĢunda hatalar arÝyorlardÝ.16 Kimileri Gyula 

N�meth‟in belli �ÝkarÝmlarÝ ile aynÝ fikirde olmasa da, onun katkÝsÝ ileri araĢtÝrmalar i�in zaruridir. 

Ġlgin�tir, 1927‟de bir defasÝnda sadece, kaydadeğer bir aykÝrÝlÝk kaynağÝ olan K˝ggar ismi ile 

uğraĢmÝĢtÝr.17 

Gy�rgy Gy�rffy, Pe�enekler ve dilleri hakkÝnda yazan bir diğer araĢtÝrmacÝdÝr. Onun toplayÝcÝ 

eseri ilk 1939‟da, ardÝndan 1940‟ta yayÝnlandÝ. BazÝ diğer kÝsa yazÝlarla birlikte (1965; 1975) g�zden 

ge�irilmiĢ baskÝsÝ, A magyars�g keleti elemei (MacarlarÝn Doğu UnsurlarÝ) baĢlÝklÝ bir makaleler 

k�lliyatÝnda 1990‟da yayÝnlandÝ. Kendisi bir T�rkolog olmadÝğÝ i�in, Pe�enek diliyle ilgili kÝsÝm, Ģurada 

burada birka� eleĢtirel kayÝtla birlikte Gyula N�meth‟in �alÝĢmalarÝna dayanÝyordu.18 Eserinin en 

b�y�k değeri, Macaristan‟daki fermanlar ve yer isimleri gibi Pe�eneklerle ilgili verilerin toplamÝĢ 

olmasÝndadÝr (En son: Gy�rffy 1990, 123-70). 

O zamandan bu yana Pe�enekler �zerine bir�ok yeni eser yayÝnlandÝ. Bunlardan biri Pe�enek 

tarihi �zerine en ayrÝntÝlÝ ��z�mlemeleri veren Kurat‟Ýn Pe�enek Tarihi adlÝ kitabÝdÝr. Dille ilgili olarak 

N�meth‟in izinden gider (Kurat 1937, 52-60). Pe�enek kabile, kale ve kiĢi isimleri konusunu Menges 

g�ndemine almÝĢtÝr. Menges, okuma ve ��z�mlemelerindeki belli zorluklara iĢaret ederek19 ve �ok 

daha keseri de olmayan yeni a�Ýklamalar getirerek20 N�meth‟in g�r�Ģlerine sağlÝklÝ eleĢtiriler 

getirmiĢtir. 

AraĢtÝrmacÝlarÝ esinleyen Ģey, Bizans imparatoru Konstantine‟in K˝ggar verisidir. Czegl�dy 

1950‟lerde konuyla ilgili �� makale yayÝnladÝ. Burada kelimeleri 6. yy. S�ryani kaynaklarÝndaki boy 

isimlerine bağladÝ21 ve bu varsayÝm temelinde ileri giden �ÝkarÝmlarda bulundu (Czegl�dy 1950, 362; 

1954, 12-45; 1956, 122-3). Szemer�nyi de Orta Ġran k�kenini iddia ederek bu ismi yorumladÝ 

(Szemer�nyi 1976, 506). Onun g�r�Ģlerinden hareket eden Pritsak ve Golden, bir Tohar k�keni 

bulmaya �alÝĢtÝlar (Pritsak 1975, 212-4; Golden 1992, 265). Ancak bu iki �alÝĢma, bir toplumsal 

yapÝlanma olarak Pe�enek kabile d�zeninin tarih ve yapÝsÝnda odaklaĢÝr.22 Pe�eneklerin tarihi, 

�zellikle erken tarihi ile ilgili en yeni �alÝĢmalar, yukarÝdaki isme de değinen Senga Toru‟dan gelmiĢtir 

(Senga 1992; 1996).23 

N�meth‟in Konstantine‟in eserindeki Pe�enek kalÝntÝlarÝyla ilgili boy isimleri a�ÝklamasÝnÝ 

eleĢtiren ve �nemli  kayÝtlar ekleyen Lajos Ligeti‟yi de anmalÝyÝz.24 Ligeti aynÝ zamanda, Macarcadaki 

-onun listesinde- sz�nyog „sivrisinek‟, cs�sz „samanlÝk‟25 gibi kelimeler veya Tonuzoba, Tiv�n gibi kiĢi 

isimlerini i�eren (Ligeti 1986, 537) 26 Pe�enek�e �d�n�lemeler �zerinde durdu. 

Nihayet, Andr�s R�na-Tas‟Ýn 1996‟da yayÝnlanan kitabÝ da, daha �ok bir toplama eser olmasÝna 

rağmen, burada anÝlmalÝdÝr. Yine de onun Ģu �ÝkarÝmÝyla hemfikir olmalÝyÝz: “…Pe�enek il isimlerinin 

��z�mlemesi ilgin� ve aydÝnlatÝcÝ olacaktÝr” (R�na-Tas 1996, 198). 

2. Pe�eneklerin Erken Tarihi 
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Pechenegr�m rahibi Regino27 889 yÝlÝnda, MacarlarÝn Saka (Ġskit) kÝrlarÝndan, sadece daha 

yiğit değil, aynÝ zamanda daha kalabalÝk olan Pe�eneklerce kovulduklarÝnÝ yazar.28 Bu, eğitimli bir din 

adamÝnÝn, haklarÝnda bilgi gereken yeni bir halkÝn, MacarlarÝn ortaya �ÝkÝĢÝnÝ anlatma Ģeklidir. Bilgi 

kaynağÝ olarak, kendi Ģahsi tecr�besinden ziyade ge�miĢteki vakayinamelere dayanmÝĢ ve onlarÝn 

sağladÝğÝ bilgileri aktarmÝĢtÝr. Avrupa i�in tehlike arzedenler MacarlarÝ topraklarÝndan atan Pe�enekler 

değil, ancak Macarlar olduğu i�in, rahip Pe�enekler hakkÝnda kelime israfÝnda bulunmamÝĢ ve 

yÝllÝklarÝnda onlara iĢaret etmemiĢtir. 

Regino‟nun D�nya Tarihi‟nden yarÝm y�zyÝldan az bir zaman sonra, Bizans Ġmparatoru 

Konstantine Porphyrogenitus, yukarda bahsedilen De administrando imperio‟da oğlu Romanos‟a29 

Pe�eneklerle iyi iliĢkileri korumasÝnÝ, ��nk� imparatorluğa tehlikeli olabileceklerini, ama kurnaz 

siyasetlerle imparatorluğun diğer d�ĢmanlarÝna karĢÝ kullanÝlabileceklerini �ğ�tler. Ġmparator 

Konstantine‟in bilgi kaynağÝ b�y�k ihtimalle onun sarayÝnda Bizans-Pe�enek barÝĢÝnÝn kefilleri olarak 

kalan Pe�enekler30 ya da imparatorluk savaĢ gemilerinde31 veya imparatorlukta baĢka bir yerde32 

Bizans‟a misafir olan Pe�enekler idi. Pe�eneklerle Bizans arasÝndaki iyi iliĢkilere, Konstantine‟in 

oğluna, Rus topraklarÝnda yaĢayan Pe�eneklerin karĢÝlÝğÝnda haliyle bir �deme bekleyerek 

imparatorluk i�in belli hizmetlerde bulunduklarÝnÝ bildirdiği DAI‟nin 6. b�l�m�n�n i�eriği tanÝklÝk eder. 

Regino‟nun eserinin aksine, imparatorun s�zleri genel halka değil, babasÝnÝn deneyim ve iĢlerinden 

dersler almasÝ i�in sadece oğluna s�ylenir. Ancak doğudan batÝya g��en uluslarÝn g�zardÝ edilmemesi 

gerektiğini g�rme noktasÝnda ikisi de haklÝdÝr. Avrupa‟nÝn batÝsÝndaki �lkeler i�in sadece Macarlar 

�nemli iken, Roma Ġmparatorluğu‟nun halefi, Pe�eneklere de g�z kulak olmak zorunda idi. Pe�enekler 

kimlerdi ve kaynaklar onlar i�in ne der? 

2.1. Etnik Ġsim ve Ġlk Ge�iĢleri 

DeğiĢik halklarÝn eski tarihlerini �alÝĢan bilginler, bir dilin tarihinin onu konuĢan halkÝn tarihi ile 

eĢitlenmemesi gerektiğinin altÝnÝ defalarca �izmiĢlerdir. K�klere inilirken, bir dilin doğuĢ ve y�kseliĢini 

bilmek o �zel dili konuĢan halkÝn tarihini bilmek anlamÝna gelmez. Bir dilin tarihindeki kuramsal olarak 

a�Ýk değiĢiklikler, halkÝn tarihindeki değiĢikliklere terc�me edilemez. Etnik topluluğun ismi de aynÝ 

sorunlarÝ ortaya koyar; Macar kavim adÝ etrafÝndaki tartÝĢmalardan bahsetmek yeterlidir (R�na-Tas 

1995; R�na-Tas 1996; Kov�cs - Veszpr�my 1997). 

T‟ie-l� boy birliğinin �yelerini sayan, 630‟larda derlenmiĢ �in s�lale yÝllÝğÝ Sui-shu, Pei-ju 

kavminden bahseder. Daha �nceki pek�ok denemenin ardÝndan, Paul Pelliot bunu, ismin, 

kaynaklarda ilk defa zikrediliĢi olarak saptayarak Pe�enek kelimesi olarak teĢhis etmiĢtir (Pelliot 1949, 

226). Lajos Ligeti ve daha sonra Toru Senga ihtiyat koymakla birlikte, bu teĢhis bilginlerce genellikle 

kabul edilmiĢtir.33 S�lale yÝllÝğÝnda kalan ve ��zmek i�in sayÝsÝz �abayÝ ateĢleyen 11 yazÝ, tamamen 

ayrÝlamamÝĢtÝr. Diğer �in metinleriyle karĢÝlaĢtÝrÝldÝğÝnda elde edilebilecek tek Ģey y�zde y�z kesinlikle 

AlanlarÝn ismidir. Sesbilimsel zorluklardan dolayÝ Ligeti, Pelliot‟nun yorumunu desteklenemez bir fikir 

olarak g�r�r (Ligeti 1986, 159-60). Toru Senga, �zg�n �in kaynaklarÝnÝn s�z konusu halklarÝ batÝda 



 1217 

�ok uzak bir yere yerleĢtirdiklerini ve o zaman da bunlarÝn b�y�k ihtimalle Pe�enekler olamayacağÝnÝ 

s�yleyerek, Pelliot‟nun teĢhisinde tarihi engeller g�r�r (Senga 1992, 508). 

Muhtemelen ger�ekten Pe�eneklerden bahseden diğer kaynak, 8. yy.‟a gider. Bu, aslÝnda Hor 

el�ilerince yazÝlan ve �z� bir Tibet terc�mesinde yaĢayan, Uygur diplomasisinin bir raporudur. 

Kaynak, Paul Pelliot‟nun mirasÝnda bulundu ve 1956‟da Jacques Bacot tarafÝndan Journal Asiatique‟te 

yayÝnlandÝ (Bacot 1956). Bu rapor, daha a�Ýk olmasÝ i�in, beĢinci el�inin raporu, be-�a-nag isminden 

bahseder. Bu Pe�enek olarak teĢhis edilebilir; nitekim metnin yayÝncÝsÝ da �yle yapmÝĢtÝr. 

Pe�eneklere iĢaret eden kÝsÝm Ģ�yledir: 

“Bu insanlarÝn (I-byil-kor kavminden) kuzeybatÝsÝnda beĢbin savaĢ�Ý �Ýkaran Pe�enek boyu 

yaĢar. Bunlar Hor (Uygur) halkÝyla savaĢ halinde idi. BunlarÝn batÝsÝnda dru-gu (yani T�rk) Ha-la-yun-

log boyu yaĢar.34 G��l� ve mutlu. IssÝz kum tepeleri dizisinin �tesinde, onlarÝn kuzeyinde Ud-ha-dag-

leg35 adÝ verilen, ayak yerine �k�z toynağÝ olan ve v�cutlarÝ kÝlla kaplÝ ve insan bedeni gibi olan halk 

vardÝr.”36 

8. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝna ait bu rapora dayanarak, o zamanlar bir kavim birliği bile olmayan 

Pe�enek halkÝnÝn yeri hakkÝnda, b�t�n �nceki yerleĢimlerini de kapsayan en ayrÝntÝlÝ değerlendirmeyi 

1992 yÝlÝnda Senga yapmÝĢtÝr. Moriyasu Takao‟nun yeni baskÝsÝna dayanarak Senga, Hor halkÝnÝ 

Oğuz‟la �zdeĢleĢtirmekteki yanlÝĢa iĢaret etti, ��nk� bu ismin ardÝnda saklananlar Uygurlar idi. O, 

nihayet, “Uygurlarla savaĢ halinde olan ve beĢbin atlÝ savaĢ�Ý �Ýkaran37 be-�a-nag halkÝ, Uygur 

topraklarÝna komĢu olan YukarÝ ĠrtiĢ �evresindeki b�lgelerde yaĢÝyorlardÝ” sonucuna vardÝ. Uygurlar 

onlarÝ 8. yy.‟dan 9. yy.‟a ge�iĢ yÝllarÝnda buradan s�rd�ler, fakat kaynaklar onlarÝ bu b�lgede 

tanÝmlamadÝğÝ i�in bu en azÝndan 821 civarÝnda olmuĢ olmalÝdÝr (Senga 1992, 503-16). 

Pe�eneklere iĢaret eden sÝradaki kaynak bir y�zyÝl sonrasÝna aittir. Cayh#nN geleneği, yani 10. 

yy.‟Ýn 20‟lerinden Ġslami kaynaklar Pe�enekleri defalarca anar. Cayh#nN kaynaklarÝndaki bilginin 9. 

yy.‟Ýn son onyÝllarÝna kadar s�r�lebileceği g�z�n�ne alÝnarak, Pe�eneklerin yerleĢimlerinin G�ney 

Rusya bozkÝrÝnda olduğu s�ylenebilir. Ġbn R�Ģd ve GardNzN de hudutlarÝ anlatÝrken pek�ok defa 

Pe�enekleri anar. BalIN‟nin eserinin aslÝ g�n�m�ze ulaĢmasa da, Pe�eneklerin aynen sÝnÝr hattÝnÝ 

paylaĢtÝklarÝ BaĢkurtlar gibi olduğunu ve her ikisinin de T�rk asÝllÝ ve Bizans topraklarÝna komĢu 

bulunduğunu s�yleyerek, Pe�enek halkÝ hakkÝnda yeni bilgiler verir. 

Bizans imparatoru Pe�enek b�l�m�n�n (37) baĢÝnda Ģunu s�yler: “…AslÝnda, Pe�eneklerin 

yurtlarÝ, Hazarlar ve s�zde Oğuzlarla ortak sÝnÝrÝ olan At˘l ve aynÝ Ģekilde Ge˘c, ÝrmağÝ �zerindedir.” 

(DAI 166-7). Bu, Pe�eneklerin �nceden Ġdil ve YayÝk ÝrmaklarÝ arasÝndaki b�lgeyi iĢgal ettikleri 

anlamÝna gelir. Bu y�zden, imparatora g�re bu alan Pe�eneklerin asli arazisi idi.38 Eğer Senga‟nÝn 

yukarÝ ĠrtiĢ boylarÝndaki Pe�enek yurdu konusundaki yargÝsÝnÝ kabul etmeyi se�ersek, Tibet 

kaynağÝndaki be-�anag‟larÝn Konstantine‟in g�sterdiği alanÝ nasÝl aldÝklarÝnÝ a�Ýklamak zorunda kalÝrÝz. 

Maalesef bu konuda bilgimiz yok g�r�n�yor. Bu hususta iki kuram ortaya �ÝkmÝĢtÝr: Ġlk gurup, 

Seyhun‟a doğru ilerleyen Pe�eneklerin Hazar devletinin sÝnÝrlarÝna vardÝğÝnÝ s�yleyerek Kangar-
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K�ng�r�s-Kankar teĢhisini tartÝĢÝr.39 �b�r tarafta diğer gurup, Pe�eneklerin BalkaĢ g�l�n�n yanÝndan 

ve Aral g�l�n�n kuzey kÝyÝlarÝndan ge�en daha kuzeydeki bir yolu se�tiklerini ve BatÝ Sibirya 

d�zl�ğ�n�n g�ney kÝsÝmlarÝnda iken imparatorluk kaynağÝnÝn dikkatini kazandÝklarÝnÝ iddia eder. 

Gy�rgy Gy�rffy, Aral g�l�n�n kuzeybatÝsÝnda yaĢamÝĢ, alaca atlÝ halk denilen bir etnik topluluğun 

mirasÝ olarak, Pe�enek isimlerinin bir renk yorumlanan kÝsmÝnda bunun i�in bir delil g�rm�Ģt�r.40 Ona 

g�re Kangarlar, onun K�ng�r�ses‟la �zdeĢleĢtirdiği bu alaca atlÝ halk ile aynÝdÝr. Senga da bir kuzey 

yolundan yanadÝr. Ama Pe�eneklerin �b�r yoldan ge�miĢ olamayacaklarÝna inanÝr. ��nk� �b�r t�rl� 

8. yy. ortalarÝnda �u ve Talas etrafÝndaki b�lgeye g��en KarluklarÝn b�lgesinden ge�mek zorunda 

kalacaklarÝnÝ, bunun da m�mk�n olmadÝğÝnÝ s�yleyerek bu kuramÝ destekler. 

Pe�eneklerin erken tarihi i�in daha somut ipu�larÝ veren diğer g�nderme 10. yy.‟Ýn 80‟lerinde 

ismi bilinmeyen bir coğrafyacÝ tarafÝndan Fars�a yazÝlmÝĢ, kÝsmen Cayh#nN‟nin eserine dayanarak 

bildiği d�nyayÝ okuyucuya anlatan Jud�d al-ˇAlam adlÝ kitapta bulunur. Bu eser, iki Pe�enek 

gurubunu, T�rk ve Hazar Pe�eneklerini ayÝrÝr. Hazar Pe�enekleri i�in yazar onlarÝn T�rk Pe�eneklerle 

aynÝ olduğunu iddia eder (Minorsky 1970, 101). KaynağÝ yayÝnlayan Minorsky, iki ismin varlÝğÝnÝ, farklÝ 

isimlerin �ÝkmasÝna sebep olan Pe�enek tarihinin iki d�nemine bağlar ve Konstantine‟in verilerini ikinci 

kÝsÝm ile eĢleĢtirmeye �alÝĢÝr. Bu y�zden, Hazar Pe�eneklerinin yurtlarÝnÝ AĢağÝ Ġdil boylarÝna 

yerleĢtirmekte haklÝ olunabilir. 

UluslararasÝ yazÝn Pe�enek kelimesinin (Macarca beseny�) anlamÝ ile ilgili pek�ok a�Ýklama 

yaptÝ. Bu isim, okunuĢlarÝ (�zellikle Arap�a olanlarÝn) hakkÝnda y�zde y�z kesinlikle karar verilemeyen 

değiĢik bi�imlerde g�n�m�ze ulaĢmÝĢtÝr. Zolt�n Gombocz, okuma zorluklarÝna bakÝlmaksÝzÝn b�t�n 

bi�imlerin be�enek veya be�inek kelimesine gittiğini d�Ģ�n�r. Sonraki a�ÝklamalarÝn, aksine, 

Gombocz bunun bir ortak isim olarak kullanÝlmadÝğÝna, T�rk dillerinde bir kiĢi ismi olarak kullanÝldÝğÝna 

inanÝr. K�k, iki k���ltme ekini i�eren bir t�rev demeti olan kiĢi adÝ Be�e‟dir. Gombocz hem bağÝmsÝz 

ekler, hem de t�rev k�mesinin par�asÝ olanlar i�in �rnekler verir (1916, 283-4). KiĢi adÝ ulusun adÝ 

olduğunda bu Ģekildeki isim inĢasÝnÝn diğer �rneği, Hazar denizinin kuzey kÝyÝlarÝnda yaĢarken 

M�sl�man olan, Samaniler ve KarahanlÝlarla ittifak kuran ve sonunda kendi ismini taĢÝyan dev bir 

imparatorluğun temelini atan Sel�uk‟tur. OsmanlÝlar da bu kapsamda d�Ģ�n�lebilir. Gombocz‟un 

a�ÝklamasÝnÝ destekleyen pek�ok �rnek g�sterilebilir, ama hepsinde aynÝ sorun �ÝkacaktÝr, yani 12. 

yy.‟dan �nceye gitmezler. 

Bir diğer yaklaĢÝm bu ismi „bacanak‟ olarak g�r�r. Bang (1918, 436-7) ve bu a�ÝklamanÝn bozkÝr 

adetlerini veren isme uyduğunu s�yleyen Gyula N�meth bu g�r�Ģ� paylaĢÝr. Bunun k�k� ba�a ~ be�e 

�zg�n kelime olarak bir �zel isim değil, bacanak anlamÝna gelen topluluk ismidir (N�meth 1991, 85). 

Bu g�r�Ģ araĢtÝrmacÝlarca �oğunlukla kabul edilir.41 Ligeti ise bu halkÝn ismi hakkÝnda konuĢurken 

etimolojik ayrÝntÝlara girmez (1986, 268). 

2.2. Kangar sorunu ve Pe�enek Boy D�zeninin Doğduğu Yer 
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Konstantine‟in Pe�enek guruplarÝna aynÝ zamanda Kangar (K˝ggar) dendiği kaydÝ, KargarlarÝ 

Pe�eneklerle eĢ g�ren mevcut araĢtÝrmalarÝn �n�nde halen b�y�k bir engeldir. 

J�nos Jerney bu ismin esrarÝnÝ ��zmek i�in ilk gayreti g�steren kiĢidir. Pe�enek ve MacarlarÝn 

aynÝ dili konuĢtuğunu d�Ģ�nd�ğ� i�in, onun �nerileri kaynaklÝ bir tahminden �te ge�mez (Jerney 

1851, 80). Sonra Ármin V�mb�ry, A magyarok eredete (Macar HalkÝnÝn K�keni) adlÝ eserinde bu 

ismin anlamÝnÝ bulmaya �alÝĢtÝ. Benzerlerini ve cevabÝnÝ bulmak i�in T�rk dillerini araĢtÝrdÝ ve 

sonu�larÝnÝ Kazak�a fiil qa�g�r- „baĢÝboĢ dolaĢmak, macera aramak‟ fiiliyle karĢÝlaĢtÝrdÝ42, fakat 

kelimenin k�keninin qan�-qara terkibi olduğu ihtimalini de g�zardÝ etmedi (V�mb�ry 1882, 444). 

Marquart, Konstantine‟in sağladÝğÝ veriyi K�l-Tigin yazÝtlarÝnda K�ng�r�s denen halk ile karĢÝlaĢtÝrdÝ 

ama Kangar ve K�ng�r�s isimlerinin Arap kaynaklarÝnda (Ibn Hord#9beh) ge�en Seyhun‟un aĢağÝ 

boylarÝyla, yani Kangar (Kw�z) ile ilgili olduğunu farzeden d�Ģ�ncesini ispatlamakta baĢarÝsÝz oldu. 

KangarlarÝn 8. yy.‟da burada bulunduklarÝ sonucuna b�yle ulaĢtÝ (Marquart 1898, 10-11). Menges, 

Kangar-K�ng�r�s teĢhisini ses zorluklarÝnÝn reddettiğini d�Ģ�nd� ve Bizans imparatorunun sağladÝğÝ 

verinin makam ismi qan < qagan‟dan geldiğini �nerdi (Menges 1944-45, 269-71). 

Pek�ok �alÝĢmasÝnda Pe�eneklerle uğraĢan Gyula N�meth, sadece bir defasÝnda K˝ggar verisi 

hakkÝnda ayrÝntÝlara girdi. O da kelimeye T�rk�e k�ken atfetti ve bir mukabilini �ağatayca q�ng�r‟da 

„kararlÝ, cesur, yigit‟ bulduğunu d�Ģ�nd� (N�meth 1927, 279-80; karĢÝlaĢtÝr Zenker 1866, 750a). 

Sadece Gy�rgy Gy�rffy onun izinden gitti (Gy�rffy 1990, 172). 

Nihayet K�roly Czegl�dy‟nin ikisi de 6. yy.‟da S�ryanice yazÝlan Mar Aba ve Mar Grigor hayat 

hikayelerindeki buluntularÝndan bahsetmeliyiz. O, kendi fikrince Pe�eneklerin �nder boyu ile 

�zdeĢleĢtirilebilecek Kangar #y@/Hangar #y@ (-#y@ eki etnik topluluklarÝn isminin �oğuludur) adlÝ bir 

kavme rastladÝ. Czegl�dy bunda, BatÝ G�kt�rklerinin geliĢinden �nce Ġran topraklarÝnda Pe�enek 

varlÝğÝ i�in iyi bir delil g�rd� (Czegl�dy 1950, 362; 1954, 12-45; 1956, 122-3). Pritsak bu isimleri 

Toharca‟da a�Ýklar (< *kanik „taĢ‟ Pritsak 1975, 212-4).43 Andr�s R�na-Tas, Pe�enek halkÝnÝn Kafkas 

ismi Kangar‟a kendi isimleri kongor (kahverengi at) ile katÝldÝklarÝnÝ d�Ģ�n�r (R�na-Tas 1996, 325-6). 

J�nos Harmatta ise kÝsa �alÝĢmasÝnda, K�roly Czegl�dy‟nin alÝntÝladÝğÝ verinin Ġmparator 

Konstantine‟in bahsettiği Kangarlarla �zdeĢleĢtirilemeyeceğine dikkat �ekti. S�ryani eserlerde ge�en 

bir etnik topluluk isminin yanlÝĢ okunma ve yorumlanmasÝ, onlarÝn Kangarlarla �zdeĢleĢtirilmesi ve 

Pe�enekleri ve bug�n kurgusal g�r�len bir g�� yolunu akla getirmesi ile sonu�lanmÝĢtÝr. Harmatta, 

S�ryani eserlerdeki s�zlerin Onogurlara iĢaret ettiğini d�Ģ�n�r (Harmatta 1995, 348). 

Bu tartÝĢmayÝ uzatmak istemiyoruz ama, “Pe�eneklere aynÝ zamanda Kangar denir; hepsine 

değil, ama �� eyalet ‟IabdihrtÞ, Kouartzitzo˙r ve Cabouxiggul˝ halkÝna, ��nk� onlar, Kangar sanÝnÝn 

g�sterdiği �zere, geri kalanlardan daha cesur ve asildirler” (DAI 170-1) diyen imparatorun metnine 

daha yakÝndan bakmalÝyÝz. 38. B�l�mde Ģ�yle bir ibare okunabilir: “…�nceden Kangar denen 

Pe�enekler…” (DAI 170-1). Bahsedilen �� kavmin, Pe�eneklerin bir diğer kavim fethinin bir delili 

olarak, kendi isimleri olduğunu g�z �n�ne alan araĢtÝrmacÝlar vardÝr (Pritsak 1975; Gy�rffy 1990). 

Daha sonra g�receğimiz �zere, Kangar kelimesi aslÝnda bir kabilenin değil, kelimelerin her defasÝnda 
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beklenen YunancalaĢtÝrma eki -oi olmaksÝzÝn yazÝldÝğÝna dikkatimizi �eken Toru Senga‟nÝn iĢaret ettiği 

gibi, bir ortak isim idi (Senga 1992, 506). AlÝntÝlanan yerlerde imparatorun t�m s�ylediği Ģey, Pe�enek 

halkÝnÝn bir kÝsmÝnÝn diğerlerine Kangar dediğidir. Pe�eneklerin hep Kangar adlÝ bir etnik toplulukla 

birleĢik olduklarÝnÝ veya Pe�eneklerin onlarÝ ele ge�irdiğini veya �b�r t�rl� olduğunu ima bile etmez. 

Bu y�zden, imparatorun bize Pe�enek halkÝnÝn iki ismini miras bÝraktÝğÝnÝ varsaymak daha mantÝklÝ 

g�r�n�yor.44 Ġsimlerden birisi Pe�eneklerin kendilerini ifade i�in kullandÝklarÝ, diğeri ise diğer boylarÝn 

onlarÝ tarif i�in kullandÝklarÝ isimdir. “T�rkler ve o zaman Kangar denilen Pe�enekler arasÝnda savaĢ 

�ÝktÝğÝnda, T�rklerin ordusu yenildi…” (DAI 171). Pe�enek isminin kabile tarafÝndan kendisini 

anlatmak i�in kullanÝldÝğÝnÝ, kendilerine 9. yy. sonlarÝnda verilen Kangar isminin ise yabancÝ boylarca 

onlar i�in kullanÝldÝğÝnÝ s�ylemek abartÝ olmaz. Macar yer isimlerinin arasÝnda Kangar kelimesine 

g�t�r�lebilecek hi�birĢey bulamayÝĢÝmÝza karĢÝlÝk, beseny� „Pe�enek‟ kelimesiyle ilgili bi�imler i�in 

sayÝsÝz �rnekler oluĢu bu fikri destekler g�z�kmektedir. Pe�eneklerin 11. yy.‟daki g�� yollarÝ en iyi yer 

isimlerinin yardÝmÝyla �izilebilir. Asya‟da Pe�anak adlÝ bir yer olduğu yaygÝn bir bilgidir, ama Kangar 

kelimesinden kaynaklanan bir yer bulunamÝyor. Ġmparatorun eseri temelinde yeniden belirlenmiĢ 10. 

yy. yerleĢimlerini de i�ermesi gereken yer isimlerinin dikkatli bir tedkiki, ortaya �Ýkan sorun i�in bir 

anahtar sağlar. 

Kangar kelimesinin bir �z-adlandÝrma olamayacağÝnÝ d�Ģ�nd�ren Ģey sadece yer isimlerindeki 

delil eksikliği değil, “aynÝ zamanda halklarÝn kendileri i�in kullandÝğÝ isimler arasÝnda onlarÝn olağandÝĢÝ 

�zelliklerine veya tarihi olaylara iĢaret edenlerin bulunmayÝĢÝdÝr. Etnik isimlerin kahraman, cesur, 

g��l�, kuvvetli vb. anlamÝna gelen kelimelere dayandÝrÝldÝğÝ etimolojileri genellikle eleĢtirilere karĢÝ 

savunulamaz.” (R�na-Tas 1996, 211). 

Konstantine, Kangar kelimesinin anlamÝnÝ da verir: „cesur, asil‟. Bunun aslÝnda bir Pe�enek ortak 

ismi olduğunu s�ylemez, sadece anlamÝnÝ a�Ýklar. Ancak uluslararasÝ yazÝn bu kayda b�y�k �nem 

verir. Konstantine‟e inanÝldÝğÝ ve verileri tarihi abartÝ olarak g�r�lmediği takdirde, bence bu, k�keni 

T�rk dillerinde zor bulunacak bir harici isimdir. Bu, Pe�eneklerin �� kavmine isim veren, onlarla yakÝn 

bağlarÝ olan bir halk olmalÝ. Ses ve anlam a�ÝsÝndan bir Orta Ġran kelimesi, yani 11. yy.‟da Firdevsi‟nin 

alÝntÝladÝğÝ kamgar „J˝{�˝z‟ kelimesi („baĢarÝlÝ, mutlu‟, Wolff 1935, 630a) akla gelir (Wolff 1935, 630a). 

Steingass‟Ýn s�zl�ğ� buna Ģu anlamÝ atfeder: „istek duyduğu herĢeyi ger�ekleĢtirebilen kiĢi; g��l�, 

mutlak monark, ĢanslÝ, mutlu‟ (Steingass 1975, 1009b). Bunu takip eden Ģey, bu ismin �� Pe�enek 

kavimine bir Ġran dili konuĢan ve 9. yy.‟Ýn sonundan �nce onlarÝn yakÝnÝnda yaĢayan bir halk 

tarafÝndan verilmiĢ olmasÝ gerektiğidir. Ses ve anlam benzerliğine dayanan Szemer�nyi de aynÝ 

teĢhise varmÝĢ ama b�yle birĢeyi hesaba katamamÝĢtÝr (Szemer�nyi 1976, 239-40). 

Sonunda, Pe�eneklerin anavatanÝnÝn tespitine d�nersek, Senga‟nÝn 1992‟deki fikri olduk�a ikna 

edici g�r�nse de, sadece Konstantine‟den �nceki d�nemle ilgili kaynak yetersizliğinden dolayÝ 

tahmine baĢvurulabilir. Yine de aĢağÝdaki karĢÝ savlardan bahsedilmelidir. Ġsme 8. yy.‟Ýn ortasÝndan 

sonraki ikinci g�ndermenin y�zyÝl kadar sonraya tarihlenebilmesi ĢaĢÝrtÝcÝ olmaktan �tedir. Tibet o 

zamanlar altÝn g�nlerini yaĢadÝğÝ ve BudacÝlÝk, edebiyatÝnÝ teĢvik ederek hÝzla yayÝldÝğÝ i�in, bu durum 

genel bir yazÝlÝ kaynak yokluğu ile a�Ýklanamaz. Bu, Ġslam‟Ýn o g�ne kadar bilinmeyen topraklara 
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n�fuzunu soktuğu ve b�ylece bu alanlarÝ coğrafyacÝlarÝn dikkatine sunduğ, Talas savaĢÝndan sonraki 

d�nemdir. ġimdiki bilgimize g�re, Pe�enek ismi 8. yy. ortasÝ ve 9. yy. arasÝnda ortaya �ÝkmadÝ. AyrÝca, 

imparatora bilgi kaynağÝ olarak hizmet eden Pe�enekler kendi ge�miĢleri ve bir bu�uk asÝr �nceki 

yurtlarÝ hakkÝndaki hatÝralarÝ korumadÝlar. 

ġimdilik Bizans Ġmparatoru‟nun ifadesi dikkate alÝnmalÝdÝr ve b�t�n s�yleyebileceğimiz Pe�enek 

halkÝnÝn Ġdil ve Ural‟lar arasÝnda bir b�lgede yerleĢik olduklarÝdÝr.  Konstantine‟in raporundaki kabile 

isimlerinden de anlaĢÝlabileceği �zere, burasÝ Pe�enek kabilelerinin kendi kendilerini tanzim ettikleri 

bir toprak olmalÝdÝr. Bu toprak �zerinde yaĢayan topluluklarÝn nasÝl bir terkipe sahip olduklarÝ, ya da 

hangi �l��de hetorojenlik arzettikleri konusunda bir fikrimiz yoktur. Ġmparatorun bazÝ m�talaalarÝ, bizi, 

bu topluluklarÝn b�lgeyi terk ettikleri d�nemde bir “biz” imgesi, yani eksik bilin� oluĢtuğu sonucuna 

sevk eder ki, bu da bu topluluklarÝn bir ulus olduğunu s�yleyebilmemizi kolaylaĢtÝrÝr. Pe�enekleri asli 

ikametgahlarÝnÝ terk etmeye zorlayan Uz saldÝrÝsÝndan sonra k���k bir azÝnlÝk farklÝ bir yol izlemeye 

karar vermiĢtir. Konstantine‟in de beyan ettiği �zere, Uz halkÝndan daha farklÝ bir bi�imde giyim, 

kuĢama sahiptirler. B�ylelikle Pe�eneklerin farklÝ bir ulus olarak ortaya �ÝkÝĢlarÝ Ġdil-Ural nehirleri 

arasÝnda ger�ekleĢmiĢtir. “�lkelerinden kovulduklarÝ vakit Pe�eneklerin prensi…”(DAI, 166-7) ibaresini 

kullanan Konstantine‟den de anlaĢÝldÝğÝ �zere, Pe�eneklerin kavim sistemi daha o zamandan 

kuruludur. 

Mevcut araĢtÝrmamÝza konu teĢkil etmese de, Pe�eneklerin araĢtÝrÝlan d�nemin �tesindeki 

tarihleri hakkÝnda da birka� kelime s�ylemek faydalÝ olabilir. Samani emiri Ġsm#ˇOl ibn AImad‟in (892-

907) 893 yÝlÝnda Karluk halkÝna saldÝrarak meĢgul olmasÝ fÝrsatÝnÝ kullanan Oğuzlar saldÝrdÝğÝ ve 

topraklarÝnÝ iĢgal ettiği zaman, Pe�enekler Konstantine‟in iĢaret ettiği yurtlarÝnÝ 9. yy.‟da terketmek 

zorunda kalmÝĢtÝ (Zimonyi 1998, 143). Pe�enekler Ġdil ve Don nehirlerini ge�ti ve Etelk�z‟e45 vardÝ ve 

b�yle yaparak MacarlarÝn yerleĢiminde �nemli bir rol oynadÝlar. Bu Pe�enek b�lgesi batÝdan Macarlar, 

kuzeyden Ruslar, g�neydoğudan Hazarlar ve doğudan, Pe�enekleri daha sonra bu araziyi terketmeye 

zorlayacak Oğuzlarla komĢu idiler. Konstantine, b�y�k ticaret yollarÝ onlarÝn topraklarÝndan ge�tiği 

i�in, b�lgede Bizans ve Ruslar arasÝndaki ticareti idare ederek, askeri g��lerinin �tesinde �nemli bir 

rol oynadÝklarÝnÝ bildirir. Pe�eneklerin kabile birliği G�ney Rusya bozkÝrlarÝnÝ 11-12. yy.‟larda 

y�netmiĢtir. OnlarÝn bu b�lgedeki hakimiyetine batÝya doğru g��en, g��leri aynÝ zamanda Pe�enek 

kabile birliğinin dağÝlmasÝna sebep olan Oğuzlar son vermiĢlerdir. Pe�enekler 11 ve 12. yy.‟larda 

dağÝlÝp Balkanlara ve Macar krallÝğÝnÝn topraklarÝna aktÝlar46 ve sonunda komĢu uluslar tarafÝndan 

tamamen eritildiler. 

3. Pe�enek Boy Ġsimleri 

Pe�enek boy isimlerinin en �nemli ve ger�ekte tek kaynağÝ Konstantine Porphyrogenitus‟un 

eseridir. Bu eserin 37. b�l�m�nde imparator, s�zkonusu kavimlerin isimlerini d�rt farklÝ vesileyle, ilk 

ikisinde kÝsa bi�imleriyle (yani sadece ikinci bileĢenlerle), birinde tam olarak, d�rd�nc�s�nde ise sekiz 

Pe�enek boyunun ���n�n ismini ve Kangar isminin yukarda bahsedilen tam bi�imini listeler. AyrÝca, 
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g�receğimiz gibi, Ionnes Skylitzes‟in eseri Synopsis Historiarum‟da da 11. yy. ortalarÝndan iki 

Pe�enek boy ismi korunmuĢtur. 

Pe�enek boy isimlerini ��zmeye �alÝĢan ilk kiĢi 19. yy. ortasÝndan J�nos Jerney‟dir. O, aĢağÝda 

tartÝĢÝlacak kavim isimlerini, hepsini askeri terimlerle yorumlayarak Macarca‟dan a�Ýklamaya 

�alÝĢmÝĢtÝr. K�roly Szab�‟nun 1853‟te Jerney‟in ��z�mlerini reddetmesine rağmen, Jerney Pe�enek 

isimleri ‟Hrt˘m ve G˙la‟yÝ Macarca �rdem „erdem‟ kelimesi ve Gyula kiĢi ismi ile ilk karĢÝlaĢtÝran 

kimsedir (Jerney 1851, 77). Ármin V�mb�ry de, A magyarok eredete‟de (MacarlarÝn K�keni) Pe�enek 

kelime ve isimler listesindeki boy isimlerini T�rk�e kelimelerle karĢÝlaĢtÝrarak k�kenlerini bulmaya 

�alÝĢmÝĢtÝr. 

Daha sonra, Konstantine‟in eserlerinde korunan Pe�enek kabile isimlerinin, birinci kÝsÝm (atlarÝ 

tanÝmlamak i�in kullanÝlan) bir renk, ikincisi bir r�tbe olarak, iki kÝsÝmdan oluĢtuğunu belirleyerek bu 

alandaki araĢtÝrmalara yeni bir Ģey ekleyen kiĢi ancak Gyula N�meth olmuĢtur. Pe�enek boy isimlerini 

yeniden g�zden ge�irme ihtiyacÝnÝ, yukarÝda g�rd�ğ�m�z gibi, N�meth‟in ifadesi �zerinde bir�ok 

tarih�inin bir tarih kuramÝ inĢa etmesi haklÝ �ÝkarÝr. �te yandan, kimi yazÝn, muhtemelen Yunan 

kaynaklarÝ i�ine dağÝlmÝĢ T�rk�e kalÝntÝlarÝ ile uğraĢtÝğÝmÝz i�in, belli okuma zorluklarÝna iĢaret 

etmiĢlerdir.47 Konstantine‟i izleyerek, �ncelikle N�meth‟in r�tbe olarak tanÝmladÝğÝ bileĢik olmayan 

isimlere bakacağÝm: 

3.1 Boy Ġsimlerinin Ġkinci BileĢeni 

3.1.1 ‟Hrt˘m, -ertÒm, -hrtÒ (DAI 166, 168, 170) 

N�meth bunu T�rk�e erdem kelimesine bağlayarak erdim olarak okur (N�meth 1922, 2; 1930, 

27). Ligeti ise, eĢitlenmiĢ ikinci hecedeki � > i temsilini g�z �n�ne almaz (Ligeti 1986, 509) ve 

Yunanca bi�im her iki Ģekle de imkan tanÝsa da o muhtemelen haklÝdÝr. Menges ilk hecedeki i- sesini 

de T�rk dillerinin � ~ e sesine karĢÝlÝk olduğunu tahmin eder (Menges 1944-45, 260). Ancak bu T�rk 

dillerince doğrulanmaz. Moğolca‟da da aynÝ kelime, T�rk�e‟den bir �d�n�leme olarak erdem bi�imiyle 

vardÝr (Lessing 1973, 320). Eski T�rk�e‟de de, �r „er‟ +dAm eki almÝĢ olarak, �rd�m bi�imiyle 

bulunabilir (ED 206-7). +dAm bir isimden isim yapma ekidir. �rn. tild�m „krasnove�ie‟, t��rid�m 

„bo�estvennyj; bo�estvennost‟‟, k�nd�m „solne2nyj‟ (DTS 651; c.f. Erdal 1991, 68-70; Gabain 1950, 

63). 

Bu, saygÝn bir boy olarak Pe�enek kabile sisteminde �nemli bir rol oynadÝğÝ gerek�esiyle 

N�meth‟in bir �nvan olarak a�Ýklamaya �alÝĢmadÝğÝ tek Pe�enek boy ismidir. Anlam olarak bunu t�rk 

„Kuvvet, g��‟, K#ggar „tapfer, vornehm‟, qay� „stark‟, b�k�d�r „stark‟, qaran „stark; Held‟ (N�meth 1930, 

28) gibi isimlerle karĢÝlaĢtÝrÝr, fakat sonralarÝ son ikisini farklÝ bir anlam gurubuna koyar (N�meth 1991, 

92). Sonu� olarak ancak, bu kavim, isminin ilk bileĢeninin de desteklediği �zere, merkezi erki 

oluĢturan �nc� kavim olduğunu s�yleyebiliriz. 

3.1.2 Tzo˙r, -tzoÚr (DAI 166, 168, 170) 
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Derin dudaksÝ �nl�n�n niteliğini belirleme bakÝmÝndan okuma sorunlu olabilir: �ur/�or. �nl�, 

Orhon yazÝtlarÝnda bir derin sesliden sonra ge�tiği i�in, Ģ�phesiz damaksÝdÝr. A�Ýk�a bir unvan olarak 

yorumlanabilir (N�meth 1930, 27; Gombocz 1916, 282). YazÝtlardan bir unvan olarak bilinir; �rn. …or 

„bir T�rk sanÝ‟ (Ed 427-8) ve BatÝ G�kt�rkleri de bir unvan olarak kullanmÝĢlardÝr (Ligeti 1986, 329). 

Macarca yer ismi Cs�r da buraya aittir.48 

3.1.3. G˙la, -gul˝ (DAI 166, 168, 170) 

Bu kabile isminin k�k� de bir �nvardÝr ve muhtemelen uruğun ismi olarak Tuna Bulgar hanlarÝ 

listesinde Dulo Ģekliyle tezah�r etmektedir (N�meth 1922, 4). DAI‟nin 40. b�l�m�nde gulas (DAI 178) 

bi�imiyle bir Macar yargÝ �nvanÝ olarak da bulunabilir ve Ibn R�Ģd de bir Macar unvanÝ olarak 

korunmuĢtur (j�la, MEH 86). Macarcada kiĢi ismi, BaĢkurt�ada boy ismi ve Sibirya‟da �zel isim olarak 

bulunabilir (N�meth 1922, 4; 1991, 213-7). N�meth bunu yula bi�iminde okur, lakin Ligeti, Pe�enek ve 

Macar �nvanÝ ve kabile isminin ortak bir k�kten geldiğine iĢaret eder ve bunu y�la olarak okur (Ligeti 

1986, 254). Ligeti‟nin fikrini 10. yy.‟da u = u olduk�a yaygÝn iken u = u kayÝtlarÝnÝn seyrek oluĢu 

destekler (Gy�ni 1943, 43-5). Terimin �zg�n manasÝ „meĢale‟dir (N�meth 1930a, 82; c.f. yula „torch, 

lamp‟ ED 919, yula „Fackel, Licht‟ R�s�nen 1969, 210). 

3.1.4. Koulp˛h, -k˝lpeh (DAI 166, 168) 

N�meth, Konstantine‟in koruduğu uzun bi�im k˝lpeh‟i bir yanlÝĢ heceleme kabul eder ve koulpeh 

olarak d�zeltir. Kelimeyi k�l ve bey bileĢiğinden t�reyen bir �nvar kabul eder (N�meth 1922, 5), fakat 

Ligeti‟nin iĢaret ettiği gibi, bu bileĢim ile baĢka bir yerde ge�mez (Ligeti 1986, 509). KoulpÒggoi bi�imi 

ise iki Bizans belgesinde korunmuĢtur (BT 2, 166-7). Neumann bunlarÝ Pe�enek kabile ismine baglar 

ve N�meth‟in (ibid.) a�ÝkladÝğÝ -gg (oi) ge�iĢi de �ok ikna edici değildir. 

K�l Bey‟in ilk bileĢeni unvan ve kiĢi isimlerinin ilk bileĢeni olarak �ok sÝk ge�er: K�l Tegin, K�li 

1or, K�l Bilg� Qagan, vb.49 Ġkinci bileĢenin Eski T�rk�e bi�imi b�g‟dÝr „bir uruk veya boyun baĢÝ, bir 

bağlÝ �nder‟ (ED 322-3). Buradaki -g > -y kaymasÝndaki ge�iĢ yaygÝn bir kÝp�ak olgusudur (Ligeti 

1986, 510).50 

3.1.5. Carabßh (DAI 166, 168) 

Bu Konstantine‟in kÝsa bi�imiyle vermediği, sadece yukarÝdaki bi�imde verdiği tek boy ismidir, 

fakat yazÝnda genellikle ikiye ayrÝlÝr. Ġlk bileĢen qara „kara‟ olarak okunur ve bunun atlarÝn rengini 

anlatmak i�in kullanÝldÝğÝna dair �ok �rnek verilmiĢtir (Gombocz 1915, 45; N�meth 1922, 5; Ligeti 

1986, 507-8). Gombocz ikinci bileĢeni bay „iyi adam, kahraman‟ olarak okur (Gombocz 1915, 45). 

N�meth “bu bay kelimesinin belli bir unvan olmadÝğÝnÝ, ama unvanlarla birlikte kullanÝmÝnÝn kolay 

anlaĢÝlÝr olduğunu” kaydetmektedir (N�meth 1922, 5). SonralarÝ, kelimenin KÝrgÝzca anlamÝnÝn 

(„Kahraman �nder‟) ispatladÝğÝ �zere, bir unvan olduğunu g�r�r (N�meth 1930, 28; 1930a, 45). Daha 

sonra kabilenin ismini „zengin‟ olarak yorumlar ve bunu bir unvan olarak g�rmeyi s�rd�r�r (N�meth 
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1991, 81-2). Ligeti bu okunuĢa kesin g�z�yle bakmaz. Bay‟Ýn unvan/r�tbe olarak kullanÝlmadÝğÝnÝ, 

ama se�kinlere mensubiyeti g�sterebileceğini �ne s�rer (Ligeti 1986, 510). 

Yine de, organik bir birlik oluĢturduklarÝ i�in ne yukarÝdaki okumanÝn, ne de iki bileĢene ayrÝ 

muamelenin gerekli olduğuna inanÝyorum. Konstantine‟in bu kabile ismini �� kez, ama hep bileĢik 

bi�imiyle anmasÝ, buna karĢÝlÝk �b�r kabile isimlerini hem uzun hem de kÝsa bi�imleriyle vermesi bunu 

destekler. Harab�h kabile ismini Qara boy51 „d�Ģ�k dereceli boy‟ olarak terc�me ediyorum. Benzeri 

Orhon yazÝtlarÝnda bulunabilir: qara bodun „yaygÝn halk, sÝradan halk (se�kinlere karĢÝ anlamda 

olarak, ED 643), burada bodun kelimesi bod„un (boy) ortak ekli bi�imidir (ED 296-7), KÝp�ak mukabili 

de boy‟dur.52 

Bu y�zden, s�z konusu kabile ismi kabilenin Pe�enek toplumsal d�zeni i�indeki yerine iĢaret 

eder ve “der Stamm des Bay, mit schwarzen Rossen” (N�meth 1930, 33) anlamÝna gelmez. 

3.1.6. Talm˝t, -talmÜt (DAI 166, 168) 

Bunun okunmasÝ i�in N�meth, bu veriyi Konstantine‟in De Ceremoniis‟indeki Bizans 

donanmasÝnda �alÝĢan bir savaĢ�Ý halkÝn ismi olan Toulm˝tz (i) oi / ToulmatzÞwn / TalmatzÞwn (BT 2, 

318) ile karĢÝlaĢtÝrmÝĢtÝr. Bu teĢhisten sonra, tolma� „dilma�, �evirmen‟ okunuĢunu verir (N�meth 

1922, 5; 1932, 50). Bu uyumluluk Gyula Moravcsik tarafÝndan sorgulanmÝĢ (BT 2, 318) ve tek �rnek 

olmamasÝna rağmen �‟nin bu temsili karĢÝlaĢ 

tÝrmada ger�ekte olağan g�r�lmemiĢtir (c.f. BT 2, 35). Menges de T�rk�e �‟nin Yunanca t ile 

g�sterilmesinin Bizans kaynaklarÝnda tek olmadÝğÝna inanÝr (Menges 1944-5, 261). Yine de Ligeti 

okumanÝn ge�erliliğini sorgular ve �evirmenlerin �nemini takdir ederken bunu bir kabile ismi olarak 

g�rmez (Ligeti 1986, 510). 

N�meth, tolma� ismini y�ksek bir r�tbe, bir �eĢit dÝĢiĢleri bakanÝ olarak yorumlar ve bunu diğer 

T�rk dillerindeki tilma�, tilb��, tolma� gibi bi�imlerle karĢÝlaĢtÝrÝr. Macarca tolm�cs (terc�man) 

kelimesini Pe�enek�eden getirir ve aynÝ kaynaklardan Slavca bi�imler �ÝkarÝr. (N�meth 1958, 129). 

Ligeti bu savÝ temelsiz bulur ve bunun, baĢlangÝcÝ MacarlarÝn Karpat havzasÝna yerleĢmesine giden 

bir Kumanca �d�n�leme olduğuna inanÝr (Ligeti 1986, 260).53 

Bu t�l „dil‟ kelimesinin bir t�revidir. Mukabil bi�imler Ģunlarda verilmiĢtir: ED 500; R�s�nen 1969, 

487; Ligeti 1986, 260-1; TESZ 3, 935. Kelimenin sonunda N�meth, sadece s�g�rtma� „sÝğÝrtma�‟ 

kelimesinde g�sterebildiği bir +ma� eki arar (N�meth 1958, 132), fakat bu �rnekte bile elimizde 

muhtemelen, De Ceremoniis‟teki �rneklerin g�sterdiği gibi, meslek g�steren eski + �I eki vardÝr (�rn. 

t�lma�� DTS 566). Bu ekin �n�ndeki +ma bir isimden isim eki olarak hala ��z�lememiĢtir. 

Benzerlerinin yokluğundan dolayÝ, ismi bir unvan olarak yorumlamak, tÝpkÝ okunuĢu gibi, hala 

sorunludur. 

3.1.7. Copgn, -cop�n (DAI 166, 168) 
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BaĢlangÝ�ta Gyula N�meth bu Pe�enek kavim ismini qaban „yaban domuzu‟ olarak okudu ve 

d�zene uymadÝğÝnÝ, yani bir unvan olmadÝğÝnÝ d�Ģ�nmedi (N�meth 1922, 6). Sonradan bunu 

Tonyukuk YazÝtÝ‟nda bulunan qapgan‟a „Turk KağanlÝğÝnÝn baĢÝ‟ bağlayan, bir unvan olarak 

yorumlayan ve erken Avar kaynaklarÝndaki capcanus ile Tuna Bulgar kaynaklarÝndaki qauxan‟a 

bağlayan Markwart‟Ýn fikrini kabul etti (Markwart 1929, 84-5). N�meth, Gy�rffy ve Menges bu konuda 

anlaĢÝrlar, fakat Ligeti qapgan > qapan değiĢikliğinin KÝp�ak dillerine �zg� olmadÝğÝ temelinde bu 

a�ÝklamayÝ reddeder ve biraz daha araĢtÝrÝlmasÝnÝ �nerir (Ligeti 1986, 510). Ligeti Pe�enek�enin bir 

KÝp�ak dili olduğundan ve dil kalÝntÝlarÝnÝn KÝp�ak dil �zelliklerine g�re a�ÝklanmasÝ gerektiği 

d�Ģ�ncesinden yola �ÝkmÝĢtÝ. Ger�ekte y�ntem tam tersi olmalÝdÝr. Tabii ki, gÝrtlaksÝ d�Ģ�Ģ� 

Pe�enek�enin bir KÝp�ak dili olduğuna kuĢku getirmemeli, ��nk� Oğuzcadan sÝk olmamakla birlikte, 

aynÝ olgu KÝp�ak dillerinde g�zlenir. Boy ismi olayÝnda, boy birliklerinin etnik ve dilsel a�Ýdan tek t�r 

olmadÝklarÝnÝ bildiğimiz i�in, Oğuz etkisini g�z ardÝ edemeyiz. 

3.1.8. Tzopgn, -tzopgn (DAI 166, 168) 

Yedinci boy ismine benzer Ģekilde, aslÝnda N�meth �oban‟Ý bir unvan olarak g�rmemiĢtir 

(N�meth 1922, 6). �te yandan Marquart -belki de doğru- bu �rnekte de bir unvan olduğunu tahmin 

eder (Markwart 1929, 85). Bunu sonradan sadece N�meth doğrulamÝĢtÝr (N�meth 1991, 76). 1932‟de 

Nagyszentmikl�s hazinelerinin birindeki yazÝtla karĢÝlaĢtÝrarak �aban okunuĢunu verir. Ligeti ise daha 

dikkatlidir. S�z konusu boy ismi Orhon yazÝtlarÝnda ge�mez ama iki BatÝ G�kt�rk boyunun ismi (�u-

pan) olarak ge�er ve K#{garN de bir �nvanÝ muhafaza etmiĢtir: �upan „MuhtarÝn yardÝmcÝsÝ‟ (Ligeti 

1986, 330, 510; c.f. �upan „minor official, village headman‟ ED 397-8; R�s�nen 1969, 120). 

Konstantine‟in kaydettiği bu bi�imin en b�y�k sorunu okunuĢu, yani ilk hecedeki �nl� ve Yunan 

harfi π‟nin (b/p; bkz. Ek) ses değeridir. 

G�rd�ğ�m�z gibi, N�meth ve takip�ileri sekiz boy isminden yedisini a�Ýklarlar, ama okuma ve 

�eviri sorunlarÝndan dolayÝ sadece Ģunlar a�Ýk Ģekilde unvan olarak belirlenmiĢtir: �ur/ �or, y�la ve 

belki �oban/ �opan. Birinci ve beĢinci boy isimleri N�meth‟in �izdiği Ģemaya uymaz. Bu isimler boy 

d�zeni i�inde boyun konumuna iĢaret eder. Okuma sorunlarÝ ve benzerlerinin bilinmeyiĢinden dolayÝ 

kalan �� ismi unvan olarak g�rmek sadece bir tahmindir. 

3.2. Pe�enek Boy Ġsimlerinin Ġlk B�l�m� 

Konstantine Porphyrogenitus‟un eserinde ���nc� ve d�rd�nc� ge�iĢlerinde Pe�enek boy 

isimleri uzun bi�imleriyle anÝlÝr. N�meth isimlere eklenmiĢ tabirleri at rengi kabul eder. Marquart 

bunlarÝn renk değil, ger�ek isimler olduğuna inanÝr (Markwart 1929, 84-5). Ancak N�meth, Marquart‟la 

zÝtlaĢÝr (N�meth 1930, 30-1) ve yalnÝz birincinin g�r�Ģ�n� benimser. Ligeti ve Gy�rffy de bu noktada 

N�meth ile aynÝ g�r�Ģtedir. 

3.2.1. ‟Iabdi- (DAI 168, 170) 
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N�meth yawd� „parlak‟ okuyuĢunu verir ve �ağatayca yagdu „parlak‟ bi�imiyle karĢÝlaĢtÝrÝr 

(N�meth 1922, 3). Bunun paraleli aynÝ zamanda Tat. yakt� „ÝĢÝk, ÝĢÝklÝ‟ bi�iminde bulunur. �ağatay 

bi�imle karĢÝlaĢtÝrÝlÝğÝnda, Pe�enek�e tabir KÝp�ak dillerinde tamamen d�zenli olan54 bir -g- > -w- 

kaymasÝ g�sterir. Ortadaki -q- ~ -g- eĢitliği Tatarca bi�imle karĢÝlaĢtÝrÝlÝnca tuhaftÝr. Pe�enek�e de 

muhtemelen bir -q- > -g- seslendirmesi -g- > 

 -w- değiĢiminin �n�nde idi. R�s�nen ve Menges bunu yaq- „yakmak‟ fiilinin bir t�revi kabul 

ederler (R�s�nen 1969, 178; Menges 1944-5, 268). Ligeti -N�meth‟in g�r�Ģ�n�n aksine- bir at rengi 

olamayacağÝ i�in, bunu „parlak renkli‟ olarak terc�me eder (Ligeti 1986, 507). Kelimenin anlamÝ zaten 

bu bobun boy d�zeni i�indeki �zel yerini g�sterir ve ilgili -ertÞm (bkz. yukarÝ) de N�meth‟in �nerdiği 

Ģemaya uymaz. Bu y�zden boyun ismi N�meth‟inki gibi “der Stamm Verdienst (Tapferkeit)” olarak 

�evrilemez (1930, 32), bunun yerine her iki bileĢenin de asalet ve se�kinliği iĢaret ettiği „parlak erdem‟ 

diye �evrilir. 

3.2.2. Kouartzi- (DAI 168, 170) 

N�meth‟in okuyuĢu k�k „mavi‟ kelimesinin bir t�revi g�r�lebilecek k��r�i‟dir (N�meth 1922, 3; 

1930, 31). Ligeti bunu *k�g�r�i > k� (v) �r�i „mavimsi gri‟ olarak arÝtÝr. Bu 3.2.1‟de tartÝĢÝlan değiĢikliği 

g�sterir (Ligeti 1986, 113, 507). N�meth bunu Macarca k�k�rcsin „pulsatilla‟ ile karĢÝlaĢtÝrÝr (1922, 3). 

Kelime K#{garO‟den k�k�r�k�n (DTS 313; �rn. k�g�r g�n „pigeon, dove‟ ED 713-4) ve Codex 

Cumanicus‟dan k�g�r�in „Taube‟ (Grønbech 1942, 157) olarak bilinir. �ağdaĢ T�rk dillerinde de 

yaygÝndÝr. Ana KÝp�ak�a veri: Tat. k�g�r�en „golub; golubinyj‟, Kzk. k�gerĢin, KÝrg. k�g�r�k�n, 

k�g��k�n, BaĢk. k�g�r�en, Kar. k�g�r�in „golub‟, vb. KÝp�ak�a verinin ÝĢÝğÝnda, ortadaki gÝrtlaksÝ 

d�Ģ�Ģ�n�n tuhaf olduğunu kaydetmeliyiz, tÝpkÝ T�rk�e verinin ÝĢÝğÝnda -n ge�iĢinin yukardaki 

a�ÝklamayÝ sorgulatarak d�Ģ�Ģ� gibi. Ama kelime her halukarda knk „mavi‟ ile ilgili olabilir. 

3.2.3. Cabouxin- (DAI 170) 

Konstantine‟in eserinde, Kangar topluluğuna ait �� boyun isminin uzun bi�imleriyle verildiği 

DAI‟nin 37. b�l�m�n�n sonunda, ���nc� boyun isminin sadece yukardaki bileĢeni korunmuĢtur. 

���nc� boyun ismi i�in uzun bi�im toÛ k˝tw G˙la‟yÝ „aĢağÝ y�la‟ verir (DAI 168-9). Kelime ger�ekte 

sadece bir kez ge�erken, Gy�rffy s�z konusu bileĢeni DAI‟de iki farklÝ yerde ortaya �ÝkardÝğÝnÝ ileri 

s�rer (Gy�rffy 1939, 448; 1990, 179). 

N�meth‟in okuyuĢu qabuq{�n „kabuk renkli‟dir (N�meth 1922, 4). K�k olan qabuq, Codex 

Cumanicus‟ta qabuq „Rinde‟ olarak bulunur (Grønbech 1942, 188) ve �ağataycada qapuq, KÝrÝm Tat., 

Nog., Tat. ve KÝrg. qab�q, Kar. qabux, Kum. qabuq ve Kara�ay qabuq bi�imiyle bulunur (Pr�hle 1909, 

113). 

Renk isimleri yapan nadir ve verimsiz bir +ĢIn ~ +�In eki eklenebilir (Clauson 1962, 149). 

N�meth Ģu benzerlikleri getirir: Uygur k�k „mavi‟>k�k�in „gri‟; TT�rk. sarÝ > sarÝĢÝn (N�meth 1922, 4). 

Bu mantÝk sorgulanabilirdir, ��nk� -�rneklerin g�sterdiği gibi- bu ek sadece sÝfatlarda ge�er ve b�yle 
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ekli bir bi�imin delili yoktur. Menges b�yle bir ekin isimlere de uygulanabileceğine inanÝr ama bu 

a�ÝklamanÝn doğruluğundan Ģ�phe eder ve *qapug� „kapÝcÝ‟ bi�imini kuran Marquart‟Ýn g�r�Ģ�n� 

kabul eder (Markwart 1929, 85; Menges 1944-5, 269). N�meth ve Ligeti bu a�ÝklamayÝ reddederler.55 

Halen tetkik gerekmektedir. 

3.2.4. Surou- (DAI 168) 

Bu isim birtakÝm zorluklar �Ýkmadan okunamaz ve yorumlarnanaz: suru „boz‟ (N�meth 1922, 5). 

Bunun iki isimli bi�imleri Ģu dillerdeki kalÝntÝlar olabilir: Tat. sor� „seryj‟, BaĢk. horo „svetlo-burÝy, svetlo-

kori� nevÝy; �uv. s%r% „seryj‟. Bu yaygÝn bir at rengidir. Bu y�zden d�rd�nc� boy „K�l bey‟lerin boz atÝ 

boyudur. 

3.2.5. Carabßh (DAI 166, 168) 

Ġsmi bileĢenlere b�lmek gereksiz olduğu i�in, ��z�mleme de gereksiz olabilir. Bkz. 3.1.5, boy 

isimlerinin ikinci bileĢenleri arasÝnda. 

3.2.6. Boro- (DAI 168) 

Boro „boz‟ da atlarÝ tanÝmlamak i�in kullanÝlan bir rengin ismidir, fakat bu bi�imiyle sadece KÝrÝm 

TatarcasÝnda korunmuĢtur. KarĢÝlaĢtÝr boru „bir at rengi‟ (N�meth 1922, 6). Sakacada ve G�ney 

Sibirya dillerinde değiĢik bi�imleri vardÝr fakat bunlar Moğolca �d�n�leme olarak g�r�lmelidir.56 

Pe�enek�e bi�im, �b�r T�rk dillerindeki boz ile karĢÝlaĢtÝrÝldÝğÝnda �uvaĢ�a �zellikler g�sterir (Ligeti 

1986, 508); bu da Pe�eneklerin iĢgal ettiği alanlarda anlaĢÝlabilir. Bu boy isminin ikinci bileĢeni hen�z 

��z�lememiĢtir (Bkz. 3.1.6). 

3.2.7. Giazi- (DAI 168) 

1922‟de N�meth, yaz� kelimesinin okunuĢunu d�rt boyun baĢÝnÝn ismi ile teĢhis etmiĢti.57 Buna, 

daha sonra “tatmin edici bir a�Ýklama değildir” der. (N�meth 1930, 32). Bunu yazÝtlarda bulunan yag�z 

(„brown‟ ED 909) ile �zdeĢleĢtiren ilk kiĢi Gy�rffy‟dir (Gy�rffy 1939, 417); Ligeti de onun mantÝğÝnÝ 

temelli bulur (Ligeti 1986, 508). Pe�enek�e bir (yag�z > yaz�g) metatez bi�imi g�sterir; yaz�g „dark 

brown (describes the colour of a horse‟s coat) ‟ (ED 985). Kelime sadece Houtsma‟nÝn kitabÝnda 

ge�se de, -g ge�iĢinin d�Ģ�Ģ� iyi bilinen ve yaygÝn bir KÝp�ak�a olgudur.58 Bunun atlarÝ betimleyen 

renk ismi olarak yaygÝn kullanÝmÝ i�in bkz. ED 909, 985; DTS 225. 

BaĢka bir okuma bile istemeyen bir diğer yorumlamada m�mk�nd�r. Coğrafi isimlerde de ge�en 

(c.f. ED 984) bir Eski T�rk�e yaz� bi�imini biliyoruz (c.f. ED 984). Bu, Houtsma‟nÝn kitabÝnda da �H˝� 

(yaz� „Ebene‟ Houtsma 1894, 103) bi�imiyle ve �ağdaĢ T�rk dillerin 

de Ģu Ģekillerde bulunur: Tat. yass� „ploskiy; spljusnutyj‟, Nog. yaz� „step‟‟, BaĢk. yad� „ploskiy‟, 

Kum. yass� „ploskiy, rovnÝy, ravninnÝ‟, TT�rk. yassÝ „yassÝ‟, Tkm., Gag. yas�, Az. yast� „ploskiy‟. Bu 
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durumda Pe�enek boy ismi, T�rk dillerinde tek �rnek olmayan bir nesne-renk-bi�im isminden t�remiĢ 

olmalÝdÝr.59 

3.2.8. Boula- (DAI 168) 

N�meth, sekizinci Pe�enek boy isminin ilk bileĢenini Boyla (N�meth 1922, 6) olarak okuyarak ve 

hatta Nagyszentmikl�s hazinesindeki yazÝlardan biriyle karĢÝlaĢtÝrarak bir kiĢi ismi olarak yorumladÝ. 

Sonradan, 1939‟da bula „alaca‟ okunuĢunu vermesinin ve bunu �ağatayca ala-bula „aynÝ‟ bileĢeni, 

TT�rk. bula- „karÝĢtÝr‟ ve bulaq „bular‟ (N�meth 1930, 32), ve de K#{garO‟de korunan T�rk budun ismi 

bulaq ile karĢÝlaĢtÝrmasÝnÝn (N�meth 1930, 103-4) g�sterdiği �zere, g�r�Ģlerini g�zden ge�irmiĢtir. 

Ligeti kelimeyi Moğolca‟dan da alÝntÝlar: bulag mori „beyaz benekli at‟ (Ligeti 1986, 508). AtlarÝ 

betimlemek i�in kullanÝlan bir renk ismi yorumunu kabul edebiliriz, fakat bunun genellikle bileĢik 

bi�imde ge�tiğine dikkat edilmelidir (ala-bula). Sekizinci boyun isminin anlamÝ „�oban / �opan‟Ýn 

benekli atÝ boyu‟dur. 

Bu y�zden, yukarda ��z�mlenen sekiz kelimeden birinci ve beĢincinin at rengi isimleri olmadÝğÝ, 

yedincinin muhtemelen bir nesne-renk-bi�im ismi olduğu ve ikinci ile ���nc�n�n sorunlu olup daha 

fazla araĢtÝrmayÝ gerektirdiği sonucuna varabiliriz. Kalan �� isim ise, atlarÝ betimleyen renk isimleri 

olarak �evrilebilir. 

Bu at rengi isimlerinin a�ÝklamasÝ b�y�k tartÝĢmaya sebep olmuĢtur. Bunun �zerinde durmak bu 

�alÝĢmanÝn amacÝ olmamakla birlikte, ilgili yazÝnÝn k���k bir listesini vereceğim: Harmatta 1946; Ligeti 

1986, 511; Gy�rffy 1990, 180-4;; ve T�rk�e renk isimleri ile at besiciliği arasÝndaki ilgili i�in: Doerfer 

1995. 

3.3 Ioannes Skylitzes‟in Eserinde Korunan Pe�enek Boy Ġsimleri 

Konstantine‟in kaydettiği isimlere bakmakla yetinemeyiz, bir diğer �nemli kaynağa, Ioannes 

Skylitzes‟in Synopsis Historiarum‟una bakmazsak �alÝĢma yarÝm kalÝr. Synopsis Historiarum, 11. yy 

ortasÝndaki tarihi olaylarla ilgili olarak 13 Pe�enek kabile isminden ikisini anar. N�meth bunlarÝ 

yorumlayamayacağÝnÝ s�yler (N�meth 1930, 33). Bu iki isim ĢunlardÝr: BelemarnÞz ve PagoumanÞz 

(Thurn 1973, 456). Gy�rffy (1965, 77) ve Moravcsik (BT 2, 89) birinciyi BelermanÞz Ģeklinde 

d�zeltirler. Sadece Gy�rffy bu isimleri a�Ýklamaya �alÝĢÝr, ama ��z�mleri ikna edici değildir.60 Eğer 

yukarÝda ge�en d�zeltme meĢru ise, biz sadece, budun isimlerinde de ge�en (Bkz. N�meth 1991, 99), 

isim ve sÝfatlara ekli +mAn ekini kesin olarak �Ýkartabiliriz (Bkz. Erdal 1991, 73-4). Ġsimlerin kalan 

kÝsÝmlarÝ �zel isimlerden t�remiĢ olabilir ama kesin bir Ģey s�ylenemez. �zel isim k�kenini Ģu ifadeler 

destekleyebilir: “Pe�enek halkÝ SakalardÝr (Ġskit) … ortak ismi Pe�enek olan 13 kabileden oluĢur fakat 

herbir kabilenin atasÝ ve �nc�s� tarafÝndan verilen kendi ismi vardÝr [vurgu benim - G.V.] ” 

(Gy�rffy‟de alÝntÝlanmÝĢ, 1990, 174). 
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Bir husus kesindir; Skylitzes‟in koruduğu iki boy ismi N�meth‟in koyduğu d�zene (at rengi + 

�nvan) uymaz. Elbette iki kaynak arasÝnda, Pe�enek boy d�zeninin değiĢmiĢ olacağÝ y�zyÝllÝk bir s�re 

vardÝr. 

Sonu� olarak, Pe�enek boy isimlerinin atlarÝ tanÝmlayan bir renk ve bir r�tbeden oluĢtuğunu 

�ng�ren sistemin ikna edici olmadÝğÝnÝ ve okuma ve �evirilerde pek�ok kusur olduğunu s�yleyebiliriz. 

4. Pe�enek Kale 

Ġsimleri 

Bir diğer Pe�enek dil verisi gurubu, Konstantine Porphyrogenitus‟un kaydettiği Pe�enek 

kalelerinin isimleridir. KaynağÝn ilgili kÝsmÝ Ģ�yledir (isimler kasten Yunan harfleriyle verilmiĢtir): 

“Turla (Dnyester) nehrinin bu tarafÝnda, Bulgaristan‟a bakan kÝsma doğru, bu aynÝ ÝrmağÝn 

boylarÝnda tenha Ģehirler: ilk Ģehir Pe�eneklerce Aspron diye adlandÝrÝlandÝr, ��nk� taĢlarÝ �ok beyaz 

g�r�n�r; ikinci Ģehir Tougg˝tai; ���nc� Ģehir Kraknak˝tai; d�rd�nc� Ģehir Salmak˝tai; beĢinci Ģehir 

Sakak˝tai; altÝncÝ Ģehir Giaiouk˝tai‟dir. Bu eski Ģehirlerin binalarÝ i�inde kiliselerin ve g�zenekli taĢtan 

yapÝlmÝĢ ha�larÝn bazÝ ayÝrdedici izleri bulunur, bu y�zden bazÝlarÝ bir zamanlar burada RomalÝlarÝn 

yerleĢimleri olduğu geleneğini korur.” (DAI 168-9). 

G�rd�ğ�m�z gibi, Konstantine altÝ kale ismi kaydetmiĢtir. Maalesef, muhtemelen edebi bir �eviri 

olduğu i�in bize �ok Ģey s�yleyen birincinin ismi sadece Yunanca terc�mesiyle korunmuĢtur; Aspron 

= Beyaz (DAI 168-9). „Beyaz kale, beyaz Ģehir‟ anlamlarÝna gelen kent isimleri Orta�ağ‟da Doğu 

Avrupa‟da olduk�a yaygÝndÝ. Sadece yarkel (DAI, 42. B�l�m), 965‟ten Povest‟ Vremennih Let‟in 

bahsettiği Belave�a veya defalarca ge�en 1097‟den (PLDR 1978) Belgorod‟u d�Ģ�nelim. Bu Pe�enek 

kalesi muhtemelen, yerleĢim izleri �ok eski zamanlara giden, Turla nehrinin ağzÝndaki Orta�ağ kenti 

Akkerman61 ile ilgiliydi. Konstantine “bazÝlarÝnÝn bir zamanlar burada RomalÝlarÝn yerleĢimleri olduğu 

geleneğini koruduğundan” da bahseder (DAI 169). 

Diğer beĢ isim bir d�zen oluĢturan ger�ek Pe�enek�e dil kayÝtlarÝdÝr. BeĢi de aynen boy isimleri 

gibi bileĢik �zel isimlerdir ve herbirinin ikinci bileĢeni -k˝tai or -g˝tai‟dÝr. �ncelikle isimlerden ayrÝlmasÝ 

kolay olan ikinci bileĢenlere bakacağÝm; sonra bileĢenlerin ilk kÝsÝmlarÝnÝ ��z�mleyeceğim. B�t�n 

muhtemel ��z�mleri sunmaya �alÝĢacağÝm. 

4.1 Kale Ġsimlerinin Ġkinci     BileĢenleri (-k˝tai, -g˝tai) 

Ġkinci bi�im sadece bir kez ge�tiği ve de, g�receğimiz gibi, Tougg˝tai hecelemesi b�y�k ihtimalle 

Yunanca heceleme kurallarÝndan dolayÝ gerekli olduğu i�in, iki bi�imin aynÝlÝğÝnÝ kuĢkusuz kabul 

edebiliriz. Kalan d�rt olayda, bir �nl�yle biten ilk bileĢenleri takiben xxx bi�imimiz var. 

N�meth bunu qatay olarak okur ve �ağatayca qatag „Engel, Kale, Sur‟ kelimesine bağlar, fakat 

olağan olmayan sondaki -g ~ -y uyumunu kaydederek (N�meth 1930, 33).62 Bu ger�ekte tuhaftÝr, 
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��nk� eğer Pe�enek�e bir KÝp�ak dili olarak sÝnÝflanÝrsa bir -ag > -aw > -h, -� değiĢmesi beklememiz 

gerekirdi. 

Jerney (1851, 77) ve V�mb�ry (1882, 445) bu ismi K�ta- i�eren Macar Ģehir isimlerine 

bağladÝlar; sonralarÝ N�meth (1930, 33) - ki qatay olarak okur - ve Gy�rffy de (1939, 460; 1990, 188) 

aynÝ fikri paylaĢmÝĢlardÝr. 

Yunanca ai yazÝ bağlantÝsÝ kapalÝ bir T�rk�e e olarak da okunabildiği i�in, kelimenin diğer 

okanuĢ ihtimalleri de vardÝr. Elbette, bu durumda bile kelimenin y�ksek �nl�lerinin olduğunu 

�ng�rmek zorunda değiliz, ��nk� kaynağÝn yazarÝnÝn yabancÝ ge�iĢ damaksÝsÝ -� sesini kapalÝ bir e 

olarak duymuĢ ve kaydetmiĢ olmasÝ m�nasiptir. Benzer bir durum olarak, -� sesini kapalÝ e olarak 

�eviriyazan Codex Cumanicus‟u alÝntÝlayabiliriz. Bu y�zden kelime qat� olarak okunabilir ve qat- „sert, 

sÝkÝ olmak‟ (ED 597-8) fiilinin bir fiilden isim ekli bi�imi olan Eski T�rk�e qat�g kelimesiyle ilgili olabilir. 

Bu kelime �ağatayca qat�g (ED 598), TT�rk. katÝ, Kumanca qat� „hart, fest, stark, heftig‟ (Grønbech 

1942, 196) ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilir. - (X) G eki fiilin sonucunu g�sterir (ergatif fiilden isim eki: Erdal 1991, 

172-223, aynÝ zamanda bkz. Gabain 1950, 70). Bu durumda Pe�enek�e d�zenli bir kÝp�ak geliĢmesi 

g�sterir: -�g > -� (KrĢ. Tat. sar� < sar�g, veya belki de yedinci Pe�enek kabile isminin ilk bileĢeni: yaz� < 

yaz�g < yag�z). Bu �nerideki sorun, kelimenin T�rk dillerinde isim değil, sadece sÝfat olarak 

bulunmasÝdÝr. 

Tarih yazÝnÝ, Marquart‟tan gelen ve sonra Menges tarafÝndan da benimsenen bir diğer a�Ýklama 

veriyor. Bu ��z�m, qat‟Ýn „kat, ev‟ anlamÝna gelen bir Eski Ġran �d�n�leme olduğunu iddia eder 

(Marquart 1903, 196).63 Bu karĢÝlÝk anlam bakÝmÝndan ikna edici, ve -ai ge�iĢi de bir iyelik eki olarak 

kolayca a�Ýklanabilir. T�rk�e bileĢiklerde ikinci bileĢenin bir iyelik eki taĢÝmasÝ olduk�a yaygÝndÝr (sing. 

3). Menges‟in aksine, Pe�enek�e‟de bir damaksÝ nitelik tahmin etmemiz ve -k˝tai bi�imini -k�te 

(Menges 1944-5, 272) olarak okumamÝz gerektiğine inanmÝyorum. Ġyelik eki -ai aynÝ zamanda -� 

olarak da okunabilirken, -a- �oğunlukla -a- ile g�sterilir. Eğer bu Ġran k�keni doğru ise, kangar‟Ýn Ġrani 

a�ÝklanmasÝyla birlikte, Ġran dilinin Pe�enek�e �zerinde �ok b�y�k etkisi olduğu �Ýkarsanabilir. 

Diğer bir m�mk�n ��z�m�, yani elimizdeki Ģeyin qat „yan‟ kelimesinin ona ekli bir iyelik eki olan 

(ve b�ylece kale isimleri: G�zetleme tarafÝ, devriye tarafÝ, savaĢ tarafÝ vb.) bir t�rev olduğunu da 

vermeliyiz. Eski T�rk�e bi�im qat „kat, tabaka‟ (ED 593), tÝpkÝ �ağdaĢ T�rk dillerinin de genel olarak 

g�stermediği gibi, bu anlamÝ g�stermez.64 Yine de, bazÝ diller ve -daha �nemlisi Houtsma‟nÝn KÝp�ak 

kayÝtlarÝ da- genellikle ilk anlam olmasa da, bu „yan‟ anlamÝnÝ g�sterirler: 2s qat „jan‟ (Houtsma 1894, 

87), Kara�ay qat „Seite, Gegend‟ (Pr�hle 1909, 117), Kar. qat „sloj, plast; etaj; napravlenie, storona‟ ve 

�uvaĢ xut „r�teg, sor; emelet; oldal‟ (Paasonen 1908, 53). 

Doğal olarak, sonraki a�Ýklamada K�ta i�eren Macarca yer isimlerinin paralelini Ýskartaya 

�ÝkarmalÝyÝz, ��nk� bu, Macarca K�ta bi�imini �retmez. 

4.2 Kale Ġsimlerinin Ġlk BileĢeni 
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4.2.1 Toug - (DAI 168) 

BeĢ Pe�enek kale ismi i�inde bu okumasÝ en zor olandÝr. Bir taraftan iki �ns�z arasÝndaki ses 

iĢaretleri birden fazla sesi temsil ediyor olabilir. �te yandan -g ge�iĢinin ses değeri de sorunludur. 

Eğer yazar bir -�‟yi �eviriyazmak istediyse -gg iĢaretlerini kullanmalÝydÝ. Ama bunu yapamazdÝ ��nk� 

ismin ikinci bileĢeni de (-g˝tai) bir g ile baĢlar ve b�yle �� sessiz birarada olmaz. Bu, neden -k˝tai 

yerine -g˝tai bi�imine sahip olduğumuzun sebebi olabilir. Fakat eğer bir -n veya -g (-E)65 terminali 

g�stermek isteseydi, aynÝ iĢaretler olurdu. ġimdi diğer, anlamca m�mk�n okumalarÝ g�zden 

ge�ireceğim. 

N�meth kelimenin nasÝl okunacağÝndan emin değildir ve iki ��z�m �nerir: 1. t�n „Nacht‟, 

Tougg˝tai‟ye „Gece n�bet kulesi‟ yorumunu verir; ve 2. tun „Ruhe‟, ve bu y�zden „Gecelenen kale‟ 

(N�meth 1930, 33-4; 1932, 51). Burada t�n‟�n gece bek�isi değil sadece gece anlamÝna geldiği 

belirtilmelidir (KrĢ. CC 71 t�n). Bu okuyuĢlara ilaveten, Menges bir diğerini �nerir: to� „don, donmuĢ‟ 

(1944-5, 272). Bu, isim değil fiil olarak Codex Cumanicus‟ta da ge�er: to�- „don‟ (Gronbech 1942, 

249). 

 SanÝyorum yukarda -�„nin kaydÝ konusunda s�ylenenlerin ÝĢÝğÝnda, bu okuma m�mk�nd�r. 

Kelime anlam a�ÝsÝndan da sorunlu değildir, ��nk� to� aynÝ zamanda „sert‟ demektir (ED 513). Bu 

y�zden bu kalenin ismi „sertlik‟ demek olabilir. 

Yunanca heceleme, anlam olarak Eski T�rk�e kaynaklarla bağdaĢan diğer okunuĢlara da imkan 

tanÝr: tog (KrĢ. Eski T�rk�e tog „engellenmiĢ, engel‟ ED 463-4), tug („devlet amblemi‟ ED 464) ve toy 

(KrĢ. Eski T�rk�e toy „kamp, topluluk, toplanma, toy‟ ED 566). Ġlk iki durumda Pe�enek�e, Codex 

Cumanicus‟ta �nceki sessiz ile bir ikizleme yapan -g ge�iĢini koruyacaktÝr.66 Fakat DAI ve Codex 

Cumanicus arasÝnda 400 yÝl olduğunu ve toy‟un KÝp�ak dillerinde „kamp‟ değil, sadece eğlence 

manasÝyla olduğunu hatÝrlamalÝyÝz. Halen bu ismin kesin a�ÝklamasÝ yoktur. 

4.2.2 Krakna- (DAI 168) 

N�meth‟in a�ÝklamasÝ tamamen ikna edici: “qaraq „Blick‟, qaragul „karakol‟, Sagai. qaraqs�- 

„g�zetle‟ ” (1932, 51), fakat kelimenin sonunu a�ÝklamÝyor. 

Kelime qara „bakmak, g�zlemek‟ fiilinin ona eklenmiĢ -na unsuruyla yapÝlmÝĢ isim bi�imidir. Bu 

muhtemelen Kumuk veya Kara�ay-Balkarca‟da iyi bilinen „i‟ hali ekidir (+nX). Menges -na -� 

unsurundan sonra, g�zardÝ edilemeyecek bir +nA eksisi g�r�r, fakat -g ge�iĢi xxx olarak da okunabilir. 

Bu y�zden Kraknak˝tai „g�zleme, devriye kalesi‟dir. 

4.2.3 Salma- (DAI 168) 

Bu a�Ýk�a salma olarak okunabilir ve fiilden isim eki -mA bağÝmsÝz olabilir (Ek hakkÝnda ayrÝntÝ 

i�in bkz. Erdal 1991, 316-20). N�meth bunu OsmanlÝca salma‟ya „devriye‟ bağlar (1930, 34). Sal- 
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fiilinin anlam alanÝ olduk�a geniĢtir; KrĢ. ED 824 ve Menges 1944-5, 273. Bu y�zden bu, „devriye 

kalesi‟dir. 

4.2.4 Saka- (DAI 168) 

N�meth ismin saqa okunuĢunu KÝrg. saqa „Yay‟ ile karĢÝlaĢtÝrÝr. Bu da kaleye „Yay-bakÝr‟ ismini 

verdirir (1930, 34). 

BaĢ ve ortadaki sessizlerde Pe�enek�e‟nin �uvaĢ�a �zellikler g�sterdiği de inanÝlÝrdÝr (y- > g-; q 

> x): |axa. Bu, Pe�enek dilindeki bir Hazar mirasÝ olarak, Eski T�rk�e yaqa „kenar, sÝnÝr‟ (ED 898) 

bi�imiyle ilgili olabilir. �ağdaĢ �uvaĢ�a‟da bu |uxa „vorot, vorotnik‟ (Egorov 1964, 222) olarak ge�er. 

Bu, �uvaĢ�a �zellikler g�steren tek Pe�enek�e �rnek değildir. AltÝncÝ Pe�enek boy isminin ilk bileĢeni 

de benzer Ģekilde �b�r T�rk dillerinde bulunun boz‟dan farklÝdÝr (Ligeti 1986, 508). 

Bu y�zden Sakak˝tai, „hudut kalesi‟ olarak �evrilebilir ve muhtemelen Turla nehri �zerindeki eski 

bir Hazar sÝnÝrÝnda bulunuyordu. 

4.2.5 Giaiou- (DAI 168) 

N�meth bunu kÝsaca yayu diye okur ve pek g�r�lmeyen -g- ~ -y- karĢÝlÝğÝnÝna dikkat �ekerek 

(1930, 34) Eski T�rk yazÝtlarÝndaki yag� „d�Ģman‟ (KrĢ. ED 898) kelimesine bağlar. Ge�iĢ sesinin 

dudaksÝlaĢmasÝnÝ a�Ýklamaz. BağlantÝ kuĢkusuz doğrudur ama, Menges‟in iĢaret ettiği gibi (y�u; 

1944-45, 273) onun verdiği okuyuĢ doğru olmayabilir. Bu kelime de ilk Pe�enek boy ismi *k�g�r �i > 

k� (v) �r�i (Bkz. Ligeti 1986, 507) ile aynÝ d�n�Ģ�mden ge�miĢ olabilir. 

Buradaki ai dizisi genellikle e‟dir ve bu �rnekte kelime, YayÝk nehrinin Pe�enek�e ismindeki -

Y�yik- (Ge˘c, DAI 166)67 y- sesinde g�zlenebildiği gibi, damaksÝ bir nitelik g�sterir. Ekte ou„nun 

muhtemel ses değeri bulunabilir. Pe�enek�e kelime, Kumanca yag�‟dan „Feind‟ (Grønbech 1942, 110) 

kesinlikle ayrÝdÝr. 

Son olarak, Pe�enek kalelerini konuĢlandÝrmaktaki zorluklar hakkÝnda birka� s�z edeceğim. 

YazÝn, ikinci kaleyi Turla �zerine koyan Moravcsik hari� (BT 2, 317), onlarÝ �z� nehri boyunca 

yerleĢtirir (N�meth 1930, 33; Gy�rffy 1939, 460; BT 2). Konstantine Porphyrogenitus hepsini Turla 

nehrine yerleĢtirir. Turla (Dnyester) ve �z�‟n�n (Dnyeper) Yunanca bi�imlerinin ardarda ge�tiği 

DAI‟nin 8. b�l�m�nde Dan˝strewz yazar (DAI 54). �yleyse, s�zkonusu kaleleri b�y�k ihtimalle Turla 

nehri �zerine yerleĢtirebileceğimiz sonucuna ulaĢabiliriz. 

5. Sonu� 

Pe�enek�e‟nin bir KÝp�ak dili olduğunu tespit eden Gyula N�meth idi. O bunu, dilin uyumlu 

metin kalÝntÝlarÝ olmaksÝzÝn, sadece boy, kale ve kiĢi isimlerini ve tevil kabul edilen bir kelimeyi 

kullanarak yaptÝ. YukarÝdaki ��z�mlemelerin ve �nerilen yeni ��z�mlerin temelinde, Pe�enek�e‟nin bir 

kÝp�ak dili oluĢunu sorgulayamam, fakat bazÝ ilave yorumlarÝn eklenmesi gerektiğini d�Ģ�n�yorum. 
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Somut isimlerden bir dili yeniden kurmak �ok zordur ve b�yle bir giriĢimin ne t�r sorunlarÝ 

olduğunu boy ve kale isimlerinde g�rd�k. �oğunlukla bir ortak isim olarak g�r�len kalan tek Pe�enek 

kalÝntÝsÝ da T�rk dillerinde bulunamÝyor. 

Kaynaklarda hep a�Ýk değildir. K#Ģg#rN Pe�enek�e‟yi Bulgar and Suvar68 dili ile karĢÝlaĢtÝrÝr, 

ama bu bilgi par�asÝ da hassaten g�venilir değildir. Bulgar ve Suvarlar �uvaĢ t�r� bir dil konuĢtuklarÝ 

i�in K#Ģg#rN‟nin ifadesine g�re Pe�eneklerin de bir �uvaĢ t�r� dil konuĢtuğunu d�Ģ�nmek gerekir; 

fakat Pe�enek dil kalÝntÝlarÝnÝ �alÝĢtÝğÝmÝzda, bir, en fazla iki �uvaĢ-vari kelime buluruz. Yani 

Pe�enek�e‟yi �uvaĢ tipi bir dil olarak g�rmek olduk�a zordur. Macar kavimlerin t�rk�e etimolojilerini 

d�Ģ�nelim. B�y�k ihtimalle Pe�enek kavim sistemi farklÝ dillerden insanlarÝ i�ine almÝĢ veya diğer 

idllerin etkisi altÝnda kalmÝĢtÝr.69 

Anna Comnene de Kuman ve Pe�eneklerin aynÝ dili konuĢtuğunu iddia ederek onlarÝn dili 

hakkÝnda bilgi verir (Gy�rffy 1965, 73). Bu iddiadaki sorun, Anna Comnene zamanÝnda, 12. yy‟da 

Pe�eneklerin dağÝlmÝĢ ve Kumanlar gibi komĢu uluslar arasÝnda erimiĢ olmalarÝdÝr. 

Pe�enek diliyle ilgili ana zorluk, araĢtÝrmacÝlarÝ par�alÝ dil kayÝtlarÝnÝ �alÝĢmaya zorlayan kaynak 

kÝtlÝğÝ, metin kayÝtlarÝnÝn yokluğudur. Pe�enek dili ve Pe�enek boy ve kale isimleri araĢtÝrmalarÝnÝn 

hala tamam olmamasÝ bu y�zdendir. Macarca malzeme ve Doğu Slav kaynaklarÝnÝn ��z�mlenmesi 

ilerleme sağlayabilir. 

�zetle, Ģu sonuca ulaĢabiliriz: Kangar muhtemelen Pe�eneklerin bir kÝsmÝnÝn baĢkalarÝna 

verilen ismi idi. 2.2‟ye dayanÝrsak bu kelime aslÝnda bir kavmin ismi değil, (ihtimal Ġrani �d�n�leme) bir 

topluluk ismi idi. Bu y�zden, Pritsak (1975) ve Gy�rffy‟nin (1990) s�ylediği gibi, Pe�enek kavmin 

d�zeninin bu etnik topluluklarÝn kaynaĢmasÝnÝn sonucu olduğunu hakikatten s�yleyemeyiz. Pe�enek 

kavmin isimlerinin yukarÝdaki ��z�mlemesinin, Pe�enek kavmin isimlerinin bir at rengi ismi ve bir 

�nvandan oluĢtuğu Ģeklindeki yaygÝn kabul g�ren varsayÝmÝ desteklemediğini de belirtmeliyiz. Bu 

varsayÝm �zerine hi�bir tarih kuramÝ oturtulamaz ve alaca atlÝ oymağÝn Pe�enek kavmin d�zenini 

�rg�tlediğini iddia edemeyiz. Pe�enek kavmin ve kale isimlerinin kesin ve tartÝĢmasÝz okunuĢu belli 

durumlarda hen�z verilmemiĢtir. Gyula N�meth‟in �nerdiği sistem temelinde, sekiz Pe�enek kavmin 

isminden hi�birinde iki bileĢenin birden sorunsuz bir a�ÝklamasÝ verilememektedir.70 Ancak boyun 

kavmin d�zeni i�indeki konumuna iĢaret eden iki kavmin ismi vardÝr. 

 

1 Pe�enekler hakkÝnda en ayrÝntÝlÝ kaynak�a i�in bkz. BT 1, 89-90 (eski bir baskÝ olarak tabii 

ki kesinlikle tam değildir). 

2 Tabii ki PatzinakÞtai, Pazh˝koi, vb. gibi diğer bi�imler de vardÝr. Bir liste i�in bkz. BT 2, 

247-9. 

3 Ġslam kaynaklarÝnda kullanÝlan bi�imler i�in bkz. Schamiloglu 1984. 
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4 913‟ten 959‟a Bizans imparatoru. 

5 Son baskÝ: Gyula Moravcsik; DAI‟deki kaynak�aya bakÝnÝz. 

6 Liste i�in bkz. N�meth 1932, 54-9. 

7 Kumanlar i�in de aynÝ kanaate sahipti (Jerney 1851, 74). 

8 OlağandÝĢÝ hayalg�c�ne rağmen, Pe�enek ‟Hrt˘m ve G˙la boy isimlerini (bkz. b�l�m 3. 1. 

1 ve 3. 1. 3) Macarca kelimeler �rdem „erdem‟ ve �zel isim Gyula ile ilk karĢÝlaĢtÝran da odur (Jerney 

1851, 77). Jerney‟in �teki kabile isimleri �zerine g�r�Ģleri, m�teakip eleĢtirilere direnemedi. O, 

Pe�enek kale isimlerinin ikinci bileĢenlerini (bkz. 4. 1) Macarca yer ismi k�mesi K�ta ile 

iliĢkilendirmiĢtir (Jerney 1851, 77); tÝpkÝ daha sonra V�mb�ry (1882, 445) ve Gy�rffy (1939, 460-1) 

gibi. 

9 O aynÝ zamanda Pe�eneklerin Macar, Kuman, Hun ve Avarlarla aynÝ dili konuĢtuklarÝna 

inanÝyordu (Gy�rf�s 1873, 41-102). 

10 Pe�enek boy ismi Tzo˙r (bkz. 3. 1. 2) Macarca yer isimleri S�r ile karĢÝlaĢtÝrmÝĢtÝr (Szab� 

1853, 608). 

11 Bir �rnek 6. Kale isminde g�r�len T�rnk�e kelime „yağÝ‟ veya d�rd�nc�s�nde g�r�len bey 

kelimesidir (V�mb�ry 1882, 445, 447). AynÝ zamanda bkz. B�l�m 4. 2. 5 ve 3. 1. 4. 

12 Golubovskij, P. 1884. Pe2enegi, Torki i Polovcy. Kiev. 

13 O bunu, K�l-Tigin yazÝtÝnda ge�en K�ng�r�s halkÝna ve Arap kaynaklarÝnda Seyhun 

nehrinin aĢağÝ boylarÝnÝn ismine bağlar. R®¥ß (Marquart 1898, 10). Bkz 2. 2. 

14 �nceleri V�mb�ry (1882, 448), daha sonra meslekte geniĢ kabul g�ren Bang (Bang 1918) 

ile aynÝ k�keni �nermiĢti. Bkz., B�l�m 2. 1. 

15 Nagyszentmikl�s hazinesindeki yazÝlarÝn da Pe�enek�e olduğuna inanÝyordu. 

16 �rn. 7. Pe�enek boy isminde: “…bu kabul edilebilir, ��nk� qapqan > qapan değiĢimi tipik 

bir Oğuz olgusu iken (qapqan > qapan, değiĢimi Kabar-Hazarca‟da da m�mk�nd�r), bug�n bildiğimiz 

kadarÝyla Pe�enek�e bir KÝp�ak dilidir. Bu boy isminin okunma ve ��z�mlenmesi i�in daha 

araĢtÝrmalar gerekiyor. ” (Ligeti 1986, 510; benim �evirim - G. V. ), Bkz. B�l�m 3. 1. 7. 

17 Bunu �ağatayca q�ng�r‟a (halsstarrig, entschloßen, mutig, tapfer) bağlamÝĢtÝr (N�meth 

1927, 279-80), bkz. 2. 2. 

18 �rn. Pe�enek kabile isimleri Cabouxin- ve Giazi-de (Gy�rffy 1990, 179-80), bkz b�l�m 3. 

2. 3 ve 3. 2. 7. 
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19 Bu eleĢtiri Talm˝t, Copßn ve Cabouxin kabile isimlerinde (Menges 1944-45, 261-4, 268-9; 

bkz. 3. 1. 6-7, 3. 2. 3) ve Pe�enek kale isimlerinin ikinci bileĢenlerinde (Menges 1944-45, 271-2; see 

4. 1) �ok nettir. 

20 Marquart‟Ýn (1903, 196) değiĢik �nl�lerle Ġrani olarak g�rd�ğ� Pe�enek kale isimlerinin 

ikinci bileĢenleri (-k˝tai, -g˝tai) i�in farklÝ bir k�ken �nermiĢtir (Menges 1944-45, 271-72). Bkz. 4. 1. 

21 J�nos Harmatta daha sonra bu ilgili nakzetti (1995, 348). 

22 Yine de Pritsak, Pe�enek kale isimleri hakkÝnda, bunlarÝ halk isimlerine bağlayarak yeni bir 

a�Ýklama getirmeye �alÝĢmÝĢtÝr (Pritsak 1975, 211). 

23 Bkz. B�l�m 2. 2. 

24 Ligeti okuma ve yorumdaki zorluklarÝ ve m�mk�n ��z�mleri tartÝĢÝr (Ligeti 1986, 506-11). 

Pe�enek ismiyle de uğraĢÝr ama dikkatlidir ve bu konuda pek g�r�Ģ belirtmez (Ligeti 1986, 268). 

25 Cs�sz kelimesinin Pe�enek k�keni hakkÝnda ayrÝntÝ i�in bkz. Kniezsa 1934. 

26 Gyula N�meth Macarca tolm�cs ~dilma�, �evirmen‟ kelimesini de buraya ekler (N�meth 

1958). 

27 Vakan�visin eseri (845-915), Milat ile 906 yÝlÝ arasÝndaki d�nemde ge�en olaylarÝ anlatÝr. 

28 Latince aslÝnda: “Ex supradictis igitur locis gens memorata a finitimis sibi populis, qui 

Pecenaci vocantur, a propriis sedibus expulsa est, eo quod numero et virtute prestarent, et genitale, 

ut premisimus, rus exuberante multitudine non sufficeret ad habitandum. ” (Pauler-Szil�gyi 1900, 

321). 

29 Sonraki imparator 2. Romanos (959-963). 

30 „I conceive, then, that it is always greatly to the advantage of the emperor of the Romans 

to be minded to keep the peace with the nation of the Pechenegs and to conclude conventions and 

treaties of friendship with them and to send every year to them from our side a diplomatic agent with 

presents befitting and suitable to that nation, and to take from their side sureties, that is, hostages and 

a diplomatic agent, who shall come, together with the competent minister, to this city [yani Bizans, G. 

V. ]  protected of Gold, and shall enjoy all imperial benefits and grifts suitable for the emperor to 

bestow. ” (DAI 48-9). 

31 „In the region of Bulgaria also is settled a folk of the Pechenegs … when an imperial agent 

is dispatched from here [yani Bizans, G. V. ]  with ships of war, he may, without going to Cherson, 

shortly and frswiftly find these same Pechenegs here … they come down to him, and when they come 

down, the imperial agents gives them hostages of his men, and himself takes other hostages of these 

Pechenegs, and holds them in the ships of war, and then he makes agreement with them” (DAI 54-7). 
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32 „When an imperial agent goes over to Cherson on this service, he must at once send to 

Patzinacia and demand hostages and an escort, and on their arrival he must leave the hostages 

under guard in the city of Cherson, and himself go off with the escort to Patzinacia and carry out his 

instructions. ” (DAI 54-5). 

33 �rnek i�in bkz. Pritsak 1975, 211; Golden 1992, 264. 

34 Bu isim yaygÝn olarak T�rk (h) ala yuntlug (alaca atlÝ) toplulu olarak teĢhis edilir. 766-801 

arasÝnda yazÝlan �ince T‟ung tien bu fikri destekler g�z�kmekte: “Oraya beĢ b�y�k T�rk (T‟uk�e) 

boyunun yurdundan ge�ilerek varÝlÝr. Bunlar 30 bir savas�Ýya komuta eder ve 300 bin atlarÝ vardÝr. 

BunlarÝn topraklarÝ bir irkin (k‟i-kin) tarafÝndan y�netilir. Bunlar t�rktlerden farklÝ değildir… OtlaklarÝ 

atlarÝnÝ besleyemediğinde g��erler, sabit meskenleri yoktur. AtlarÝ (ma) hep alacadÝr (po); bu y�zden 

isimleri Ala Yuntlu‟dur (po-ma). Onlar atlarÝ �zerinde oturmaz ama sadece at s�t�, cumis (kÝmÝz) 

t�ketmek i�in sağarlar. KÝrgÝzlarla sÝk sÝk savaĢÝrlar, g�r�n�mleri kÝrgÝzlara benzer ama birbirlerinin 

dilini anlamazlar.” (Senga 1996, 36). Ancak bu son c�mle bizi, KÝrgÝzlar o d�nemde T�rk�e 

konuĢtuklarÝ i�in, bu halkÝn ismi gibi ger�ekten T�rk olup olmadÝğÝnÝ sorgulattÝrÝr. 

35 Buradaki ud (h) adaql�g s�z�nde T�rk�e „�k�z ayaklÝ‟ diyiĢi gizlidir. T‟ung tien de onlardan 

bahsetmesine (bkz. Senga 1996, 10) ve T�rk olarak adlandÝrmasÝna rağmen, raporun bu kÝsmÝ, tÝpkÝ 

ÝssÝz kum tepeleri zincirinin esrarÝ gibi, olduk�a esrarlÝ g�r�n�yor. 

36 Senga 1996, 41. 

37 Bu sayÝ her ihtimale g�re bir topostan fazla değildir. 

38 Bu g�r�Ģ� HorlarÝ Oğuzlarla �zdeĢleĢtirenler tutar. Senga, Pe�eneklerin asli �lkesi 

hakkÝndaki kuramlarÝn kapsamlÝ bir değerlendirmesini yapar (Senga, 1992). 

39 Bkz. B�l�m 2. 2. 

40 Alaca atlÝ halkÝn yeri ile ilgili, T‟ung-tien raporundaki bilgiye dayanan Senga, Gy�rffy ile 

tartÝĢÝr ve onlarÝ 8. yy ortalarÝnda BalkaĢ g�l�n�n kuzeyine, ĠĢim ve ĠrtiĢ nehirleri arasÝna yerleĢtirir 

(Senga 1992, 43; 46). 

41 Bkz. Sevortjan 1978, 25. 

42 KarĢÝlaĢtÝr: KÝrg. ka��r- „blu�dat‟, ne imeya priyuta, ne imet‟ pristani{2a‟; Kzk. qa�g�r- „to 

wander, to roam (aimlessly) ‟. Bir topluluk ismi olamaz. 

43 �rn. Golden 1992, 265. 

44 38. B�l�mde. O s�zkonusu ismi sadece �� kabile i�in değil, genel olarak Pe�enekler i�in 

de kullanÝr. 
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45 Bkz. Gy�rffy 1972 ve Zimonyi 1998. 

46 Macaristan‟da Pe�eneklerle ilgili olarak 1. 2‟ye ilaveten bkz. Szokolay M. 1929. A 

magyarorsz�gi beseny�telepekr�l. F�ld �s Ember 9, 65-90; Belitzky J. 1937. A nyugatmagyarorsz�gi 

�s felvid�ki beseny� telepek. in: Eml�kk�nyv Domanovszky S�ndor sz�let�se 60. �vfordul�j�nak 

�nnep�re. Budapest, 1937. 59-95; Kniezsa I. 1937. A nyugatmagyarorsz�gi beseny�k k�rd�s�hez. in: 
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Bkz. Gy�rffy 1939, 443; 1990, 177; Krist� 1973, 21. 
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kendi okuduğu Ģekliyle (bay) teĢhis etmeyi umar (Gy�rffy 1939, 453; 1965, 77; 1990, 184). Ġkinci 
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Karadeniz'in Kuzeyinde Peçenekler / Prof. Dr. Necati Demir [s.709-713]

   

Cumhuriyet �niversitesi Eğitim Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Karadeniz B�lgesi, tarih i�erisinde pek �ok T�rk boyu i�in ya yerleĢim yeri ya da ge�iĢ 

coğrafyasÝ olmuĢtur. Bu b�lgeye Oğuzlardan �nce ve OğuzlarÝn bulunduğu d�nemlerde, baĢta 

Pe�enekler ve KÝp�aklar1 olmak �zere, pek �ok T�rk boyu gelmiĢ ve yer yer yerleĢmiĢtir. Karadeniz 

B�lgesi‟nde h�l� izleri olan bu boylar hakkÝnda yeterli araĢtÝrma yapÝlmamÝĢtÝr. B�lgenin tarihi 

hakkÝnda �alÝĢma yapan araĢtÝrmacÝlarÝn bazÝlarÝ �oğunlukla T�rklerden �nceki milletlere yer 

vermiĢlerdir. Bir kÝsmÝ da Karadeniz B�lgesi‟ndeki T�rk varlÝğÝnÝ Oğuzlardan baĢlatmÝĢtÝr. 

Orta Karadeniz B�lgesi ağÝzlarÝnÝ hazÝrlamak �zere saha araĢtÝrmalarÝ yaparken Oğuz T�rk�esi 

dahilinde ��zemediğim bazÝ ağÝz �zellikleri ile karĢÝlaĢmÝĢtÝm. Orta Karadeniz ağÝzlarÝnÝn komĢu illerle 

sÝnÝrÝnÝ belirleyebilmek i�in Artvin‟den Zonguldak‟a kadar geniĢ bir coğrafyada derlemeler yaptÝm. 

Oğuz T�rk�esi �zellikleri i�erisinde yer almayan ağÝz �zelliklerine derleme yaptÝğÝm bu geniĢ 

coğrafyada da rastladÝm. Konuyu mercek altÝna alÝp incelemek durumu b�ylece kendiliğinden ortaya 

�ÝktÝ. 

Dil araĢtÝrmalarÝnda derinleĢildik�e baĢka sahalarÝn yardÝmÝna zorunlu olarak ihtiya� duyulur. 

BunlarÝn baĢÝnda tarih� kaynaklar gelmektedir. Uzun yÝllar tarihi kaynaklar tarandÝ. Bu iki sahanÝn 

dÝĢÝnda mimari, dokumalar ve yer isimleri hakkÝnda da araĢtÝrma, iceleme ve g�zlemler yapÝldÝ. 

AraĢtÝrmalarÝn sonucunda Ģimdilik Ģu sonu�lara ulaĢÝldÝ. 

Kaynaklara G�re Pe�enekler 

Oğuz DestanÝ ve Ġran destanlarÝndaki riv�yetlere g�re Pe�enekler, M.�. VII. y�zyÝlda Oğuzlar ve 

Alanlarla, Sakalar h�kimiyeti devrinde beraber yaĢamaktadÝr. Efrasiyab‟Ýn babasÝnÝn veya dedesinin 

adÝ BeĢenk‟tir.2 Pe�enek ismi b�y�k bir ihtimalle bu ĢahÝstan gelmektedir. 

YazÝlÝĢÝ 1072-73 yÝlÝnda bitirilen Divan� L�gati‟t T�rk‟te Pe�enekler; Becenek ve Pe�enek 

Ģeklinde yazÝlmÝĢ, Bizans �lkesine en yakÝn boy olarak tanÝtÝlmÝĢtÝr.3 Pe�enek, Bulgar ve SuvarlarÝn 

dillerinin bir T�rk�e olduğu ifade edilmiĢtir.4 Eserin bir baĢka yerinde Be�enekler Rum yakÝnlarÝnda 

oturan bir topluluk olarak yer verirken yine aynÝ sayfada OğuzlarÝn bir boyu olarak g�stermiĢtir.5 

A. Pe�enek T�rk�esi 

Pe�enek T�rk�esi ile ilgili en b�y�k talihsizlik, g�n�m�ze ulaĢan yazÝlÝ malzemelerin yok 

denecek kadar az olmasÝdÝr. B�yle �nemli bir talihsizlikten dolayÝ yeteri kadar araĢtÝrma yapÝlamamÝĢ, 

Pe�enek T�rk�esinin �zellikleri tam olarak ortaya �ÝkarÝlamamÝĢtÝr. 



 1246 

Pe�enek T�rk�esi konusundan bahseden en eski kaynak herh�lde D�v�n� L�gati‟t T�rk‟t�r. 

KaĢgarlÝ Mahm�d, eserin yazÝldÝğÝ zamanda T�rk d�nyasÝnÝn sergilediği durumu anlatÝrken, yukarÝda 

da belirtildiği gibi, Pe�eneklerin Bizans‟a en yakÝn T�rk boyu olduğunu, KÝp�aklarla komĢu olduklarÝnÝ 

s�yler.6 Bu durum XI. ve daha �nceki y�zyÝllarda Pe�enek T�rk�esi ve KÝp�ak T�rk�esinin birbirine 

�ok yakÝn olduğunun iĢareti konusunda �nemli bir ipucudur. Eserde fail konusu iĢlenirken verilen 

bilgide, KÝp�ak ve Pe�eneklerin fiil k�klerine      -da�Ý/-de�i eki getirerek fiillerden fail yaptÝklarÝndan 

bahsedilmiĢtir. �rnek olarak barda�Ý (varÝcÝ), turdacÝ (kalkÝcÝ) kelimeleri verilmiĢtir.7 D�v�n� L�gati‟t 

T�rk‟e g�re zaman, mek�n ve �let ismi yapÝmÝnda da kural KÝp�ak T�rk�esiyle ortaktÝr: Bu ya kurgu 

ogur ermes (Bu, yay kuracak vakit değildir), bu turgu yer ermes (Bu, duracak yer değildir), bu tag 

agku ermes (bu dağa �Ýkacak vakit değildir), ol bizge kelg� boldÝ (Onun bize gelme zamanÝ oldu), 

yeg� neng (yenilecek Ģey), �rneklerini vererek Pe�enek ve KÝp�ak T�rk�esinde bu kuralÝn ortak 

olduğunu anlatÝr.8 

Pe�eneklerle KumanlarÝn aynÝ dil �zellikleriyle konuĢtuğundan Anne Komnen de 

bahsetmektedir.9 N�meth, bu benzerlikler �zerine �alÝĢmÝĢ, fakat net bir sonuca ulaĢamamÝĢtÝr.10 

Bununla birlikte Pe�enek T�rk�esinin g�n�m�ze ulaĢan birka� kelimesinden hareketle Pe�enek 

T�rk�esiyle KÝp�ak T�rk�esinin bazÝ �zelliklerinin ortak olduğunu ortaya koyabilmiĢtir.11 Bunlar 

i�erisinde -g->-v-ve y->c- değiĢmeleri dikkat �ekici ve �ok �nemlidir. 

AynÝ zamanlarda, yakÝn coğrafyalarda yaĢamÝĢ, pek �ok m�nasebeti bulunan iki T�rk boyunun 

dillerinin birbirine �ok yakÝn olmasÝ gayet normaldir. 

Pe�enek T�rk�esi ile ilgili olarak ele alÝnmasÝ gereken diğer konu, herh�lde alfabe olsa gerektir. 

G�n�m�ze ulaĢan dil malzemelerinden anlaĢÝldÝğÝna g�re, Pe�enekler Runik yazÝyÝ kullanmÝĢlardÝr. 

Ele ge�en metinlerde kullanÝlan harfler, tam bir alfabe oluĢturmamÝzÝ engellemektedir. Fakat harfler 

Ģekil bakÝmÝndan net bir Ģekilde runik yazÝyÝ ortaya koymaktadÝr. Hatta geliĢmiĢ bir edebi metin olarak 

değerlendirdiğimiz G�kt�rk alfabesi ile en az �� harfin ortak olduğu a�ÝktÝr. Diğer pek �ok Ģekil 

birbirine benzemektedir, ancak harf olarak karĢÝlÝklarÝ farklÝdÝr.12 

Karadeniz B�lgesi‟nde Pe�enek Ġzleri 

Karadeniz B�lgesi‟nde Pe�eneklerin bulunduğu ile ilgili ciddi deliller bulunmaktadÝr. BunlarÝn en 

�nemlileri tarihi kaynaklar, yer isimleri ve ağÝz �zellikleridir: 

1. Tarihi Kaynaklar 

Karadeniz B�lgesi‟nde Pe�eneklerin yaĢadÝğÝ ve bu b�lgede �eĢitli faaliyetlerde bulunduklarÝ 

belgelerle sabittir. T�rkiye‟nin �nemli bir kÝsmÝnÝ T�rk vatanÝ h�line getiren DaniĢmendliler, Karadeniz 

sahillerine inme m�cadeleleri verdikleri sÝralarda, farklÝ zamanlarda ve farklÝ yerlerde iki kez 

Pe�eneklerle karĢÝlaĢÝrlar. Bunlardan ilki Tatis/Tzatis13 ve onun y�nettiği Pe�enek ordusudur. 
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1100 yÝlÝnda FransÝz, Alman ve Lombardlardan oluĢan Ha�lÝ ordusu Kud�s‟e gitmek �zere 

Ġzmit‟te toplanÝr. FransÝz ve Almanlar, en kolay yolun Anadolu‟nun g�neyi olduğu fikrindedirler. 

Lombardlar ise bir yÝl �nce esir alÝnÝp Niksar zindanlarÝnda bulunan Boemond‟u kurtarmak i�in 

kuzeyden gidilmesi gerektiği g�r�Ģ�ndedirler. FransÝz ve Almanlar, Anadolu i�lerine girildiğinde 

T�rkler tarafÝndan periĢan edileceklerini bildirirler. Bunun �zerine Bizans Ġmparatoru Canik‟te bulunan 

Pe�enek Komutan Tatis/Tzatis‟i ha�lÝ ordusuna kÝlavuzluk yapmasÝ i�in Ġzmit‟e davet eder.14 

Tatis/Tzatis beĢ y�z Pe�enek askeriyle Ġzmit‟e gelir ve Ha�lÝlara rehberlik eder. Tatis/Tzatis ve 

askerlerinin Pe�enek olduğu ilim alemince kabul edilmiĢ bir ger�ektir.15 

Tatis ve Pe�enek askerlerinin rehberlik ettiği Ha�lÝlar, Amasya yakÝnlarÝnda bir ovaya ulaĢÝp 

konaklarlar. Sel�uklu ve DaniĢmendlilerden oluĢan T�rk ordusu bir gecede Ha�lÝlarÝ dağÝtÝr. Ha�lÝlar 

�ok b�y�k kayÝplar verirler.16 Tatis ise ka�mayÝ baĢarÝr. 

Tatis‟in beĢ y�z askeri olduğu dikkate alÝndÝğÝnda, 1100 yÝlÝnda Canik civarÝnda en az on bin 

Pe�enek n�fusunun bulunduğu rahatlÝkla s�ylenebilir. 

Tokat, Sel�uklular tarafÝndan alÝndÝktan sonra Karadeniz tarafÝndan gelen bir Rum ordusu 

tarafÝndan kuĢatÝlÝr. Rum ordusu, D�niĢmend G�zi komutasÝndaki T�rk ordusu tarafÝndan yenilir ve 

pek �oğu kÝlÝ�tan ge�irilir. Sekiz bini de esir alÝnÝr. Esir alÝnan Rum ordusu komutanlarÝndan birinin 

ismi TadÝk‟tÝr.17 TadÝk bir T�rk ismi olup Orhun Abidelerinde de ge�mektedir.18 Bu tarihlerde Canik 

ve �evresinde Pe�eneklerin yaĢadÝğÝ kesin olduğuna g�re bu komutanÝn Pe�enek T�rk� olma ihtimali 

�ok y�ksektir. Bununla birlikte Rum ordusunda ka� T�rk askerinin bulunduğu bilinememektedir. 

2. Yer Ġsimleri 

T�rkiye‟nin pek �ok yerinde Pe�eneklerle ilgili yer ve aĢiret isimleri bulunmaktadÝr. Bu isimlerin 

yoğunlaĢtÝğÝ b�lgeler; MaraĢ ve Halep civarÝ, Ankara �evresi ve19 Orta Karedeniz B�lgesi‟dir.20 

Bunlardan Orta Karadeniz B�lgesi‟nde, �zellikle Ordu‟da ve Sivas‟Ýn kuzeyinde bulunan 

Pe�eneklerle ilgili yer isimleri �ok �nemlidir. 

Ordu‟ya bağlÝ Ulubey il�esinin Kumanlar k�y�nde bir mevkiinin ismi 

Becenekl�/Pe�enekli/Pu�uklu‟dur. Kumanlar ve Pe�enek isimlerinin aynÝ mek�nda i� i�e olmasÝ dikkat 

�ekici bir durumdur. 

Fatsa‟nÝn bir k�y�n�n ismi ise Bacanak‟tÝr. Bilinen akraba adÝyla alakalÝ da olabilecek bu ismi 

tedbirle ele almak gerektiği a�ÝktÝr. Fakat tarihi belgelerde Pe�enek isminin hep “B” ile baĢlamasÝndan 

dolayÝ Pe�eneklerle ilgili olmasÝ da ihtimal dahilindedir. 

Sivas iline bağlÝ SuĢehri il�esinde Pe�enek isimli bir k�y bulunmaktadÝr. SuĢehri‟nin SarÝyar 

YaylasÝ‟nda bir taĢ �zerinde Runik yani K�kt�rk alfabesiyle yazÝlmÝĢ birka� kelime bulunmaktadÝr. 
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B�t�n bunlarÝn yanÝ sÝra Canik isminin kaynağÝ da Pe�enekler olmalÝdÝr. Canik kelimesinin 

etimolojisini yapmak i�in pek �ok ilim adamÝ �alÝĢmalarda bulunmuĢ, fakat bir sonuca 

ulaĢamamÝĢlardÝr. Bu dağÝn ismi b�y�k bir ihtimalle baĢlangÝ�ta Becenek idi. bol- fiilinde olduğu gibi, 

�n seste �ns�z d�Ģmesiyle �nce ecenek olmuĢ, daha sonra da bug�nk� bi�imi olan canik bi�imine 

gelmiĢ olabilir. Samsun‟un doğu kÝsmÝ, Ordu ve Giresun ve ġalpazarÝ �evresinde halk arasÝnda bu 

coğrafyanÝn genel olarak iki ismi vardÝr. Yayla ve Canik. Bu b�lgede y�ksek kesimlere yayla, sahil 

kÝsmÝna ise genel olarak Canik denmektedir. Sahil kÝsmÝnda yaĢayanlara da Canikli denmektedir. 

Ordu y�resi ile ilgili tutulmuĢ 1455 tarihli Tahrir Defteri‟nde bug�n Karag�l olarak bilinen 

Karak�los isimli bir yer bulunmaktadÝr.21 Karak�los‟un ilk Ģekli b�y�k bir ihtimalle Karak�l olmalÝdÝr. 

Daha sonra Rumca -os eki eklenmiĢ ve kayÝtlara b�yle ge�miĢtir. Fakat bu ismin Pe�enekler mi yoksa 

baĢka bir T�rk boyundan mÝ geldiğini Ģimdilik belirlemek g��t�r. 

BatÝ Rumeli ve Kuzeydoğu Anodolu‟daki �ok sayÝda k�y�n aynÝ isimde olmasÝ dikkat �ekicidir.22 

BatÝ Rumeli‟de �ok sayÝda Pe�enek T�rk�n�n yaĢadÝğÝ dikkate alÝndÝğÝnda Karadeniz B�lgesi ile olan 

bu ortaklÝk �ok �nemli h�le gelmektedir.23 

Karadeniz B�lgesi‟nde 

Pe�enek T�rk�esinin Ġzleri24 

1. y->c- DeğiĢmesi 

KÝp�ak T�rk�esinde d�zenli ses olaylarÝndan biri de kelime baĢÝndaki y->c- değiĢikliğidir.25 

Pe�enek T�rk�esiyle KÝp�ak T�rk�esi bu konuda ortaklÝk arz etmektedirler.26 Eski T�rk�ede y- ile 

baĢlayan pek �ok kelime KÝp�ak T�rk�esinde, dolayÝsÝyla Pe�enek T�rk�esinde c- ile baĢlamaktadÝr: 

cemiĢ (CC) (<DLT yemiĢ), cÝy- (CC) “yÝğma”, toplamak”, cÝgÝl-/cÝhÝl-/cÝkÝl- (CC) (<DLT yÝkÝl), cÝl (CC), 

(<DLT yÝl), cÝlan (CC) (<DLT yÝlan), cÝrt-(CC) (<DLT yÝrt-), cogda (ML) (<DLT yogdu) “deve y�n�”. Bu 

durum Pe�enek T�rk�esi i�in de ge�erlidir.27 

Oğuz T�rk�esinin �nemli �zelliklerinden biri, kelime baĢÝnda c- sesinin bulunmamasÝdÝr.28 

Karadeniz B�lgesi ağÝzlarÝndan derlediğim �ok sayÝda kelime c- sesi ile baĢlamaktadÝr.29 cemek 

(NDA) (<yemek) “bir �eĢit orak sapÝ”, cemek/cimek <yemek “tarlalarda biten, yapraklarÝ buğday 

yaprağÝna benzeyen ot”, cÝr- (NDA) (<DLT yÝrt) “yÝrtmak, tÝrnaklamak” coruk (NDA) (<DLT yoruk) “huy, 

gidiĢ, zayÝf”, cuul (NDA) (<DLT yÝgÝl-/yuwul-) “mÝsÝr �beğÝ”, cer (NDA) (<yer) (Gr. KeĢap: gul hakkÝnÝ 

yiyenin ahirette ceri yok (NDA), cÝrÝk (TS) (<yÝrtÝk) (Artvin), cÝlga (NDA) (<*yÝlga) “�ay yatağÝ, suyu az 

dere, oyuk, �ukur”… 

2. g/E/ğ>v DeğiĢmesi 

KÝp�ak T�rk�esi ve Pe�enek T�rk�esinin en �nemli �zelliklerinden biri,-g-/-E->-v-,-g/-E>-v 

değiĢmesidir.30 Bu, KÝp�ak T�rk�esiyle yazÝlmÝĢ eserlerde31 ve Pe�enek T�rk�esinden g�n�m�ze 

ulaĢabilen kelimelerde32 a�Ýk bir Ģekilde g�r�lmektedir. Durum b�yle olunca, T�rk leh�e ve Ģivelerinin 
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tasnifini dil �zelliklerine dayandÝrarak yapan araĢtÝrmacÝlarÝn hemen hepsi, KÝp�ak T�rk�esi 

�zelliklerinin en �nemlilerinden biri olarak g>v değiĢmesini saymÝĢlardÝr.33 

Bu değiĢme geniĢ boyutlu bir ses �zelliğidir. KÝp�ak T�rk�esi ve Pe�enek T�rk�esinin bir tesiri 

olarak T�rkiye T�rk�esi yazÝ dilinde d�v-, ov-, �v-, s�v-,… gibi az sayÝdaki kelimede de 

karĢÝlaĢÝlmaktadÝr. Ancak Karadeniz B�lgesi ağÝzlarÝndaki durum biraz daha farklÝdÝr. B�lgenin bazÝ 

y�relerinde kelime ortasÝ ve sonunda g�r�lmekte olup pek �ok �rneği bulunmaktadÝr. 

Son seste -g/-g>-v değiĢmesi, Ordu‟ya bağlÝ PerĢembe il�esinden baĢlayarak Terme‟nin i�lerine 

kadar �oğunlukla kalÝn �nl�ye sahip kelimelerde hemen hemen tek �rneklik arz edecek Ģekildedir. 

Diğer taraftan BartÝn34 ve Zonguldak35 y�resi ağÝzlarÝnda da g�r�lmektedir. dav (NDA) (<dağ), bav 

(NDA) (<bağ) “ip, sicim”, bov-(NDA) (<boğ-), dov- (NDA) (<doğ-), sav (NDA) (sağ) “solun karĢÝtÝ”, yav 

(NDA) (yağ), yav- (NDA) (yağ-),… 

Ġ� seste -g-/-g->-v- değiĢmesi, Karadeniz B�lgesi ağÝzlarÝnda yer yer karĢÝlaĢÝlan ve dikkat 

�eken bir dil �zelliğidir. 

Bu ses değiĢmesi �zellikle PerĢembe, Fatsa, �nye‟nin tamamÝ Terme‟nin doğu kÝsmÝnda kalan 

k�ylerinde hemen hemen tek �rneklik arz edecek Ģekilde karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. 

AynÝ �zellik, Sinop‟un T�rkeli ve Erfelek il�eleri ile BartÝn36 ve Zonguldak37 y�releri ağÝzlarÝnda 

da yoğun bir Ģekilde g�r�lmektedir. Tespit edilen kelimelerden bazÝlarÝ ĢunlardÝr: Avurtu (NDA) 

(<ağartÝ) “s�t, yoğurt, peynir gibi yiyecek ve i�ecekler”, avÝr/avur (NDA) (<ağÝr), avÝz (NDA) (<ağÝz), 

avla- (NDA) (<ağlamak), avrÝ (NDA) (<ağrÝ), avu (NDA) (<ağu), avula- (NDA) (<ağulamak) 

“zehirlemek”, bavÝr- (NDA) (<bağÝr-), bavla-(NDA) (<bağla-), buva (NDA) (<boğa), buvaz (NDA) 

(<boğaz), �avur- (NDA) (<�ağÝr-), �uval- (NDA) (<�oğal), dev�l (NDA) (<değil), duvan (NDA) 

(<doğan), d�v�n (NDA) (<d�ğ�n), s�v�t (NDA) (<s�ğ�t), yaviz (NDA) (<yağÝz), yuvur- (NDA) (<yoğur-

),… 

-g-/-E->-v-değiĢmesi, birka� ekte de tespit edilmiĢtir: 

-cAğIz/-cIğAz: kedic�vez (NDA) (<kedicağÝz), kÝzcuvaz (NDA) (<kÝzcağÝz); anacuvazÝm (NDA) 

(<anacağÝzÝm), bobacuvazÝm (NDA) (<babacağÝzÝm), bacÝcuvazÝm (NDA) (<bacÝcağÝzÝm),… 

-agÝ/-eği; -gu/-g� eki ile biten bazÝ kelimelerde Samsun, Artvin, Giresun ve Bolu‟da-E|ğ->-v-

değiĢikliği g�r�lmektedir: Bilev� (TS) (<bileği), EaĢavu (TS), (kaĢağÝ), EÝravu (TS) (kÝrağÝ), oklavu (TS) 

(<oklava),… 

ġalpazarÝ, Giresun, Ordu ve Sinop y�resi ağÝzlarÝnda a sesinin b�l�nmesiyle ortaya �Ýkan -g/ğ- 

sesinde de-E/ğ->-v- değiĢmesi g�r�lmektedir. Ġlgi �ekici bir değiĢmeler zinciridir. Kelimelerin ilk 

aĢamasÝnÝn doğuz, geğĢek, puğar, uğar- (KDA) olduğu daha �nce yapÝlan dil araĢtÝrmalarÝnda tespit 

edilmiĢtir. Ġkinci aĢamasÝ ise E/ğ>v değiĢmesidir. Bu değiĢmelerle ilgili olarak tespit ettiğimiz �rnekler 
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ĢunlardÝr: Buval- (NDA, ġA) (<buEal-<bu�al-), dovuz (NDA) (<doEuz <do�uz), gevĢek (NDA) 

(<geğĢek <ge�Ģek), puvar (NDA) (<puEar <pÝ�ar), uvar-(NDA) (<uğar-<o�ar-). 

Bununla birlikte Terme‟den VakfÝkebir‟e kadar uzanan sahil kesiminde, Canik DağlarÝnÝn 

eteklerinde kalan �ok geniĢ bir coğrafyada �ok sayÝda kelime bu değiĢiklikle tespit edilmiĢtir: Avuz 

(NDA) (<ağÝz, “yeni doğmuĢ memelilerin ilk s�t�”, bovazÝ/buvazÝ (NDA) (<boğazÝ), sovan/suvan (NDA) 

(<soğan),… 

3. -g (ğ)- D�Ģmesi Veya Erimesi 

Pe�enek T�rk�esinin g�n�m�ze ulaĢmÝĢ �ok az miktardaki dil yadigarÝ kelimede dikkat �ekici bir 

�zellik daha bulunmaktadÝr. Bu, i� seste bulunmasÝ gereken -g (ğ)- sesinin d�Ģmesi veya 

erimesidir.38 K�er�i (mavi), yau <yagÝ (d�Ģman), k�el <k�g�l/k�gel (a�Ýk yeĢil) kelimeleri bu �zelliğe 

�rnektir. 

Karadeniz B�lgesi ağÝzlarÝnÝn en fazla dikkat �eken �zelliklerinden biri de i� seste -g (ğ)- 

�ns�z�n�n erime veya d�Ģme yoluyla s�ylenmemesidir: aac (<ağa�), aÝz (<ağÝz), baala- 

(<bağlamak), baÝr (<bağÝr), b��n (bu g�n), deil (değil), doum (<doğum), d��Ģ (<d�ğ�Ģ, d�v�Ģ), d��n 

(<d�ğ�n), eil- (<eğilmek), eer (eğer), kaat (<kağÝt), maara (<mağara), meer (<meğer), souk (<soğuk), 

yÝÝn (<yÝğÝn), yiid (<yiğit),…39 

B�t�n bunlara alfabe konusunu da eklemek gerekir. SuĢehri‟nin SarÝyar YaylasÝ‟nda bir taĢ 

�zerinde Runik yani G�kt�rk alfabesiyle yazÝlmÝĢ birka� kelime bulunmaktadÝr. Pe�eneklerin Runik 

yazÝsÝnÝ kullandÝklarÝ ve SuĢehri‟nde Pe�enek isimli k�y olduğu dikkate alÝndÝğÝnda bağlantÝ 

kendiliğinden ortaya �ÝkmaktadÝr. SarÝyar yaylasÝndaki bu yazÝ, b�y�k bir ihtimalle Pe�enekler 

tarafÝndan yazÝlmÝĢtÝr. 

Karadeniz B�lgesi‟ndeki Pe�eneklerin izleri elbette bu kadar değildir. Ancak Pe�enek 

T�rklerinden g�n�m�ze pek az Ģey ulaĢmÝĢ, bu olumsuzluk ise mukayese yapmamÝzÝ ve tespitlerimizi 

zorlaĢtÝrmaktadÝr. Pe�eneklerin b�lgedeki izleri konusundaki �alÝĢmalarÝmÝz dokuma, mimari, yer 

isimleri, ağÝz �zellikleri baĢta olmak �zere pek �ok konuda devam etmektedir. 
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Balkanlar'da Peçenekler / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [s.714-726]

  

Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Pe�enekler kaynaklarÝn ifadesine g�re Ġtil‟i (Volga) ge�erek MacarlarÝn yerine Don-Kuban 

havalisine ilk defa kalabalÝk k�tleler halinde 860-880 sÝralarÝnda gelmiĢlerdir. 892 yÝlÝnda ise Etel-

k�z�‟deki MacarlarÝ Karpatlar-Tisa‟ya uzaklaĢtÝrmak suretiyle Don nehrinden Dnyeper‟in batÝsÝna 

kadar olan bozkÝrlara yayÝldÝlar.1 Daha sonra Pe�eneklerin, X. asrÝn ortalarÝnda, y�ni 943 ile 972 

yÝllarÝ arasÝnda Don boylarÝndan gelen ve bir T�rk kavmi olan UzlarÝn baskÝlarÝ sonucunda 

g�n�m�zdeki Macaristan topraklarÝna yerleĢtiklerini g�r�yoruz. UzlarÝ ise bu b�lgeden �Ýkaranlar da 

yine bir T�rk kavmi olan Kuman-KÝp�aklardÝr. Kumanlar, 1030 tarihlerinden itibaren UzlarÝ Don 

boylarÝndan �ÝkarÝnca Uzlar da Pe�eneklerin �zerine doğru hareket ederek, Dnyeper nehrinin sol 

sahillerini ele ge�irmiĢlerdir. B�ylece XI. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Karadeniz‟in kuzeyinde yeni bir durum 

meydana gelmiĢtir. Pe�enekler AĢağÝ Tuna boyuna doğru ilerleyerek bir taraftan Macaristan‟Ýn,2 diğer 

taraftan da Bizans Devleti‟nin sÝnÝrlarÝ i�in gittik�e tehlike arz etmeye baĢlamÝĢlardÝr. Bu sÝrada Karpat 

eteklerinde ve Transilvanya‟da oturanlar (sonraki Ulah ve Moldavanlar) da, Pe�eneklerin �n�nden 

�ekilmiĢlerdir.3 

Pe�eneklerin Azak Denizi �evresi ve KÝrÝm‟a geliĢleri Bizans‟Ýn hemen dikkatini �ekmiĢ ve onlarÝ 

bu kavim ile ilgilenmeye sevketmiĢtir. IX. y�zyÝl baĢlarÝnda Bizans i�in Balkanlar‟da b�y�k bir tehlike 

baĢg�stermiĢti: BulgarlarÝn baĢÝnda bulunan �ar Simeon, Bizans‟Ýn elinden bir�ok yeri alarak, 

Ġstanbul‟u tehdit eder hale gelmiĢti.4 914 yÝlÝnda Edirne Ģehri �ar Simeon tarafÝndan zaptedildikten 

sonra, Bulgar kuvvetleri Trakya‟yÝ baĢtan baĢa tahrip ettiler.5 ĠĢte bu durum karĢÝsÝnda Pe�eneklerin 

Karadeniz‟in kuzeyine geliĢleri Bizans i�in �deta TanrÝ‟nÝn bir in�yeti sayÝlmÝĢtÝr.6 

Nitekim �ok ge�meden Bizans, 915 yÝlÝnda Khersones‟deki (KÝrÝm‟daki Korsun Ģehri) kumandanÝ 

Leon Phokas‟a gereken talimatÝ vererek, Pe�eneklerin Bulgarlara karĢÝ sevk edilmesi i�in her �areye 

baĢvurmasÝnÝ bildirilmiĢti. AyrÝca Phokas‟a eğer bunu baĢarÝrsa kendisine “Patricius” unvanÝ gibi 

y�ksek bir p�yenin de verileceği vadedilmiĢti. Bunun �zerine Phokas, Pe�eneklerle buluĢarak, onlarla 

Bulgarlar �zerine birlikte gitmeleri hususunda bir anlaĢma yaptÝ. Pe�enekler, 917 yÝlÝnda Bulgarlarla 

savaĢmak gayesi ile Tuna‟ya doğru gittiler. Bizans gemileri onlarÝ Tuna‟nÝn diğer tarafÝna ge�irecekti. 

Fakat kumandan Phokas‟Ýn Bizans amirali Romanos Lekapenos ile bir mesele y�z�nden tartÝĢtÝklarÝnÝ 

g�r�nce Bizans‟a g�venemeyerek geri d�nm�Ģlerdir.7 

Bizans Ġmparatoru Konstantin Porpyrogenetos, (912-959) oğluna hitaben yazdÝğÝ ve Bizans 

siy�setinin el kitabÝ mahiyetinde olan “De administrandÝ Ġmperio” (Devlet Ġdaresi) adlÝ eserinde 

Pe�eneklere �ok �nem vermiĢ ve oğluna “Pe�eneklerle mutlaka dost ge�inmek gerektiği” yolunda 
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tavsiyelerde bulunarak, Pe�enek dostluğundan Bizans i�in temin edilecek menfaatleri birer birer 

anlatmÝĢtÝr.8 

Bizans ile Pe�enekler arasÝndaki m�nasebetler el�iler ve t�ccarlar vasÝtasÝyla yapÝlmakta idi. 

Bizans‟tan KÝrÝm‟a ve Pe�eneklerin bulunduklarÝ diğer yerlere sÝk sÝk Bizans el�ileri g�nderilmekte ve 

gerekli m�zakereler yapÝlmakta idi. Pe�enekler pek �ok sayÝda hayvan ve davara sahip olmalarÝ 

sebebiyle Khersones ve Bizans Ģehirlerine bazÝ s�t �r�nleri ile hayvan satÝyorlar ve bunun 

karĢÝlÝğÝnda da erguvan� boya, kumaĢ, iĢlemeli kumaĢlar, baharat, biber ve halis pars derisi gibi 

mallarÝ alÝyorlardÝ.9 

Pe�eneklerin 932 veya 934 yÝlÝnda Bizans‟Ýn Karadeniz sahilindeki kalelerinden birini 

(Velender?) zaptettiklerini ve bu hadiseden sonra da Pe�eneklerin Bizans‟la gayet iyi ge�indiklerini 

g�r�yoruz.10 Pe�enekler ayrÝca baĢka kavimlere karĢÝ olan m�cadelelerinde de Bizans‟a yardÝm 

etmiĢlerdir. Nitekim 971 yÝlÝnda Pe�eneklerle BizanslÝlar anlaĢmÝĢlar ve bunun sonucunda da 

Tuna‟nÝn g�ney sahilleri uzun yÝllar Pe�enek akÝnlarÝna maruz kalmamÝĢtÝr. Ancak 1022‟de 

Pe�eneklerle Bizans‟Ýn sÝnÝrlarÝnÝn ortasÝnda bulunan Bulgaristan ortadan kalkÝnca doğal olarak 

Pe�eneklerde Bizans‟Ýn sÝnÝr komĢusu oldular. ArtÝk bundan sonra Pe�eneklerin akÝn sahasÝnÝ 

Tuna‟nÝn g�neyi ile Bizans yurdu teĢkil edecektir. Ger�ekten de kÝsa bir s�re sonra 1026‟da 

Pe�enekler Bulgaristan‟a girerek, Bizans askerlerinden bir�oğunu �ld�rm�Ģler ve kumandanlarÝnÝ esir 

almÝĢlardÝr. Bulgaristan valisi olan Konstantin Diogenes onlara karĢÝ bir ordu ile harekete ge�erek, 

Tuna‟nÝn �teki tarafÝna kovmayÝ baĢarmÝĢtÝr. B�ylece de eski Pe�enek-Bizans dostluğu bir daha 

ger�ekleĢmemek �zere bozulmuĢtur. �zellikle 1062‟den sonraki Bizans kaynaklarÝ daima Balkanlar‟a 

yapÝlan Pe�enek akÝnlarÝ hakkÝnda bilgi vermiĢlerdir. 

1030 yÝllarÝnda Bizans Balkanlar‟da yeni ekonomik tedbirler almaya baĢlamÝĢ ve o zamana 

kadar ayn� olarak alÝnan vergilerin nakd� olarak �denmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu durum halk 

arasÝnda b�y�k bir memnunsuzluk yaratmÝĢ ve yer yer Bizans Devleti‟ne karĢÝ isyanlar baĢ 

g�stermiĢtir. Pe�enekler bu durumdan istifade etmesini bilmiĢler ve 1035 yÝlÝnda Tuna‟yÝ buzlar 

�zerinden ge�erek Moesia ve Makedonya‟ya kadar Trakya‟yÝ tahrip etmiĢlerdir. Pe�enekler yine 1036 

yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda Bizans �lkesine �� defa akÝn yapmÝĢlardÝr. Bundan sonra Pe�eneklerin 1048 

yÝlÝna kadar bu b�lgeye karĢÝ herhangi bir saldÝrÝda bulunmadÝklarÝnÝ g�r�yoruz. Bunun da sebebi bu 

yÝllarda i� m�cadelelerle uğraĢmÝĢ olmalarÝdÝr.11 

Pe�enekler Tuna‟nÝn kuzeydoğusundaki Dnyeper ÝrmağÝndan Panonya‟ya kadar olan yerleri 

iĢgal etmiĢlerdir. BunlarÝn baĢÝnda BaĢbuğ Turak (Tirek, Tirah) bulunuyordu. O as�l bir kabileye 

mensup olup, yumuĢak huylu ve sakin tabiatlÝ bir kiĢi idi. Bu Pe�enek kavminin i�inde yine Kegen 

isminde cesareti ile kendini g�stermiĢ olan bir baĢbuğ daha vardÝ. Kegen defalarca UzlarÝn 

Pe�enekler �zerine yaptÝklarÝ h�cumlara Ģiddetle mukavemet ederek onlarÝ geri p�sk�rtm�Ģt�r. Turak 

ise Uzlarla savaĢmaya cesaret edememiĢ, aksine Tuna yakÝnlarÝndaki bataklÝklara saklanmÝĢtÝr. 

Pe�enekler, Turak‟a as�l bir aileye mensup olduğu i�in sevip h�rmet ederlerdi. Kegen‟e de �zellikle 

cesaretinden dolayÝ saygÝ g�sterirlerdi. Turak bunun farkÝna vararak Kegen‟i kÝskanmÝĢ, hakimiyetin 
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ona ge�eceğinden korkarak onu ortadan kaldÝrmak i�in tedbir almÝĢtÝr. Bunu zamanÝnda �ğrenen 

Kegen Dnyeper boyundaki bataklÝklara ka�arak kurtulmuĢtur. Daha sonra kendi uruğundakilere haber 

g�ndererek kendi tarafÝna ge�melerini istemiĢ ancak sadece 2 uruğ bu isteğe uyarak yanÝna gelmiĢtir. 

Kegen bundan sonra Turak‟a bağlÝ kalan 11 uruğa karĢÝ m�cadeleye baĢlamÝĢtÝr. Ancak bu 

savaĢlardan ve m�cadelesinden bir sonu� alamayan Kegen Bizans imparatorunun yanÝna gitmiĢtir. 

Bu sÝrada Bizans imparatoru olan Konstantin IX Monomach (1042-1055) tarafÝndan iyi karĢÝlanan 

Kegen, HÝrÝstiyanlÝğÝ kabul etmiĢtir. Monomach‟da ona Tuna boyundaki �� kale ile bir�ok arazi vererek 

onu ve kabilesini Bizans Ġmparatorluğu‟nun sadÝk dostlarÝ ve m�ttefikleri olarak kabul etmiĢtir Bu 

sÝrada Kegen‟in 20.000 kiĢilik bir halkÝ vardÝ.12 

Bundan sonra Kegen, Turak‟Ýn Pe�enekleri ile m�cadeleye yeniden baĢlayarak onlara karĢÝ 

saldÝrÝlar d�zenlemiĢtir ki Balkanlar‟a Kegen‟i takip ederek gelen Turak‟Ýn halkÝ da 800.00013 kadardÝ. 

Bu saldÝrÝlar sonucunda elde ettiği Turak‟a mensup Pe�eneklerin erkeklerini kadÝn ve �ocuklarÝnÝ 

Bizans‟a k�le olarak satmÝĢtÝr. Bu durumdan son derece rahatsÝz olan Turak, Bizans imparatoruna 

el�iler g�ndererek “m�ttefik olduklarÝnÝ, daha �nce yapmÝĢ olduklarÝ anlaĢmaya g�re asÝl k�tleden 

ayrÝlan Kegen‟i kabul etmemesi ge-rektiğini belirterek, bu ka�aklarÝn kendisine iade edilmesini ve 

h�cumlara engel olmasÝnÝ istemiĢ; aksi takdirde bundan sonra kendisinin Bizans‟Ýn artÝk m�ttefiki 

olmayacağÝnÝ ve b�t�n kuvvetleriyle Bizans‟a saldÝracağÝnÝ” bildirmiĢtir. Bizans Ġmparatoru bu el�ilere 

kendi sÝnÝrlarÝna iltica edenleri iade etmeyeceğini ve Kegen‟den intikam almalarÝna engel 

olmayacağÝnÝ s�ylemiĢtir. El�ilerin geri d�nmelerinden sonra Ġmparator Kegen‟e ve Tuna boyundaki 

Ģehirlerin valisi Michail‟e mektup g�ndererek, onlara Tuna sahillerini iyi g�zetlemelerini emretmiĢtir. 

Yine Pe�eneklerin Tuna‟yÝ ge�melerine mani olmak i�in batÝdaki kuvvetler ve y�z savaĢ gemisini 

Tuna �zerine g�ndermiĢtir. B�t�n bu hadiseler galiba 1048 yÝlÝnda olmuĢtur. Turak el�ilerinin 

d�nmesinden sonra Bizans‟a karĢÝ savaĢ hazÝrlÝklarÝna baĢlayarak kÝĢÝn gelmesini beklemiĢtir. 

Sonunda kÝĢ gelmiĢ, Tuna buzlarla kaplanmÝĢtÝ. ġiddetli soğuklar y�z�nden Bizans bek�ilerinin 

sahilleri iyi g�zetleyemedikleri bir sÝrada Turak b�t�n kuvvetleriyle Tuna‟yÝ buz �zerinden ge�erek 

Bizans �lkesini yağmalamaya baĢlamÝĢtÝr. Bunun �zerine Tuna �lkeleri valisi Ġmparatora mektup 

g�ndererek yardÝm istemiĢ o da Edirne valisi Konstantin Arianites‟e Makedonya‟daki kuvvetlerini 

toplamasÝnÝ emretmiĢtir. BirleĢmiĢ Bizans kuvvetleri Kegen‟in isteği �zerine harekete ge�erek b�y�k 

bir baĢarÝ kazanmÝĢ ve Turak ile beraber 140 Pe�enek baĢbuğu Bizans‟Ýn eline esir d�Ģm�Ģt�r. Ancak 

Bizans askeri alanda bu esirlerden faydalanmayÝ d�Ģ�nd�ğ� i�in onlara dokunmamÝĢtÝr. Bu b�y�k 

zaferden sonra Kegen Tuna boyunda kendisine verilmiĢ olan yere d�nerken, BizanslÝlar on binlerce 

Pe�eneği BatÝ Bulgaristan‟daki NiĢ ile Sofya (Sardika) arasÝndaki d�zl�k araziye ve Makedonya‟daki 

Ov�epoye diye bilinen yere yerleĢtirmiĢlerdir. B�ylece de ilk defa Pe�eneklerden b�y�k bir grup 

yerleĢik hayata ge�miĢtir.14 

Kegen ile Turak arasÝndaki bu �ekiĢme Pe�enekler i�in tel�fisi m�mk�n olmayan bir sonunda 

baĢlangÝcÝnÝ oluĢturmuĢtur. Bizans Balkanlar‟da yerleĢtirdiği Pe�enekleri �zellikle Anadolu 

Sel�uklularÝna karĢÝ yapacağÝ seferlerde kullanmak niyetinde idi. Nitekim yeni Sel�uklu akÝnÝ 

karĢÝsÝnda Ġmparator Konstantin Monomach Pe�eneklerden onbeĢ bin atlÝ asker toplanmasÝnÝ 
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emretmiĢtir (1049). Bu ordunun baĢÝna baĢbuğ olarak Konstantiniye‟de bulunan Pe�enek 

b�y�klerinden d�rd� S�l�e, Selte, Karaman ve Kataleym tayin edilmiĢlerdir. Ġmparator bu Pe�enek 

ordusuna kÝymetli hediyeler, iyi silahlar ve se�ilmiĢ atlar verdikten sonra �sk�dar tarafÝna ge�irterek, 

Sel�uklulara karĢÝ g�ndermiĢtir. Bu Pe�enekler doğuya doğru hareket etmiĢler ve bir s�re yol aldÝktan 

sonra g�n�m�zdeki Bulgurlu yakÝnlarÝna geldiklerinde atlarÝnÝ durdurarak aralarÝnda bir istiĢare 

yapmÝĢlardÝr. Sonunda Bulgaristan‟daki kavimdaĢlarÝna katÝlmanÝn daha doğru olacağÝna karar 

vererek geri d�nm�Ģler ve tekrar Ġstanbul BoğazÝ‟nÝn yolunu tutmuĢlardÝr. Ancak geldiklerinde 

�sk�dar‟dan kendilerini karĢÝya ge�iren gemilerin gittiklerini g�r�nce atlarÝnÝ denize doğru s�rm�Ģler 

ve Ġstanbul BoğazÝ‟nÝ ge�erek Taras dolaylarÝnda (bug�nk� B�y�kdere) karaya �ÝkmÝĢlardÝr. OnlarÝn 

bu hareketleri o kadar ani olmuĢtur ki BizanslÝlar ne onlarÝn BoğazÝ ge�melerine engel olabilmiĢler ne 

de Pe�enekleri Rumeli de t�kip edebilmiĢlerdir.15 Bunlar Trabitza‟daki Pe�eneklerle birleĢmiĢler ve 

diğer Pe�enekleri de oturduklarÝ yerleri bÝrakÝp gitmeye davet etmiĢlerdir. Zorla isk�n ettirilen 

Pe�enekler yerleĢik hayata alÝĢamadÝklarÝndan bu teklifi memnuniyetle kabul etmiĢlerdir. Bundan 

sonra �eĢitli yerlerde oturan Pe�enek gruplarÝ harekete ge�miĢ, b�t�n ziraat aletlerini balta, tÝrpan, 

orak vs. silah olarak kullanarak, hep birlikte Balkanlar‟Ý ge�ip Tuna‟nÝn Osmos (Asmes: Aluta 

mansabÝnÝn karĢÝsÝnda) ÝrmağÝ boyuna yerleĢmiĢlerdir.16 

BizanslÝlar Pe�eneklerin bu hareketlerini cezasÝz bÝrakmayarak hemen bir ordu teĢkil etmiĢler ve 

t�kip i�in g�ndermiĢlerdir. Pe�enekler kendilerini t�kip eden Bizans kuvvetlerine karĢÝ mukavemet 

etmemiĢlerdir. Onlar Karadeniz‟e yakÝn bir yerde Tuna‟nÝn son mecralarÝnda, bol otlu, ormanlÝk, 

genellikle her �eĢit meyve ve sebzenin yetiĢtiği ve konaklamak i�in gayet m�nasip olan ve yerli halkÝn 

“Y�z-tepe” dedikleri yeri iĢgal etmiĢlerdir (ġumnu‟ya yakÝn bir yerde). Onlar burada h�rriyetlerine 

kavuĢarak eskisi gibi yaĢamaya baĢlamÝĢlardÝr. Ancak tek eksikleri Bizans sarayÝnda “misafir-hapis” 

bulunan baĢbuğlarÝ idi. 

BizanslÝlarÝn uzun bir s�reden beri uğraĢtÝklarÝ Pe�enekleri Bulgaristan‟da yerleĢtirmek, �ift�i 

yapmak, dolayÝsÝyla devlet hazinesine vergi ve orduya asker temin etmek, ayrÝca Sel�uklu tehlikesine 

karĢÝ kullanmak planlarÝ b�ylece suya d�Ģm�Ģt�r. Mesele sadece Pe�eneklerin oturduklarÝ yerleri 

bÝrakÝp gitmeleri değil, aynÝ zamanda devletin amansÝz d�ĢmanÝ olmalarÝ sÝfatÝyla da Balkan ve Tuna 

vilayetleri i�in b�y�k bir tehlike arz ediyor olmalarÝ korkusu idi. 

Bu arada Kegen‟in id�resi altÝndaki Pe�eneklerin bir b�l�m� Bizans‟Ýn m�ttefiki durumunda 

idiler. Ġmparator IX. Konstantin, Kegen‟e haber g�ndererek ka�an Pe�eneklerle nasÝl m�cadele 

edeceklerin g�r�Ģmek �zere yanÝna �ağÝrmÝĢtÝr. Kegen baĢkent Byzantion‟a (Konstantiniye: Ġstanbul) 

gelirken bir suikaste maruz kalmÝĢ ancak yaralÝ olarak kurtulmuĢtur. Kendisini yaralayan �� Pe�eneği 

imparatorun yanÝna getirmiĢlerse de Ġmparator durumun nezaketini g�rerek onlarÝ �ld�rmek yerine 

serbest bÝrakmÝĢ ve Kegen‟ide tedavi etmek �zere saray doktorlarÝnÝn yanÝna g�ndermiĢtir. Bu durum 

Kegen‟in Ģehrin dÝĢÝndaki kararg�hlarÝnda bekleyen Pe�enekleri arasÝnda b�y�k bir hoĢnutsuzluk 

yaratmÝĢtÝr. Konstantin Monomach, Pe�enekleri sakinleĢtirmek i�in onlara �eĢitli hediyeler 

g�ndermiĢtir. Bunun �zerine Pe�enekler bir gece eĢyalarÝnÝ toplayarak hareket ge�miĢler ve Y�z-

tepe‟deki Pe�eneklerle birleĢmiĢlerdir.17 
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BirleĢen Pe�enek kabileleri yeniden Bizans �lkesine karĢÝ h�cuma ge�miĢler ve Balkanlar‟Ý 

aĢarak Edirne‟ye yakÝn “Aule” diye bilinen mevkiye gelerek, etrafÝ yağmalamaya baĢlamÝĢlardÝr. 

Bizans‟Ýn o sÝradaki Makedonya ve Edirne valisi olan Arianites onlarÝ durdurmakla g�revlendirilmiĢse 

de Pe�eneklerle yaptÝğÝ savaĢÝ kaybetmiĢtir. Bunun �zerine Edirne‟ye d�nerek baĢkentten kendisine 

yeni bir ordu g�nderilmesini istemiĢtir. Ancak Ġmparatorluğun bu sÝrada yeni bir ordu teĢkil edecek hali 

yoktu ve bu durum karĢÝsÝnda Bizans, Turak‟dan istifade etmeyi d�Ģ�nerek, onu serbest bÝrakarak, 

kavimdaĢlarÝndan Bizans‟la barÝĢ yapmalarÝnÝ sağlamasÝnÝ istemiĢtir.  

Bu arada Turak ve diğer Pe�enek b�y�klerine Ġmparatorun huzurunda ne olursa olsun Bizans‟a 

karĢÝ hareket etmeyeceklerine dair yemin ettirilmiĢtir. Ancak Turak ve diğer Pe�enek b�y�kleri 

kavimdaĢlarÝnÝn yanlarÝna gider-gitmez yeminlerini bozarak onlarÝn tarafÝna ge�miĢler ve eski 

mevkilerine yeniden sahip olmuĢlardÝr. Bu arada Bizans Turak‟Ý g�ndermekle Pe�enek meselesinin 

��z�lmeyeceğini gayet iyi bildiğinden Anadolu‟daki kuvvetlerinin yanÝna Frenk askerlerini de katarak 

Pe�eneklere karĢÝ g�ndermiĢtir. Balkanlar‟a doğru sevkedilen bu ordunun baĢÝnda Nikifora 

bulunuyordu. BizanslÝlar kendilerine fazla g�venerek Pe�enekleri tam merkezlerinde yani Y�z-tepe‟de 

mahvedeceklerini �mit ediyorlardÝ. Onlar Balkanlar‟Ý ge�erek Y�z-tepe‟ye yakÝn Diakene diye bilinen 

yere gelerek kamp kurdular. BizanslÝlar yaklaĢtÝklarÝnda Pe�enekler dağÝnÝk bir halde bulunuyorlardÝ. 

Ancak BizanslÝ komutanlar arasÝnda Pe�eneklere karĢÝ nasÝl saldÝracaklarÝ konusunda bir tartÝĢma 

�ÝkmÝĢ ve bu da Pe�eneklere zaman kazandÝrarak toparlanÝp-birleĢmelerini sağlamÝĢtÝr. Pe�enekler 

BizanslÝlara Ģiddetli bir Ģekilde saldÝrarak onlarÝ bozguna uğratmÝĢlardÝr. Bizans askerlerinin �oğu 

ka�arken, Pe�eneklerin eline pek �ok ganimet ge�miĢtir. Pe�enekler b�ylece 1049 yÝlÝnÝn 

sonbaharÝnda Bizans‟Ýn �eĢitli yerlerden topladÝklarÝ kuvvetli bir orduyu periĢan etmiĢlerdir.18 Bu ordu 

Edirne‟ye �ekilmiĢtir. Pe�enekler 1049-1050 yÝlÝnda hi�bir mukavemet g�rmeden kÝĢ boyunca 

Trakya‟yÝ yağmalamÝĢlardÝr. Bizans ise b�t�n kÝĢÝ yeni bir ordu hazÝrlayarak ge�irmiĢ ve bilhassa 

Doğu Anadolu‟dan yeni kuvvetler Trakya‟ya getirilmiĢtir. Bu ordu 1050 yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda 

Pe�eneklere karĢÝ Edirne‟ye doğru yola �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Ancak Pe�enekler Bizans‟Ýn neler yaptÝğÝndan 

haberdardÝ ve onun i�in de onlar yeni ordularÝnÝ Edirne‟ye doğru sevk etmekle meĢgul iken, 

Pe�enekler harekete ge�erek 8 Haziran 1050 tarihinde Edirne‟yi muhasara etmiĢlerdir. Bu durumda 

daha baĢlangÝ�ta Bizans ordusu herhangi bir hareketten mahrum edilmiĢ bulunuyordu. Pe�enekler 

Edirne‟yi sadece muhasara etmemiĢler aynÝ zamanda yağmalamÝĢlardÝr. Bizans kuvvetleri 

Pe�eneklerle bir meydan savaĢÝ yapmaya cesaret edememiĢler, Ģehrin kalÝn surlarÝnÝn arkasÝnda 

kalarak sadece savunma yapmÝĢlardÝr. Pe�enekler, baĢbuğlarÝ Sul�e‟nin atÝlan bir taĢ sonucu �lmesi 

�zerine muhasarayÝ bÝrakÝp geri d�nm�Ģlerdir.19 

Bizans bu Pe�eneklere karĢÝ her zaman m�ttefikleri olarak g�rd�kleri Kegen‟i 1051 yÝlÝ 

baĢlarÝnda Bizans el�isi olarak kavimdaĢlarÝnÝn yanÝna g�ndermiĢtir. Ancak kavimdaĢlarÝ tarafÝndan 

artÝk sevilmeyen Kegen �ld�r�lm�Ģt�r.20 

Bizans 1050-1051 kÝĢÝnda m�mk�n olduğu kadar �ok �cretli asker toplayarak (ki 20.000 kiĢilik) 

ve bu orduya Bizans‟Ýn kuvvetlerini de katÝlarak Nikefor Bryennios‟un komutasÝ altÝnda Pe�eneklere 

karĢÝ g�ndermiĢtir. Makedonya ve Trakya‟yÝ yağmalamakla meĢgul olan Pe�enekleri bu kadar k���k 
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bir ordu ile durdurmak hatta mağlup etmek m�mk�n değildi. Zaten BizanslÝlarda ancak kalelerde 

saklanÝp Pe�enekler �zerine ani akÝnlar yaparak baĢarÝ sağlayabileceklerini biliyorlardÝ ve b�yle de 

yapmÝĢlardÝr. G�nderilen ordunun bir kÝsmÝ Edirne‟nin doğusuna giderken bir kÝsmÝ da g�neye doğru 

inmiĢ ve g�rd�kleri Pe�enek k�tleleri ile savaĢmÝĢlardÝr. Nitekim bu sÝrada Pe�enekler Marmara 

sahillerine kadar akÝnlar yaparak, Ergene nehri boyu ile L�leburgaz‟Ý yağmalamÝĢlardÝr. Rodos‟tan bir 

g�nl�k mesafede bulunan Chariopolis de Pe�enek h�cumlarÝndan nasibini almÝĢtÝr. Ancak Pe�enekler 

buraya yakÝn bir yerde kamp kurarak dinlenmeye �ekilmiĢler ve herhangi bir tehlikeyi akÝllarÝna 

getirmediklerinden bek�i koymayÝ bile l�zumsuz g�rerek uyumuĢlardÝr. OnlarÝ t�kip eden Bizans 

askerleri gece olunca saklandÝklarÝ yerlerden �Ýkarak Pe�eneklerin �oğunu kÝlÝ�tan ge�irmiĢlerdir. 

Bundan sonra Nikefor Bryennios �nce Edirne‟ye yakÝn olan Toplitza mevkiinde bir Pe�enek grubunu, 

sonra da Balkanlar‟a yakÝn Goloe‟da baĢka bir Pe�enek kuvvetini yok etmiĢtir. B�ylece Balkanlar‟daki 

vilayetler kÝsmen Pe�enek akÝnlarÝndan kurtulmuĢtur. AyrÝca bundan b�yle Pe�enekler eskisi gibi 

Bizans‟a tabi yerleri bir s�rede olsa yağma edememiĢlerdir. 

BizanslÝlar bu k���k baĢarÝdan sonra hayallere kapÝlarak Pe�enekleri tamamÝyla Tuna‟dan 

�Ýkarmak i�in harekete ge�tiler. Anadolu‟dan ve Balkanlar‟dan getirilen kuvvetler Michael Akolutos‟un 

id�resine verilmiĢ, Bulgaristan valisi Basil‟e de ordusu ile hazÝr beklemesi emredilmiĢtir. 1053 yÝlÝnda 

bu iki ordu birleĢerek Balkan dağlarÝnÝ ge�ip Preslav Ģehrinin yakÝnlarÝnda bir yerde kamp kurdular. 

BizanslÝlar Pe�eneklerin merkezi olan “Y�z-tepe”ye kadar gitmeye cesaret edememiĢlerdir. Bizans 

ordusu Balkanlar‟Ý ge�tikten sonra serbest hareket edemez hale gelmiĢ ve Turak‟Ýn id�resindeki 

Pe�enekler onlarÝ Preslav‟da muhasara etmiĢlerdir. Ancak BizanslÝlar gece gizlice muhasara 

edildikleri yerden �ekilerek Balkan yoluna doğru girmiĢlerdir. Bunu g�ren Pe�enekler onlarÝ t�kip 

ederek saldÝrmÝĢlar ve Bizans ordusuna pek �ok kayÝplar verdirmiĢlerdir. Bulgaristan valisi Basil‟de 

�lenler arasÝnda bulunuyordu. Bu zaferden sonra Pe�enekler yeniden Trakya ve Makedonya‟da 

istedikleri Ģekilde hareket edebilecek bir duruma gelmiĢlerdir. Bizans Pe�eneklerle daha fazla 

savaĢamayacağÝnÝ anlayarak el�iler g�nderip barÝĢ istemiĢtir. Bizans‟Ýn Pe�eneklere vergi vermesi 

ĢartÝ ile 30 yÝl s�reli bir barÝĢ yapÝlmÝĢtÝr.21 

 

Bizans kaynaklarÝnda 1053 yÝlÝndan sonra Pe�enekler hakkÝnda �ok fazla bir bilgiye 

rastlayamÝyoruz. Sadece Ġmparator Ġssak Komnenos‟un (1057-1059) 1059 yÝlÝnda Macarlara karĢÝ 

yaptÝğÝ savaĢtan sonra Pe�enekler �zerine gittiğini biliyoruz. Ancak bu seferin neden yapÝldÝğÝ 

hakkÝnda bir bilgiye sahip değiliz.22 Buradan 30 yÝllÝk barÝĢÝn �ok s�rmediği g�r�lmektedir. Bu arada 

Pe�enekler kendi aralarÝnda da bir takÝm anlaĢmazlÝk i�erisine d�Ģm�Ģler ve Bizans‟a karĢÝ bir varlÝk 

g�sterememiĢlerdir. Sadece Pe�enek baĢbuğu Selt Tuna boyuna giderek Bizans ordusu ile savaĢmak 

istemiĢ ancak ordunun �ok olduğunu g�r�nce �ekilip gitmiĢtir. 

Pe�eneklerin Bizans imparatoruna karĢÝ yaptÝklarÝ barÝĢÝ devam ettirmek i�in bir gayret sarf 

etmediklerini g�r�yoruz. ��nk� Ġmparator Konstantin X. Dukas, 1064-1065 yÝlÝnÝn kÝĢÝnda 
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Pe�eneklere el�iler ve hediyeler g�ndererek, onlarla barÝĢÝn muhafaza edilmesi konusunda 

m�zakerelerde bulunmuĢtur. 

Pe�enek �lkesinde 1048‟lere doğru meydana gelen i� m�cadelenin baĢlÝca sebebini yapÝlan 

savaĢlarda yani Pe�eneklerin Uzlara yenilmelerinde aramak gerekir. 1048‟lerde Uzlar Dnyeper‟a 

kadar ilerlemiĢlerdir. Daha sonra AĢağÝ Tuna‟ya ge�miĢler ve b�ylece iki T�rk kavmi arasÝnda Ģiddetli 

savaĢlar meydana gelmiĢtir. Uzlar �zellikle 1064-1065 yÝllarÝnda Balkanlar‟da kuvvetli bir 

mukavemetle karĢÝlaĢmayÝnca batÝya doğru ilerleyerek Trakya, Makedonya, Selanik ve civarÝ ile 

Peloponnes‟e kadar gitmiĢlerdir. Ancak baĢlayan ani soğuklar neticesinde UzlarÝn b�y�k bir kÝsmÝ 

hastalÝktan kÝrÝlmÝĢ ve Pe�eneklerde bunu fÝrsat bilerek onlarÝ tamamen yok etmiĢlerdir.23 

1065 yÝlÝndaki Uz akÝnÝndan sonra Tuna boylarÝnÝn biricik hakimi tekrar Pe�enekler olmuĢlardÝr. 

Bu sÝrada Bizans‟Ýn i�erde b�y�k karÝĢÝklÝklar yaĢamasÝ Pe�eneklerin Tuna boylarÝnda serbest�e 

dolaĢmalarÝnÝ sağlamÝĢtÝr. Hatta bazÝ Ģehirleri bile el ge�irmiĢlerdir. Mesela TatoĢ (Tatus) ismindeki bir 

Pe�enek baĢbuğu Derster‟i (Silistre) elinde tutuyordu. AyrÝca bazÝ Pe�enek kabilelerinin Ģehrin 

yakÝnlarÝnda yerleĢmiĢ olmalarÝ veya baĢbuğlarÝnÝn da Ģehirde yaĢamaya baĢlamÝĢ olmalarÝ ihtimal 

dahilindedir. Bizans‟ta kargaĢalÝklar devam ederken Pe�enekler boĢ durmamÝĢlar ve 1067 yÝlÝnda 

Bizans �lkesine akÝnlar d�zenlemiĢlerdir. Ancak Roman Diogenes bu akÝnlarÝ baĢarÝ ile durdurarak, 

Pe�eneklerin bir�oğunu �ld�rm�Ģ ve geri kalanlarÝnÝ da esir almÝĢtÝr. 

Bizans, ele ge�irdiği Uz ve Pe�eneklerin bir kÝsmÝnÝ �cretli asker olarak ordusunda barÝndÝrmÝĢ 

ve bunlardan diğer kavimlerle birlikte Anadolu Sel�uklularÝna karĢÝ yaptÝğÝ savaĢlarda faydalanmÝĢtÝr. 

Bizans kaynaklarÝnÝn ifadesine g�re Roman Diogenes‟in Anadolu seferinde Uzlar ve Pe�enekler atlÝ 

kÝt‟alarÝ teĢkil etmiĢlerdir. Bu kÝt‟alar Diogenes‟le beraber Malazgirt‟e kadar gelmiĢlerdir. Bu Uz ve 

Pe�eneklerden bir grup baĢlarÝnda Tamin olmak �zere kendilerine yakÝn bir kavim olarak g�rd�kleri 

Sel�uklularÝn tarafÝna ge�miĢlerdir. Bizans ordusu 26 Ağustos 1071‟de Sel�uklu h�k�mdarÝ Alp Arslan 

tarafÝndan ağÝr bir yenilgiye uğratÝlmÝĢtÝr.24 

Bizans‟ta bu mağlubiyetten sonra Ġmparatorluk dahilinde yeniden kargaĢalÝklar �ÝkmÝĢtÝr. Bu 

durumdan Pe�enekler istifade ederek, Pe�enek baĢbuğlarÝ Tuna boylarÝnda birer m�stakil h�k�mdar 

gibi hareket etmiĢlerdir. Bu duruma son vermek isteyen Bizans saraya yakÝnlÝğÝ ile tanÝnan Nestor 

adÝndaki birisini Tuna boyundaki Ģehirlerin valisi olarak atamÝĢtÝr. Ancak Nestor‟un kendisi Silistre‟ye 

hakim olan Pe�enek baĢbuğu TatoĢ ile anlaĢarak Ġmparatora isyan bayrağÝnÝ kaldÝrmÝĢtÝr. Bu sÝrada 

Bizans Devleti‟nin idaresi yaĢÝ bir hayli ilerlemiĢ olan Ġmparator Parapinakes Michael VII‟nin hadÝmÝ 

olan Nikefor‟un elinde idi. Ancak bu kiĢi hi� kimse tarafÝndan sevilmiyordu. Ġmparator ise ondan 

ayrÝlmak istemiyordu. Ama yine de Nestor‟un isyanÝ onun k�t� y�netimine bağlanmÝĢtÝr. Bu sÝrada 

Filibe civarÝnda yaĢayan Bulgar Bogomilleri (Pavlikyanlar) bilhassa hadÝm Nikefor‟un idaresinden 

memnun değillerdi. Nestor onlarÝ da kendi tarafÝna �ekerek Pe�eneklerle beraber Balkan dağlarÝnÝ 

ge�ip Konstantiniye surlarÝna kadar gelerek muhasara etmiĢlerdir. Bu olay 1074 yÝlÝnda olmuĢtur. 

Ġmparator ile m�zakere etmek �zere Pe�eneklerin g�nderilmiĢ olmasÝ dikkat �ekicidir. Fakat 

Pe�enekler bu sefer sÝrasÝnda Nestor‟a yardÝm etmek yerine kendi menfaatleri doğrultusunda hareket 
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etmiĢlerdir. Nitekim onlar Ġmparatordan kÝymetli hediyeler alÝnca kararg�ha d�nd�klerinde Ģ�pheli bir 

Ģekilde hareket etmiĢler ve Nestor‟da onlara g�venemeyerek muhasarayÝ kaldÝrÝp, tekrar Tuna 

boyuna gitmiĢtir. 

1078 yÝlÝnda Bizans‟ta Ġmparator Michael VII. Parapinakes‟a karĢÝ iki hareket baĢ g�stermiĢtir. 

Balkan yarÝmadasÝnda Nikefor Bryennios ve Anadolu‟da da Nikefor Botaneiates kendilerini imparator 

ilan etmiĢlerdir. Nikefor Bryennios bilhassa Pe�eneklere g�venmiĢtir. Ancak Pe�enekler yalnÝz bir 

tarafa bağlÝ kalmamÝĢlar, iĢlerine geldiği Ģekilde bazen birinin bazen de diğerinin tarafÝnÝ tutmuĢlardÝr. 

Pe�enekler �nce Michael VII‟nin meĢru haklarÝnÝ m�dafaa etmek bahanesiyle Bryennios‟a karĢÝ 

y�r�m�Ģler ve Makedonya‟ya girerek etrafÝ yağmalamÝĢlardÝr. Daha sonra Bryennios‟u Edirne‟de 

muhasara etmiĢlerdir. Bryennios Pe�eneklere karĢÝ m�cadele edememiĢ ve Ģehirde baĢ g�steren 

a�lÝk y�z�nden Pe�eneklerle m�zakereye giriĢerek onlara kÝymetli hediyeler, g�m�Ģ eĢyalar, 

kumaĢlar ve o zaman i�in b�y�k bir para olan 20 talant altÝn g�ndermek suretiyle Edirne 

kuĢatmasÝndan vazge�irmiĢtir. Diğer taraftan Nikefor Botaneiates Anadolu‟daki m�cadelesini 

kazanarak tahta �ÝkmÝĢ ve kÝsa bir s�re sonra da Balkanlar‟daki rakibine karĢÝ m�cadeleye giriĢmiĢtir. 

Bu m�cadele de Pe�enekler b�y�k bir rol oynamÝĢlardÝr. Yine Pe�enekler Bulgar Bogomillerinin 

Bizans‟a karĢÝ birlikte hareket etmek davetini kabul etmiĢlerdir. 1078-1079 yÝllarÝnda aslen bir Rum 

olan Leka adlÝ Filibeli bir Pavlikyan, Pe�enek baĢbuğlarÝndan birisiyle akrabalÝk kurduktan sonra 

Sofya ve NiĢ arasÝndaki yerlerde Bizans imparatoruna karĢÝ isyan bayrağÝnÝ kaldÝrmÝĢtÝr. Bu isyana 

Pe�eneklerde karÝĢmÝĢlardÝr. KÝsa bir s�re sonra Nikefor Botaneiates Leka ile m�zakereye girerek 

anlaĢmÝĢ ancak Leka‟nÝn ordusunda bulunan Pe�enekler bu anlaĢmaya uymayarak akÝnlarÝna devam 

etmiĢlerdir. Bunun �zerine general Aleksi Komnenos �zerlerine g�nderilmiĢtir. Aleksi Komnenos 

baĢarÝlÝ manevralarla Pe�eneklerin arkasÝna ge�ip, Trakya‟yÝ bunlardan temizlemiĢtir. Bir�ok isyanlarÝ 

yatÝĢtÝran ve Anadolu ile Balkanlar‟a dÝĢtan h�cum eden kavimlere karĢÝ yapÝlan savaĢlarda b�y�k bir 

Ģ�hret kazanan bu gen� general �oktandÝr beklediği “kayser” unvanÝnÝ alamayÝnca isyan ederek l 

Nisan 1081‟de Bizans tahtÝna oturmayÝ baĢarmÝĢtÝr.25 

Pe�eneklerin Balkanlar‟a �zellikle 1081‟den sonra yapmÝĢ olduklarÝ akÝnlar hakkÝndaki bilgilerin 

�oğunu Bizans Ġmparatoru Aleksi Komnenos‟un kÝzÝ Anna Komnena‟nÝn yazmÝĢ olduğu “Alexiad” adlÝ 

eserden �ğreniyoruz.26 Nitekim Aleksi Komnenos‟la Bizans Ġmparatorluğu yeni bir d�neme girmiĢtir. 

O tahta �ÝktÝğÝ zaman Bizans Ġmparatorluğu neredeyse ortadan kalkacak bir durumda idi. Halbuki bu 

Ġmparator �ld�ğ� zaman Bizans yeniden kuvvetli bir Ġmparatorluk haline gelmiĢtir. Bu b�y�k 

değiĢiklikte o d�nemin �nemli siyas� hadiseleri (Ha�lÝ seferleri) birinci derecede rol oynamakla 

beraber, Aleksi Komnenos‟un da Ģ�phesiz b�y�k bir rol� olmuĢtur. Aleksi Komnenos tahta ge�tiğinde 

Bizans Devleti‟nin d�ĢmanlarÝna karĢÝ bir harekete ge�me imkanÝ yok denecek kadar �ok zayÝflamÝĢtÝ. 

Malazgirt yenilgisinden sonra devlet i�erisinde baĢ g�steren kargaĢalÝklar, ta� kavgalarÝ, Balkan 

yarÝmadasÝnda Tuna boyundan kopup gelen Pe�enek akÝnlarÝ, Adriyatik Denizi y�n�nde ilerleyen 

Norman kuvvetleri, halk arasÝnda vergilerin �okluğu y�z�nden doğan memnuniyetsizlik ve bilhassa 

Anadolu‟nun d�rtte ���n�n T�rkler tarafÝndan iĢgal edilmiĢ olmasÝ Ġmparatorluğu tam bir ��k�Ģ�n 

i�erisine s�r�klemekte idi. Aleksi Komnenos hem Anadolu‟dan hem de Balkanlar‟dan gelen T�rk 
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h�cumlarÝna karĢÝ aynÝ anda m�cadele edecek kuvvete sahip değildi. Onun i�in Komnenos �nce 

tehlikenin b�y�ğ� olan Pe�eneklerle m�cadele ederken bu sÝrada Anadolu‟da teĢekk�l etmiĢ olan 

T�rk beyliklerine karĢÝ da diplomatik usullere baĢvurmak yolunu tatbik etmiĢtir. Ancak Aleksi 

Komnenos Balkanlar‟da faaliyette bulunan Pe�eneklere karĢÝ m�cadele ettiği i�in, Anadolu‟daki 

T�rklere karĢÝ savaĢmaya fÝrsat bulamamÝĢtÝr. Bu y�zden de Sel�uklu T�rklerinin Anadolu da 

kuvvetlice yerleĢmelerinde Pe�eneklerin de rolleri olduğunu s�yleyebiliriz. 

Aleksi Komnones tahta �ÝktÝğÝnda Pe�eneklerin asÝl kuvvetleri Tuna boyundaki “Y�z-tepe” 

denilen yerde yaĢÝyorlardÝ. Pe�eneklerden bazÝ gruplarda bu sÝralar galiba Tuna‟nÝn batÝ tarafÝnda 

bulunuyorlardÝ. Nitekim Tuna boyundaki bazÝ Ģehirlerin onlarÝn elinde olduklarÝnÝ g�r�yoruz. Mesela: 

Pe�enek baĢbuğlarÝndan Tatos, Silistre ve Sa�a‟da Bi�ina (Bitzina: Varna yakÝnlarÝnda Kam�ik) 

Ģehirlerini ellerinde tutuyorlardÝ.27 

Ġmparator Aleksi 1083 yÝlÝnda Normanlarla savaĢtÝğÝ bir sÝrada ve savaĢÝn en tehlikeli anÝnda 

Bulgaristan PavlikyanlarÝndan 2800 kiĢilik bir b�l�k Ġmparatoru savaĢ meydanÝnda bÝrakarak, 

�lkelerine geri d�nm�Ģlerdir. Aleksi Sel�uklu T�rklerinin yardÝmÝ ile Normanlarla yaptÝğÝ savaĢÝ 

kazanarak baĢkent Konstantiniye‟ye d�nm�Ģ ve geri d�ner-d�nmez de PavlikyanlarÝn �ok ağÝr bir 

Ģekilde cezalandÝrÝlmasÝnÝ emretmiĢtir.28 Bu emri yerine getiren kimsenin gayet Ģiddetli hareket 

etmesi PavlikyanlarÝn isyan etmesine sebep olmuĢtur. Pavlikyanlar 1084 yÝlÝnda Travl‟Ýn (Traulos) 

id�resinde isyan ederek Bizans‟Ýn memurlarÝnÝ �ld�rm�Ģler, Filibe yakÝnlarÝndaki kalelerden Beliatoba 

Ģehrini de iĢg1al ederek etrafÝ yağmalamÝĢlardÝr. Bu isyan hareketi uzun bir s�re s�rm�Ģ ve 

Pe�enekler Travl‟Ýn kendilerinden yardÝm istemesi �zerine 1086 yÝlÝnda ona katÝlmÝĢlardÝr. Ġmparator 

Aleksi  

Komnenos iĢin gittik�e b�y�d�ğ�n� g�r�nce Travl ile g�r�Ģmelere baĢlamÝĢ ancak bunlardan 

bir sonu� alamayÝnca �zerlerine o d�nemin tanÝnmÝĢ iki komutanÝnÝ g�ndermiĢtir.29 Bu iki komutan 

Beliatoba kalesine yaklaĢtÝklarÝnda Pe�enek kuvvetlerinin kendilerinden �ok daha fazla olduklarÝnÝ 

g�r�nce savaĢmak Ģ�yle dursun kendilerini kurtarmanÝn �aresini aramÝĢlardÝr. Pe�enekler Ģiddetli bir 

Ģekilde saldÝrÝnca Bizans ordusu ka�maya baĢlamÝĢ ve her iki komutan da savaĢ meydanÝnda 

�lm�Ģt�r. Pe�enekler bu zaferden sonra Filibe civarÝnda uzun bir s�re hi�bir karĢÝlÝk g�rmeden, 

istedikleri gibi hareket etmiĢlerdir. Yine bu sÝralarda Anadolu‟daki Sel�uklu beyleri birbirleriyle 

uğraĢmakta idiler. Aleksi Komnenos bu fÝrsattan istifade ederek Ġznik �zerine ge�irdiği kuvvetlerini 

Beliatoba kalesi yakÝnlarÝndaki mağlubiyet �zerine Rumeli tarafÝna ge�irmeye mecbur olmuĢtur. Bu 

arada Ġznik �zerine g�nderilen aslen bir T�rk olan Tatik (Tatikios) geri �ağrÝlarak yeni bir ordu 

kurmakla g�revlendirilmiĢtir. Yine Anadolu‟da Kizikosta (Kyzikos: Erdel yakÝnlarÝnda) bulunan �cretli 

Frenk askerleri de Edirne‟ye g�nderilmiĢtir. Tatik, Frenk askerlerinin gelmesi ile kendisini kuvvetli 

hissetmiĢ ve Pe�eneklere karĢÝ harekete ge�miĢtir. Edirne‟yi terk ederek Filibe istikametinde 

ilerlemiĢler ve Blisnium yakÝnlarÝndaki bir ÝrmağÝn �zerinde kararg�hlarÝnÝ kurmuĢlardÝr. Bu arada 

kendilerine erzak sağladÝktan sonra kamplarÝna geri d�nen Pe�enklerden bir b�l�ğ� g�r�nce onlara 

h�cum etmiĢler ve eĢyalarÝnÝ ele ge�irmiĢlerdir. Tatik bu baĢarÝdan sonra hemen Filibe‟ye hareket 

etmiĢtir. G�nderdiği muhafÝz �nc� kuvvetlerinden Beliatoba‟da kalabalÝk bir Pe�enek kuvvetinin 
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olduğunu �ğrenince s�ratle Pe�eneklerin �zerine y�r�m�Ģt�r. Tatik‟in bu kadar �abuk hareket 

etmesinin sebebi �ok kalabalÝk olan Pe�eneklerin Filibe‟yi muhasara edeceklerini d�Ģ�nm�Ģ 

olmasÝdÝr. Ġki ordu bir nehir boyunda karĢÝlaĢmÝĢlardÝr. Fakat ne BizanslÝlar ne de Pe�enekler birbirleri 

ile savaĢmaya �ekinmiĢlerdir. BizanslÝlar Pe�eneklerin �okluğundan, Pe�eneklerde BizanslÝlarÝn 

silahlarÝnÝn iyi olmasÝndan korkmuĢlardÝr. �� g�n birbirlerine karĢÝ herhangi bir hareket yapmadan 

durmuĢlar ve sonunda da Pe�enekler �lkelerine geri d�nm�Ģlerdi. Tatik bunu haber alÝnca hemen 

Pe�eneklerin arkalarÝndan gidilmesini emretmiĢtir. Ancak �oğu piyade olan Bizans askerlerinin atlÝ 

Pe�eneklere yetiĢmeleri m�mk�n değildi. Pe�enekler yollarÝna devam ederek Sidera: (Demir) KapÝ 

tepeliğini iĢgal etmiĢlerdir. Tatik Konstantiniye‟ye geri d�nm�Ģt�r. Bu sefer sonunda hi� olmazsa Filibe 

ve �evresi Pe�enek akÝnlarÝndan kurtarÝlmÝĢtÝr.30 

Travl‟e yardÝm eden Pe�enek grubunun �ok kalabalÝk olmadÝğÝnÝ 1087 yÝlÝ ilkbaharÝnda daha 

b�y�k bir Pe�enek kuvvetinin Macar KralÝ Soloman ve Kumanlarla beraber baĢbuğlarÝ �elg�‟n�n 

id�resinde Bizans‟a karĢÝ harekete ge�melerinden anlÝyoruz. Bunlar L�leburgaz civarÝndaki Ģehir ve 

k�yleri tahrip ettikten sonra Skoteinon diye bilinen yere gelerek kamp kurmuĢlardÝr. Aleksi Komnenos 

bunlara karĢÝ Nikolo Maurokatakalon adlÝ generalin id�resinde bir ordu g�ndermiĢtir. Bu ordu 

Pamphylon denilen yere gelerek kararg�hÝnÝ kurmuĢtur. Daha sonra ise burayÝ terk ederek k���k bir 

Ģehir olan Kule‟ye gitmiĢlerdir. Bir sabah ansÝzÝn Pe�eneklere saldÝrarak onlarÝ bozguna 

uğratmÝĢlardÝr. �elg� ve Macar kralÝ da �lenler arasÝnda idi. B�ylece 1087 yÝlÝ ilkbaharÝnda yapÝlan 

Pe�enek seferi BizanslÝlarÝn zaferi ile neticelenmiĢtir Ancak Bizans tedbiri elden bÝrakmamÝĢ ve 

Ġmparator batÝ illeri valisi olan kardeĢi Andrian Komenos‟u bir ordunun baĢÝnda tekrar Trakya‟ya 

g�ndermiĢtir. 

Bahar baĢlarÝnda Pe�enekler baĢbuğlarÝ Tzelgou‟nun id�resinde, Pe�enek, Uz ve Macarlardan 

oluĢan Anna‟nÝn ifadesine g�re 80.000 kiĢilik bir ordu ile yenilgiden sonra tekrar Tuna boylarÝna 

d�nerek, Hayrabolu ve �evresini yağmalamÝĢlardÝr. Bunun �zerine Bizans ordusunu g�ndererek 

Pe�enekleri b�y�k bir mağlubiyete uğratmÝĢ ve baĢbuğlarÝnÝ da �ld�rtm�Ģt�r. Aleksi Komnenos, 

onlarÝn Bizans‟tan intikam almalarÝna mani olmak i�in Pe�enek kabilelerine hediyeler, altÝn ve g�m�Ģ 

paralar g�ndererek aralarÝna nifak sokmak istemiĢse de Pe�enekler bu oyuna gelmemiĢlerdir. Bunun 

�zerine Bizans tekrar 1087 yÝlÝnÝn Haziran ayÝnda Pe�eneklere kat‟i bir darbe indirmek niyeti ile sefere 

�ÝkmÝĢtÝr. Aleksi Komnenos b�y�k bir ordu ile Edirne‟ye gelerek, buradan hareketle Dampoli 

(Yambolu) ile Goloe arasÝnda bulunan Lardea‟ya ulaĢmÝĢtÝr. Buradan bir kumandanÝ Silistre‟ye doğru, 

Karadeniz sahiline g�nderilmiĢtir. Ġmparator Lardea‟da kÝrk g�n kalarak diğer kuvvetlerin gelmesini 

beklemiĢtir. AynÝ zamanda Bizans‟Ýn Karadeniz‟deki donanmasÝ Tuna‟ya g�nderilerek, Silistre‟ye 

g�nderilen kuvvet ile birlikte hareket etmesi kararlaĢtÝrÝlmÝĢtÝ. Bu kuvvetler Pe�enekleri arkalarÝndan 

tehdit ederek, onlarÝn Tuna‟yÝ ge�melerine mani olacaktÝ. Ġmparator da Balkanlar‟Ý ge�ip Pe�eneklerin 

asÝl kuvvetlerini imha edecekti. Seferin pl�nÝ dikkatlice d�Ģ�n�lerek bu Ģekilde yapÝlmÝĢtÝ. Ancak bazÝ 

komutanlar bu pl�na karĢÝ �ÝkmÝĢlarsa da Ġmparator bunlara kulak asmamÝĢ ve pl�n �zerin Lardea‟yÝ 

arkada bÝrakarak Balkanlar‟Ý aĢmaya hazÝrlanmÝĢtÝ. Pe�enekler, BizanslÝlarÝn bu sÝrada bir sefer 

yapabileceklerini d�Ģ�nmedikleri i�in dağÝnÝk bir halde bulunuyorlardÝ. BizanslÝlarÝn yaklaĢtÝklarÝ haberi 
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�zerine Pe�enekler s�re kazanÝp hazÝrlanmak i�in 150 kiĢilik bir el�ilik heyeti g�ndererek barÝĢÝn 

yapÝlmasÝnÝ ve eğer imparator buna razÝ olursa her zaman i�in otuz bin kiĢilik Pe�enek atlÝsÝnÝn 

emrinde olacağÝnÝ bildirmiĢlerdi. Ancak bu teklifi kabul etmezlerse h�cum edeceklerini de 

s�ylemiĢlerdir. Bizans Pe�eneklerin el�ileri g�ndermelerini korkaklÝklarÝna yormuĢ ve el�ileri tevkif 

etmek i�in bir bahane bulmuĢtur. Bu bahane de Ģu idi: Bu sefer esnasÝnda saray m�neccimlerinden 

biri Aleksi‟ye g�neĢin tutulacağÝnÝ haber vermiĢti. Bunun �zerine o bu durumdan yararlanmak 

isteyerek el�ilere: “ben bu meselede hakemliği TanrÝ‟ya bÝrakÝyorum eğer g�k y�z�nde bug�n 

herhangi bir iĢaret olursa, bu sizin iyi niyetle gelmediğinize al�mettir. ġayet hi�bir Ģey olmazsa, 

hakkÝnÝzdaki Ģ�phelerimin asÝlsÝz olduğuna kanaat getireceğim.” Bu konuĢmadan iki saat sonra g�neĢ 

tutulunca, Ġmparator da 150 Pe�enek el�isinin tutuklanmasÝnÝ emretmiĢtir. Tutuklanan el�iler bir 

muhafÝzÝn �nderliğinde Ġstanbul‟a g�nderilmiĢler ancak bunlar yolda bir yolunu bulup ka�mÝĢlar ve 

Pe�eneklere gelerek durumu bildirmiĢlerdir. MuhafÝz derhal Ġmparatorun bulunduğu Goloe‟ye gelerek 

durumu haber vermiĢtir. Ġmparator bunun �zerine daha �abuk hareket etmek mecburiyetinde 

kalmÝĢtÝr. Bizans ordusu Balkanlar‟Ý demir kapÝdan ge�erek, Tuna‟ya d�k�len Bi�ina nehri boyunca 

ilerlemiĢlerdir. Ancak bu ilerleyiĢ �ok tehlikeli idi ��nk� etrafta Pe�enek atlÝlarÝ dolaĢÝyor ve 

BizanslÝlardan erzak tedarik etmek i�in biraz uzaklaĢanlar bir daha geri d�nm�yorlardÝ. Bizans ordusu 

Silistre yakÝnlarÝndaki bir nehir boyunda kamp kurdu. Pe�enekler BizanslÝlarÝn b�t�n hareketlerini 

dikkatle takip ederek, h�cum i�in uygun bir fÝrsat bekliyorlardÝ. Ġmparatorun ordusu �adÝr kurarken hi� 

beklemedikleri bir anda nehrin �teki tarafÝnda bulunan bir Pe�enek atlÝ kÝtasÝ nehri ge�erek ani bir 

h�cumla onlara saldÝrmÝĢ ve m�thiĢ bir telaĢa sebebiyet vermiĢtir. Pe�enekler bu baskÝnÝ zaten 

d�ĢmanlarÝ arasÝnda panik yaratmak i�in yapmÝĢlardÝ ve bunu baĢararak pek �ok esir yakalayÝp 

s�ratle geri d�nm�Ģlerdir. Ġmparator Aleksi TatuĢ‟un elinde bulunan Silistre‟yi iĢgal etmek istiyordu. 

Ġmparatorun �zerlerine geldiğini haber alan TatuĢ yardÝm sağlamak d�Ģ�ncesi ile KumanlarÝn yanÝna 

gitmiĢtir. BizanslÝlar kÝsa bir s�re sonra Ģehrin sularÝnÝ delerek i�eriye girmiĢlerdir. Ancak i�eride olan 

iki kaleyi bir t�rl� ele ge�irememiĢlerdir. Bunun da sebebi TatuĢ‟un Kumanlara giderken adamlarÝna 

Ģehir hisarÝnÝn arkasÝnda bulunan tepenin iĢgal edilmesini ve buradan devamlÝ BizanslÝlar �zerine 

h�cum yapÝlmasÝnÝ emretmiĢ olmasÝdÝr. Pe�enekler bu emre g�re hareket ederek gece-g�nd�z 

h�cumlarÝ ile Bizans ordusunu g�� bir duruma sokmuĢlardÝr ki bu da Bizans‟Ý muhasaradan 

vazge�irmiĢtir. Ġmparator Balkanlar‟a doğru geri �ekilinmesini emretmiĢtir. Pe�enekler Silistre‟nin 

muhasarasÝ kalkÝnca derhal karĢÝ saldÝrÝya ge�miĢlerdir. Bizans ile Pe�enekler bir meydan 

muharebesi i�in karĢÝ karĢÝya gelmiĢlerdi. Sabah erkenden baĢlamÝĢ olan savaĢta ikindiye kadar 

m�thiĢ bir Ģekilde devam etmiĢ ve nihayet Pe�enekler BizanslÝlarÝn b�t�n h�cumlarÝnÝ p�sk�rtt�kten 

sonra kendileri karĢÝ h�cuma ge�miĢler ve Bizans ordusunu ka�maya mecbur etmiĢlerdir. Bizans �ok 

feci bir mağlubiyete uğramÝĢ ve kuvvetlerinin b�y�k bir kÝsmÝnÝ savaĢ meydanÝnda bÝrakmÝĢtÝr. 

Ġmparator Aleksi‟de ka�an ordu ile Goloe‟ye gitmiĢtir. Bu galibiyet 1087 yÝlÝ baharÝnda yaĢanmÝĢtÝr.31 

Ġmparator Goloe‟de �ok kalmayarak Beroe‟ye (Eski Zagra‟ya) ge�miĢtir. Burada uzun bir s�re 

kalarak Pe�eneklere esir d�Ģenleri para vererek kurtarmak istemiĢtir. Pe�enekler ilk �nce esirleri 

kendi el�ilerine yapÝlanlarÝn intikamÝnÝ almak i�in �ld�rmek istemiĢler ancak daha sonra bundan 

vazge�erek para karĢÝlÝğÝ esirleri serbest bÝrakmÝĢlardÝr.32 
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Pe�enekler bu zaferden �ok fazla istifade edememiĢlerdir. Sebebi de KumanlardÝr. ��nk� 

Bizans‟Ýn Silistre‟yi kuĢatmasÝ karĢÝsÝnda baĢbuğ TatuĢ KumanlarÝ yardÝma �ağÝrmak i�in gitmiĢti. 

Ancak bu Kuman ordusu savaĢ bittikten sonra Silistre‟ye gelmiĢtir. Kumanlar Pe�eneklerin 

BizanslÝlardan pek �ok ganimet ve esir aldÝklarÝnÝ g�r�nce bu ganimetten kendilerine de verilmesini 

istemiĢlerdir. Pe�enek baĢbuğlarÝna hitaben “Biz topraklarÝmÝzÝ, evimizi barkÝmÝz bÝrakarak sizin 

imdadÝnÝza koĢtuk; sizinle hem tehlikeleri hem baĢarÝyÝ paylaĢmak i�in b�ylesine uzun ve zahmetli bir 

yolculuğa katlandÝk. Bize d�Ģen herĢeyi yapmÝĢ bulunduğumuza g�re, bizi eli boĢ g�ndermeniz haklÝ 

olmaz. Ger�ekten savaĢ olup bittikten sonra buraya gelmiĢsek, bunun sorumluluğu bize değil saldÝrÝya 

ge�miĢ olan imparatora d�Ģer. ĠĢte bu nedenle, aldÝğÝnÝz ganimet ve esirleri ya bizlerle paylaĢÝrsÝnÝz 

ya da bizi bundan sonra dostunuz olarak değil d�ĢmanÝnÝz olarak g�r�rs�n�z ki hissemize d�Ģeni de 

sizden zorla alÝrÝz” demiĢlerdir. Ancak Pe�enekler yinede ganimetleri paylaĢmak istememiĢler ve red 

cevabÝ vermiĢlerdir. Kuman-Pe�enek m�cadelelerinin tek sebebi sadece bu ganimet paylaĢÝlmasÝ 

değildir. Bizans‟Ýn y�r�tt�ğ� hilek�r politikalarÝn da bir neticesidir. Kumanlar, Pe�eneklerin m�ttefikleri 

olarak gelmiĢlerken artÝk Pe�eneklerin en b�y�k d�ĢmanlarÝ olarak geri d�nm�Ģlerdir. Nitekim 

Kumanlar Pe�eneklerden daha kuvvetli olduklarÝ i�in onlarÝ yenmiĢlerdir.33 

Kuman tehlikesinden kurtulan Pe�enekler derhal BizanslÝlarÝ takibe baĢlamÝĢlardÝr. Balkan 

ge�itlerini ge�erek Balkanlar‟Ýn batÝsÝndaki �lkeleri yağmalamÝĢlardÝr. Bu sÝrada Beroe‟de bulunan 

Ġmparator burada daha fazla kalmayÝ tehlikeli bularak Edirne‟ye d�nm�Ģt�r. Pe�enekler ise Dampoli 

(Yambolu) ile Goloe arasÝndaki Markella‟yÝ iĢgal etmiĢlerdir. Tam bu sÝrada Kumanlar da Ozolimn� 

(Uzolime)‟ye geri d�nm�Ģler ve orada Pe�enekleri bulamayÝnca Tuna boyuna doğru ilerleyerek 

Pe�enekleri arkalarÝndan takip etmiĢlerdir. Bizans yaklaĢan iki tehlike karĢÝsÝnda onlarla m�cadele 

edecek durumda değildi. AyrÝca Ruslarla da m�cadele ediyordu. Bunun i�in Pe�eneklere barÝĢ 

yapmak isteğiyle el�iler g�nderip, Tuna boyunda kalmalarÝna m�saade edeceklerini bildirmiĢlerdir. 

Pe�eneklerde KumanlarÝn geldiklerini bildikleri i�in Balkan ge�itlerinde iĢgal etmiĢ olduklarÝ kaleleri 

BizanslÝlara bÝrakmÝĢlardÝr. Aradan kÝsa bir s�re ge�tikten sonra Kumanlar gelerek, Ġmparatordan 

Pe�eneklerle savaĢmak i�in Balkanlar‟daki ge�itlerden ge�melerine m�saade etmesini istemiĢlerdir. 

Ancak Ġmparator Aleksi buna m�saade etmemiĢtir.34 

Pe�enekler, Kuman tehlikesinden kurtulunca barÝĢÝ bozarak Bizans �lkesine yeniden akÝnlar 

yapmaya baĢlamÝĢlardÝr. Pe�eneklere bu sÝralar galiba Pavlikyanlar da iĢtirak etmiĢlerdir. ��nk� kÝsa 

bir zaman sonra Filibe Pe�eneklerin eline ge�miĢtir. Bizans bu h�cumlara cevap verebilecek durumda 

değildi. Pe�enekler Makedonya‟ya kadar b�t�n Bizans �lkesini ele ge�irmiĢlerdi. Ġmparator 

 Aleksi geri �ekile �ekile Kypsella (Ipsala)‟ya kadar gelmiĢ ve Pe�eneklere karĢÝ daha fazla 

savaĢmanÝn imkansÝz olduğunu g�rerek barÝĢ istemiĢtir.35 

Pe�enekler 1087 yÝlÝnda yapÝlan bu barÝĢtan sonra 1087-1088‟de kÝĢÝ ge�irmek i�in Taurokomos 

(Taurokomenda) (Ergene nehrine yakÝn) kalmÝĢlar ve Hayrabolu‟ya gelmiĢlerdir. Bu da oradaki yerli 

ahali arasÝnda hoĢnutsuzluk yaratmÝĢtÝr. Babaeski‟de bulunan Ġmparator Aleksi baĢkente d�ner 

d�nmez Pe�eneklere karĢÝ m�cadele etmek i�in yeni kuvvetler toplamaya baĢlamÝĢ ve 1088-1089 
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yÝlÝnÝ bununla ge�irmiĢtir. SavaĢta �len askerlerin oğullarÝndan kurulan bu orduya “Arkhontopoulos 

(archontopuloi) (Archont oğullarÝ: Bey oğullarÝ) ismi verilmiĢtir. 1088 yÝlÝ ilkbaharÝnda Pe�enekler 

L�leburgaz‟a kadar gelince Bizans bu kÝtayÝ onlara karĢÝ g�ndermiĢtir. Bunlar doğrudan Pe�enek 

kararg�hÝna saldÝrmÝĢlar ancak Pe�enekler tarafÝndan geri p�sk�rt�lerek 300 kadarÝ da �ld�r�lm�Ģt�r. 

Pe�enekler daha sonra Hayrabolu‟nun i�inden ge�erek Aspra‟ya (Malkara yakÝnlarÝnda) geldiler. 

Ġmparator bu yÝl da kendi kuvvetlerini toplayamamÝĢ, Pe�eneklere karĢÝ sadece g�rd�kleri yerlerde, 

yani kalelerde saldÝrmÝĢlar ve birka� defa da baĢarÝ kazanmÝĢlardÝr.36 

Pe�enekler Bizans imparatoru Komnenos‟un Ġzmir T�rk beyi �aka‟ya (Tzakhas) karĢÝ olan 

m�cadelesinden istifade ederek, Trakya‟da yeniden harekete ge�miĢlerdir. Bizans ordusunda 

Pe�eneklerden Bizans tarafÝna ge�en Neantz�s (Nean�es) ve kumandanlardan-isimlerine bakÝlÝrsa 

T�rk olan Kantzous (Kan�u) ve Katran�s (Katran) da bulunuyorlardÝ. Pe�eneklerin k���k bir b�l�m� 

Aleksi‟nin ordusuna tesad�f etmiĢ ve onlarÝ t�kip ederek Russion‟a (KeĢan) kadar ilerlemiĢtir. 

Pe�enekler 1088 yÝlÝ sonbaharÝnda KeĢan yakÝnlarÝnda bir Ģehir olan Polybotos‟a (Polboton) 

yaklaĢmÝĢlar ve burada m�stahkem bir karargah kurmuĢlardÝr. Ġmparator bunlarÝn �zerine daha fazla 

ilerlemelerine mani olmak i�in bir ordu sevketmiĢtir. Bu orduda bulunan Neant�z adlÝ Pe�enek aslÝnda 

kendi milletine yardÝm etmek ve Bizans‟Ýn durumunu Pe�eneklere haber vermek i�in bu orduda 

bulunuyordu. O, bir tepede kendi kavimdaĢlarÝ ile g�r�lerek Bizans‟Ýn durumu hakkÝnda bilgi vermiĢtir. 

Ancak Bizans ordusunda Pe�enek�e bilen birisi onun tepede s�ylediklerini duyarak Ġmparatora gelip 

haber vermiĢtir. Ġmparator onlarÝ y�zleĢtirmiĢ ancak Neant�z bunun bir yalan olduğunu s�yleyerek o 

kiĢiyi kÝlÝcÝyla hemen orada �ld�rm�Ģt�r. Ġmparator durumun inceliğini g�rerek ona bir Ģey yapmamÝĢ 

ancak bir s�re sonra Neant�z‟de atÝna binerek Pe�enek saflarÝna ge�miĢtir. Daha sonra o �n saflarda 

yer alarak Bizans ordusuna karĢÝ kavimdaĢlarÝnÝ sevketmiĢtir. Bu arada Pe�enekler Haden denilen bir 

yere gelerek savaĢ durumu almÝĢlardÝr. Bizans ordusu da akĢama doğru buraya gelerek savaĢ 

d�zenine girmiĢtir. Ġmparator bu arada KeĢan‟a giderek asker toplayÝp geri d�nm�Ģt�r. Ancak her iki 

taraf birbirlerine saldÝrmadan akĢama kadar beklemiĢler sonunda da Pe�enekler �ekilip gitmiĢlerdir.37 

1088 yÝlÝnÝn sonbaharÝndaki bu sefer daha ziyade mevzii bir savaĢtan ibaret idi. Ġmparator 

kalelerde saklanarak, ara sÝra fÝrsat bulduk�a huru� hareketleri ile Pe�enekleri rahatsÝz etmekten 

baĢka bir Ģey yapamamÝĢ ve Pe�eneklerde bu sayede Trakya ve Makedonya‟da istedikleri gibi 

hareket etmiĢlerdir. Bundan sonra Ġmparator hastalanmÝĢ ve ordu bir s�re KeĢan‟da kalmÝĢtÝr. Bu 

sÝralarda Tatran�s adlÝ bir Pe�enek gelerek, Pe�eneklerin onlara karĢÝ h�cuma hazÝrlandÝklarÝnÝ haber 

vermiĢ, Ġmparator da onu el�i olarak g�nderip barÝĢ istemiĢse de Pe�enekler bunu kabul 

etmemiĢlerdir. Bunun �zerine KeĢan‟a yakÝn bir yerde atlarÝnÝ otlatan Pe�eneklerin �zerine Ġmparator 

Ouzas (Oğuz,Uzan) adlÝ bir T�rk baĢbuğunu aniden saldÝrmasÝ i�in g�ndermiĢ ve o da Pe�eneklere 

saldÝrarak atlarÝ ve adamlarÝnÝ ele ge�irmiĢtir. Bundan sonra Pe�enekler harekete ge�erek Ģehri tazyik 

etmiĢlerdir. Bizans ordusu Pe�enekleri geri p�sk�rtmeyi baĢarmÝĢtÝr. Ancak bu baĢarÝ Bizans‟Ýn 

durumunu değiĢtirmemiĢtir. Aleksi, KeĢan‟Ý terk edip bu yol �zerinde �nemli bir askeri mevki olan 

�orlu‟ya gelerek durmuĢtur. AmacÝ Pe�eneklerin daha ileriye gitmelerine engel olmaktÝ. Pe�enekler 

de BizanslÝlarÝ t�kiple m�stahkem bir mevkide bulunan �orlu‟ya gelmiĢlerdir. Ġmparatorun onlarla bir 
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meydan muharebesi yapacak ordusu yoktu ve bu y�zden o kurnazlÝğÝnÝ kullanarak onlarÝn 

muhasarayÝ kaldÝrmalarÝnÝ sağlamÝĢtÝr.38 Bu hadise 1088-1089 yÝlÝ sonbaharÝnda olsa gerektir. 

Bulgaristan kilisesinin piskoposluğuna tayin edilen ve zamanÝn en y�ksek hatiplerinden sayÝlan 

Theophylaktos‟un Aleksi‟ye hitaben yazdÝğÝ nutuktan 1088-1090‟da BizanslÝlarla-Pe�enekler arasÝnda 

bir barÝĢÝn yapÝldÝğÝnÝ anlÝyoruz.39 

1089-1090 yÝlÝnÝn galiba kÝĢÝnda Pe�enekler Ergene boyuna ge�miĢlerdir. ��nk� ġubat 

ortalarÝna doğru bir Pe�enek kÝtasÝnÝn B�y�k �ekmece-K���k �ekmece arasÝndaki Khoirobakkhoi‟ye 

(Chirobakchi)40 yaklaĢtÝklarÝnÝ g�r�yoruz. Bu haber �zerine Ġmparator baĢkentte 500 kadar adam 

toplayarak onlarÝ b�t�n gece silahlandÝrmÝĢ ve nasÝl savaĢacaklarÝnÝ g�stermiĢtir. 14 ġubat‟ta 

imparator acele topladÝğÝ bu kuvvetlerle baĢkenti terk ederek Pe�eneklere karĢÝ harekete ge�miĢtir. 

Aleksi Khoirobakkhoi‟ye gelerek, b�t�n kapÝlarÝ kapatmÝĢ ve Ģehir ahalisinden hi� kimsenin 

Pe�eneklerle konuĢmasÝna m�saade etmemiĢtir. 15 ġubat‟ta Pe�enekler Khoirobakkhoi‟ye 

yaklaĢmÝĢlar ve surlarÝn �n�ndeki tepeyi iĢgal etmiĢlerdir. Ġmparator Pe�enekleri yenerek baĢkente 

geri d�nm�Ģt�r.41 

Pe�enekler bu mağlubiyetin karĢÝlÝğÝnÝ 1090 veya 1091 ġubatÝ‟nÝn sonlarÝnda baĢkenti 

Byzantion‟un surlarÝna gelerek Ģehri tehlikede bÝrakarak almÝĢlardÝr. Bir yandan Pe�enek ve diğer 

yandan Ġzmir‟deki �aka Bey‟in hareketleri Bizans‟Ý zor duruma d�Ģ�rm�Ģt�r. Nitekim �aka Bey‟in 

kendisi denizden ve Pe�eneklerde karadan Bizans‟a saldÝrmak �zere anlaĢmÝĢlardÝr. Bu tehlike 

BizanslÝlar i�in �ncekilerden �ok daha b�y�k idi. BizanslÝlar tek kurtuluĢu Kumanlardan yardÝm 

istemekle bulmuĢlardÝr. Nitekim Bizans Kumanlara ve Doğu Avrupa‟ya yardÝm ricasÝ ile mektuplar 

g�nderdiği zaman memleketin i�indeki �lkelerden de asker toplamaya gayret sarf etmiĢtir. Bu gaye ile 

general Nikefor Meliss�nos, Trakya ve Makedonya‟da Pe�eneklerin h�cumlarÝndan etkilenen yerlere 

g�nderilmiĢ ve ona Ainos‟u (Erez) olabildiğince �abuk iĢgal etmesi emredilmiĢti. Orada Bulgar ve 

Ulahlardan bir ordu teĢkil edecekti. AynÝ zamanda kalelerdeki garnizonlara dokunmamalarÝ 

emredilmiĢti ��nk� Pe�enekler buralara h�cum ettikleri takdirde kalelerdeki garnizonlar �lkeyi 

savunacaklardÝ. Flandre kontu Robert‟in g�ndermiĢ olduğu 500 Ģ�valye de Ġzmit tarafÝnda meydana 

gelebilecek bir saldÝrÝ i�in g�revlendirilmiĢti. Ġhtiya� halinde onlarÝ baĢka yerlere g�ndermekte 

m�mk�nd�. 

Pe�eneklerin 1091 NisanÝ‟nda ani olarak harekete ge�meleri Bizans‟Ý �ok m�Ģk�l bir duruma 

sokmuĢtur. BaĢkentteki kuvvetler toplanarak Ġznik‟teki T�rk beylerine karĢÝ kullanÝlan Frenk Ģ�valyeleri 

alel-acele getirtilerek Bizans ordusu ile Meri�‟in mansabÝndaki Enez Ģehrine gemilerle g�nderilmiĢtir. 

Enez‟in bulunduğu mevki savunma i�in �ok elveriĢli idi. Pe�eneklerin esas kuvvetleri Khoir�nos‟ye 

(Choerenos, Chirini: Domuzlu) doğru ilerlemekte idi. Ġmparator da ordusunun baĢÝna gelmiĢti. Ġki ordu 

arasÝnda kuvvet bakÝmÝndan olduk�a b�y�k bir fark vardÝ. Ġmparator bunu g�r�nce korkarak, kurtuluĢ 

�midinin olmadÝğÝnÝ zannetmiĢtir. ��nk� beklemekte olduğu Kumanlar h�l� gelmemiĢti. BizanslÝlar 

b�y�k bir korku ile Pe�eneklerin hareketlerini takip ediyorlar, herhangi bir h�cuma ge�emiyorlardÝ. 

Pe�enekler de savaĢa giriĢmemiĢler ve ordug�hlarÝnda kalmÝĢlardÝ. Bu suretle �� g�n ge�miĢti. 

BoĢuna ge�irilen bu �� g�n Pe�enekler i�in en b�y�k felaketin gelmesine sebep olmuĢtur. 
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KarĢÝlarÝndaki g��s�z Bizans ordusunu kendi hallerine bÝrakmalarÝ Pe�eneklerin en b�y�k hatalarÝnÝ 

teĢkil etmektedir. Bizans ordusunu imha etmek Pe�enekler i�in �ok kolay bir iĢti. Ancak onlar galiba 

Ġzmir‟den �aka Bey‟in gelmesini bekledikleri i�in bunu yapmamÝĢlardÝr. AyrÝca onlarÝn yaklaĢan 

Kuman tehlikesinden de haberleri yoktu. BaĢbuğ Manyak, Moniakl (Bonyak) ve Togortak (Tugorkan) 

tarafÝndan idare edilen yaklaĢÝk 40.000 kiĢilik Kuman ordusu Pe�eneklerle savaĢmak �zere Bizans‟a 

yardÝma gelmiĢlerdi. Kumanlar Pe�eneklerle savaĢmak i�in Ġmparatordan �� g�n s�re istemiĢler ve 

elde edecekleri ganimetin yarÝsÝnÝ kendilerine bÝrakacaklarÝnÝ s�ylemiĢlerdir. Aleksi ise onlara on g�n 

m�saade etmiĢ ve ganimetinde tamamen onlarÝn olacağÝnÝ s�ylemiĢtir. �� g�n ge�tikten sonra Bizans 

imparatorunun savaĢmak i�in acele etmediğini g�ren Ku-manlar el�i g�ndererek “Ne zamana kadar 

meydan savaĢÝnÝ erteleyeceğiz? Bilesin ki artÝk daha fazla beklemeyeceğiz; yarÝn sabah g�n doğunca 

ya kurt ya da kuzu eti yiyeceğiz” demiĢlerdir. Aleksi bir taraftan da Trakya ve Makedonya‟dan gelecek 

kuvvetleri beklemekte idi zira KumanlarÝn Pe�enekleri yeneceklerine pek inanamÝyordu. Daha fazla 

bekleyemeyeceğini g�ren Ġmparator Enez‟e giderek buradan bir gemiye binmiĢ Meri� nehrinin aktÝğÝ 

yeri ve her iki sahili araĢtÝrarak askerlerinin mevzi alabilecekleri en iyi yeri aramÝĢtÝr. Ancak ertesi g�n 

geri d�nerek nehri ge�miĢ ve daha sonra Chirine denilen yerde kamp kurarak kendisi yeterli miktarda 

atlÝ askerle Enez‟e d�nm�Ģt�r. Meri�‟in batÝsÝnda bulunan ordunun yardÝmÝna kÝsa bir s�re sonra 

Trakya ve Makedonya‟daki askerlerde gelmiĢlerdir. Bu Ģekilde biraz daha kuvvetlenen Bizans, 

Pe�enekler tarafÝndan iĢgal edilen ve Philokalos adÝnÝ taĢÝyan, Meri�‟in ge�itlerinden birini ellerine 

ge�irmiĢlerdir. Geceyi burada ge�iren Bizans ordusu Lebune (Lebounion, Lebunium) denilen bir yeri 

iĢgal etmiĢlerdir. Bizans imparatorunun savaĢ baĢlamadan �nce birka� kez yer değiĢtirdiğini 

g�r�yoruz. Bu arada Pe�eneklerden Neant�z yeniden Ġmparatorun yanÝna gelmiĢ ancak bu sefer 

Ġmparator tarafÝndan affedilmemiĢtir. 

BizanslÝlar KumanlarÝn gelmesi ile Meri�‟in sol tarafÝna ge�miĢlerdir. Ancak savaĢ Meri�‟in sağ 

tarafÝnda bulunan Lebunium‟da bir tepede cereyan etmiĢtir. Bu yerin g�n�m�zdeki Omurbey civarÝnda 

olduğu sanÝlmaktadÝr. 29 Nisan 1091 yÝlÝnda SalÝ g�n� yapÝlan meydan muharebesinde Pe�enekler 

�zellikle KumanlarÝn sayesinde Bizans karĢÝsÝnda b�y�k bir mağlubiyete uğramÝĢlar ve bu 

Pe�eneklerin b�y�k bir kÝsmÝ savaĢ meydanÝnda mahvolmuĢlardÝr. Yine Lebunium yanÝndaki 

muharebede Pe�enekler en b�y�k hezimetlerini yaĢamÝĢlar ve aynÝ zamanda Balkanlar‟daki siyasi 

faaliyetlerine son veren bir darbe almÝĢlardÝr. Esir alÝnan Pe�enekler de Bizans tarafÝndan kÝlÝ�tan 

ge�irilmiĢlerdir.42 

Lebuniem zaferinden sonra Bizans Ġmparatorluğu, 1048 yÝlÝndan itibaren Ģiddetle devam eden 

Pe�enek tehlikesinden kurtulmuĢ bulunuyordu. Bu savaĢtan sonra sağ kalan Pe�eneklerin bir 

kÝsmÝnÝn Tuna boyuna veya Macaristan‟a gittikleri imkan dahilindedir. BizanslÝlarÝn eline esir d�Ģenler 

ya �ld�r�lm�Ģ veya Makedonya ve Balkanlar‟da yerleĢtirilmiĢlerdir. Pe�eneklerin bir kÝsmÝnÝn bilhassa 

XII. y�zyÝl baĢlarÝna kadar Makedonya‟daki Moglena civarÝnda kadÝn ve �ocuklarÝ ile birlikte 

yaĢadÝklarÝnÝ ve “Moglena Pe�enekleri” diye anÝldÝklarÝnÝ da biliyoruz.43 

Bu mağlubiyeti m�teakip Pe�eneklerin askeri kudretlerine de son verilmiĢtir. Bizans topraklarÝna 

yerleĢtirilen bu Pe�eneklerden Ġmparatorun �zel kÝtalarÝ teĢkil edilmiĢtir. BizanslÝlar Pe�eneklerin 
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m�kemmel bir askeri kuvvete sahip olduklarÝnÝ yakÝndan bildiklerinden fÝrsat bulduk�a bunlardan 

kendi hizmetlerine almaya gayret etmiĢlerdir. Bizans gerek Normanlara gerekse Anadolu 

Sel�uklularÝna karĢÝ yaptÝğÝ savaĢlarda ordusunda daima Pe�enek kuvvetlerini bulundurmuĢlardÝr.44 

Rusya‟da Kumanlar ile UzlarÝn arasÝnda kalan ve Rus knazlÝğÝnda bir s�re hizmet eden 

Pe�enekler 1121 yÝlÝnda burayÝ terk ederek 1122‟de Tuna boyuna gelmiĢlerdir. Bu Pe�enekler Tuna‟yÝ 

ge�erek Trakya‟nÝn bir kÝsmÝnÝ yağma edince Ġmparator onlarÝn h�cumlarÝna mani olmak i�in ordu 

g�ndermiĢtir. Bu ordu Pe�enekleri mağlup etmiĢtir.45 Daha sonra 1152 yÝlÝnda Pe�enekler Tuna 

nehrini ve Balkan dağlarÝnÝ ge�erek Filibe civarÝna kadar gelmiĢler ve etrafÝ yağmalamÝĢlardÝr. Ġkinci 

defa ise 1154‟de Tuna‟yÝ ge�ip nehir boyundaki Bizans topraklarÝnÝ tahrip etmiĢlerdir. Pe�eneklere 

karĢÝ bir ordu g�nderilmiĢse de bu ordu Pe�enekler tarafÝndan mağlup edilmiĢtir. Pe�enekler eski 

�detleri �zere bir�ok ganimet alarak �lkelerine geri d�nm�Ģlerdir.46 

XII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Suriye‟ye yakÝn Bizans �lkesindeki Anadolu Ģehirlerinde Pe�enekler 

garnizon hizmetinde bulunuyorlardÝ. Gerek bu kalelerdeki gerekse Bizans‟Ýn �eĢitli yerlerine iskan 

ettirilen Pe�enekler HÝristiyanlÝğÝ kabul etmiĢlerdir. Bir kÝsmÝ ise Suriye‟nin T�rkler tarafÝndan 

alÝnmasÝndan sonra T�rklerin id�resine girerek Ġsl�miyet‟i kabul etmiĢlerdir. BunlarÝn bakiyeleri Halep 

ve Macar civarÝnda XVI. y�zyÝl sonlarÝna kadar mevcuttur. Pe�eneklerin b�y�k bir kÝsmÝ Macaristan‟a 

gidip MacarlarÝn hizmetine girmiĢlerdir. Tuna‟nÝn doğusunda kalanlar ise Kumanlarla birleĢmiĢlerdir. 

Bizans kaynaklarÝnda Pe�eneklere ait son bilgiler 1161-1171 yÝllarÝna aittir. 1161-1171 yÝllarÝ 

arasÝnda bir�ok yerleri yağmalamÝĢlardÝr. BunlarÝn �zerine bizzat Ġmparator Manuel Komnenos 

giderek Tuna‟yÝ ge�miĢ ve Taurocythia‟ya kadar ilerlemiĢtir. Ancak Pe�eneklere rastlayamamÝĢ 

sadece geri d�nerken bir Pe�enek kÝtasÝnÝ g�rerek onlara saldÝrÝp, mağlup etmiĢ ve 100 kadarÝnÝ da 

esir almÝĢtÝr. 

Bundan sonra Bizans kaynaklarÝ Pe�eneklerden ayrÝ olarak bahsetmemiĢlerdir. Ancak bazÝ 

yerlerde Bizans sarayÝnda bunlarÝn b�y�k r�tbeler kazanmÝĢ olduklarÝna dair kayÝtlar vardÝr.47 

Bug�n g�n�m�zde Bulgaristan, Bosna, Romanya‟da Pe�eneklerden kalma pek �ok yer adlarÝ 

vardÝr. Mesela Tuna‟nÝn son mecrasÝnda sağ tarafÝnda bulunan Dobruca gibi.48 

 

1 O. Golubovskiy, Pe�enegi, Torki i PolovtsÝ do NaĢestviya Tatar, No: 1, Kiev l883-l884, s. 

225; A. N. Kurat, IV-XVIII. Y�zyÝllarda Karadeniz Kuzeyindeki T�rk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 

l972, s. 45; a.e. m�ell., Pe�enek Tarihi, Ġstanbul l937, s. 107-108; Kafesoğlu, T�rk Milli K�lt�r�, 

Ġstanbul 1997, s. 180. 

2 Rasovskiy, Pe�eneklerin Macaristan‟a 3 yoldan ve Macar kaynaklarÝndaki efsanelere g�re 

Arpad d�neminde yani X. y�zyÝlda geldiklerini belirtmektedir. Yine o eldeki kaynaklara g�re ve 

�zellikle Konstantin‟in verdiği bilgilere dayanarak bunun 945 yÝlÝnda olduğunu ve X. AsrÝn birinci 
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yarÝsÝnda yaĢayan Macar h�k�mdarÝ Zoltan zamanÝnda Macaristan‟Ýn kuzeybatÝsÝnda ve Fert� g�l� 

�evresinde yaĢadÝklarÝnÝ s�ylemektedir. Bk. D. A. Rasovskiy, “Pe�enegi, Torki i Berendey Na Rusi i v 

Ugrii”, Seminaruum KondakovÝanum, Praha l933, s. 4; Pe�eneklerin Macaristan‟a ilk geliĢleri 

hakkÝnda detaylÝ bilgi i�in bk. a.e. a.e., s. 5-7; Rasovskiy, ayrÝca Pe�eneklerin Ġtil boyunu terk ettikleri 

zaman, Hazarlara tabi olan MacarlarÝn Don ve Kuban sahasÝnÝ ellerinde bulundurduklarÝndan; yeni 

yurt edinmek isteyen Pe�eneklerin bu isteklerini ancak MacarlarÝ yenmekle m�mk�n olacağÝnÝ 

anlamalarÝndan ve daha sonra da her iki kavim arasÝnda meydana gelen savaĢlarda Pe�eneklerin 

�st�n gelerek Macaristan‟a nasÝl yerleĢmeye baĢladÝklarÝnÝ geniĢ bir Ģekilde anlatmaktadÝr. s. 19-42; 

AyrÝca bk. Kurat, Pe�enek, s. 38, 43-50; a.e. m�ell., Karadeniz, s. 46-47; Golubovskiy, a.e. a.e., s. 

225-227. 

3 Konstantin Porphrogenetus, de Administrando Ġmperio, Bonn l840, s. 38, 40; Rasovskiy, 

a.g.m., s. 5. 

4 Bizans, 894‟de Bizans arazisine girerek imparatorluk ordusunu mağl�p eden Bulgar �arÝ 

Simeon‟a karĢÝ bu sÝrada Dnyeper ile Tuna nehirleri arasÝndaki topraklarda bulunan MacarlarÝ 

yardÝma �ağÝrmÝĢ, Macarlar da Bizans‟Ýn bu �ağrÝsÝna uyarak bir ka� defa Simeon‟u arkadan vurarak, 

kuzey Bulgar arazisini tahrip etmiĢlerdir. Bu arada Bizans‟Ýn donanma KumandanÝ Eustathios Tuna 

ağzÝnÝ tutarken Bizans baĢkumandanÝ Nikephoros Phokas‟da Bulgaristan‟Ýn sÝnÝr b�lgesini iĢgal 

etmiĢti. Simeon Bizans ile m�tareke anlaĢmasÝ yaparak zaman kazandÝ ve Bizans imparatoru nasÝl 

Macarlara baĢvurduysa, o da g�ney Rusya  

ovasÝnda bulunan Pe�eneklere m�racaat etti. Pe�eneklerin yardÝmÝyla Macarlar‟Ý mağl�p eden 

Simeon tekrar BizanslÝlara d�nd� ve Bulgaropygon yankÝnlarÝnda BizanslÝlar �zerinde kesin bir zafer 

kazandÝ (896). Bunun �zerine barÝĢ yapÝldÝ. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi/T�rk. terc. Fikret 

IĢÝltan/, TTK Yay. Ankara 1991, s. 239. 

5 Bizans topraklarÝnda Bulgar �arÝ Simeon‟un tahribatÝ i�in bk. G. Ostrogorski, Bizans 

Devleti, s. 243-244. 

6 Kurat, Pe�enek, s. 108; Ayn m�ell., Karadeniz, s. 60-61. 

7 Kurat, Pe�enek, s. 111; Ayn m�ell., Karadeniz, s. 60-61; Pe�eneklerin Karadeniz‟in 

kuzeyine geliĢlerini Bizans iyi değerlendirmiĢ ve Pe�enekler‟e el�iler g�ndererek onlarÝ Bulgarlara 

karĢÝ kazanmak istemiĢtir. Ġlk temaslar 915 tarihinde ger�ekleĢmiĢ ve KÝrÝm kumandanÝ Leon 

Phokas‟a gereken talimat verilerek, Pe�eneklerin Bulgarlara karĢÝ sevki i�in her t�rl� �areye 

baĢvurmasÝ bildirilmiĢti. Phokas‟a Ģayet bunu baĢarÝrsa kendisine “Patricius” unvanÝ gibi y�ksek bir 

p�yenin verileceği de vadedilmiĢti. Bunun �zerine Phogas, Pe�eneklerle buluĢmuĢ ve onlarla 

Bulgarlar �zerine gitmeleri hususunda bir anlaĢma yapmÝĢtÝ. Pe�enekler 20 Ağustos 917‟de, 

Bulgarlara karĢÝ savaĢmak maksadÝyla Tuna‟ya doğru gitmiĢlerdi. Bizans gemileri kendilerini Tuna‟nÝn 

diğer tarafÝna ge�ireceklerdi. Fakat kumandan Phokas, Bizans amirali Romanos Lekapenos ile bir 

mesele y�z�nden kavga etmeye baĢladÝ. Bunu g�ren Pe�eneklerin BizanslÝlara g�venleri kalmadÝ ve 
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geri d�n�p gittiler. Bizans ordusu b�y�k hazÝrlÝklardan sonra Karadeniz kÝyÝsÝ boyunca d�Ģman 

topraklarÝna girdi. Ancak bu ordu 20 Ağustos 917‟de Simeon tarafÝndan baskÝna uğratÝlarak 

tamamÝyla imha edildi. Bk. Ostrogorsky, Bizans, s. 245. 

8 Konstantin Porhygennetos, De administrandÝ Ġmperio, Bonn l840. 

9 Kurat, Karadeniz., s 62-63. 

10 Togan, Mes‟udi‟nin 932 yÝlÝnda Velender adlÝ bir Bizans kalesine Pe�eneklerin 

h�cumlarÝndan bahsettiğini ve Velender‟in Kafkaslar‟da bir yerde bulunduğunu belirterek, buraya 

saldÝranlarÝn Hazar Pe�enekleri olabileceklerini s�ylemektedir. Bk. Z. V. Togan, “Pe�enekler”, ĠA, c. 

IX, s. 539; Kurat, detaylÝ bir Ģekilde bu saldÝrÝ ve buranÝn nerede bulunduğu �zerinde durmaktadÝr. 

Kurat, Pe�enek, s. 116-124. 

11 Kurat, Pe�enek, s. 129-130; Togan, Pe�enekler, s. 539. 

12 Skylitzes, Ioannes, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, (Ed. J. Bekker: Corpus 

Scriptorum Historia Byzantinae), c. II, Bonn l839, s. 584,; Golubovskiy, a.e. a.e., s. 235; V. G. 

Vasilyevskiy, “Vizantiya i Pe�enegi”, TrudÝ, c. I, Sankt-Peterburg l908, s. 10-11; Kurat, Pe�enek, s. 

131-133. 

13 En �nemli Bizans kaynağÝmÝz olan Cedrenus‟da bu sayÝ 800 bin olarak verilmektedir. 

Ancak gerek Golubovskiy, gerek Vasilyevskiy ve gerekse Kurat bu sayÝnÝn �ok abartÝlÝ olduğunu 

belirterek, bunun belki 80 bin olabileceğini belirtmiĢlerdir. 

14 Cedrenus, a.e. a.e., s. 586; Vasilyevskiy, a.e. a.e., s. 12-14; A. P. Kajdan, “Ġoann 

mavropod, Pe�enegi i Ruskiye v Seredine XI. v”, Zbornik Radova, No. VIII, Beograd l963, s. 12; 

Kurat, Pe�enek, s. 135-136; Togan, Pe�enekler, s. 539. 

15 Cedrenus, a.e. a.e., s 588-589; Kurat, Pe�enek, s. 136-137; Togan, Pe�enekler, s. 539. 

16 Kurat, Pe�enek, s. 138. 

17 Cedrenus, a.e. a.e., s. 590; Kurat, Pe�enek, s. 138-140. 

18 Cedrenus, a.e. a.e., s. 598; Kurat, Pe�enek, s. 140-142. 

19 Cedrenus, a.e. a.e., s 600-602 arasÝnda detaylÝ bilgi verilmektedir. Kurat, Pe�enek, s. 144; 

Togan, Pe�enekler, s. 540. 

20 Cedrenus, a.e. a.e., s 603; Bu iki Pe�enek baĢbuğu arasÝndaki m�cadeleler i�in bk. 

Vasilyevskiy, a.e. a.e., s. 42-85; Kurat, a.e. a.e., s. 145. 

21 Cedrenus, a.e. a.e., s. 604-608; Kurat, Pe�enek, s. 145-148. 
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22 Kajdan, a.e. a.e., s. 180. 

23 Rasovkiy, a.g.m., s. 17-18; Kurat, Pe�enek, s. 150-152; Togan, Pe�enekler, s. 540. 

24 Kurat, Pe�enek, s. 153-155. 

25 GeniĢ bilgi i�in bk. Kurat, Pe�enek, s. 155-160. 

26 Anna Kommena AlexÝad (T�rk. Terc. Bilge Umar) Ġstanbul 1996. 

27 Anna bu Pe�enek baĢbuğlarÝnÝn isimlerin Tatou, Khales, Seslav ve Satzas olarak 

vermekte ve bunlarÝn bu Ģehirleri ele ge�irdikten sonra Tuna‟yÝ rahat�a aĢarak, komĢu b�lgeleri talan 

ettiklerini ve birka� kaleyi ele ge�irdikten sonra bir s�re hareketsiz kalarak tarÝmla uğraĢtÝklarÝnÝ 

belirtmektedir. a.e. a.e., s. 210; Kurat, Pe�enek, s. 166. 

28 Anna babasÝ Aleksi Komnenos‟un, Normanlarla ilk defa 18 Ekim 1082 tarihinde Anadolu 

Sel�uklu h�k�mdarÝ S�leyman ġah‟Ýn g�nderdiği bir T�rk ordusu ve Venediklilerden sağladÝğÝ orduyla 

beraber savaĢtÝğÝnÝ ancak mağlup olmaktan kurtulamadÝğÝnÝ s�ylemektedir. DetaylÝ bilgi i�in bk. a.e. 

a.e., s. 131-150. Ancak daha sonra 1083 tarihinde yaptÝğÝ savaĢÝ Sel�uklu T�rklerinin sayesinde 

kazanarak, PavlikanlarÝn �nde gelenlerini tutuklatarak, mallarÝna el koymuĢ ve s�rg�ne g�ndermiĢtir. 

a.e. a.e., s. 178-180; Kurat, Pe�enek, s. 167. 

29 Aleksi bu Travel‟e bağÝĢlanma ve tam �zg�rl�k g�vencesi veren bir AltÝn YaldÝzlÝ Ferman 

yazdÝrarak g�ndermiĢtir. Kommena, a.e. a.e., s. 183. 

30 Kommena, a.e. a.e., 211-212; Kurat, Pe�enek, s. 168-169. 

31 Kommena, a.e. a.e., s. 213-222; AyrÝca bu hadiseler Kurat‟ta olduk�a teferruatlÝ bir Ģekilde 

anlatÝlmaktadÝr. bk. Kurat, Pe�enek, s. 169-179. 

32 Kommena, a.e. a.e., s. 223-224; Kurat, Pe�enek, s. 180-181. 

33 Kommena, a.e. a.e., s. 224; Kurat, Pe�enek, s. 181-182. 

34 Anna, Ġmparatorun KumanlarÝn tekrar gelmesinden korktuğu i�in Synesios adÝndaki el�iyi 

AltÝn YaldÝzlÝ Fermanla birlikte Pe�enekleri uzlaĢmaya ve anlaĢma ikna etmek i�in g�nderdiğini 

belirterek, Synesios‟dan Pe�eneklerin daha fazla ileriye gitmemeleri ve bulunduklarÝ yerde kalmalarÝnÝ 

sağlamasÝnÝ ve karĢÝlÝğÝnda da onlara nelere ihtiya�larÝ varsa bol bol verileceğini s�ylemesini 

istemiĢtir. Nitekim el�i onlarÝn yanÝnda uzun s�re kalarak her �eĢit hizmetlerinde bulunmuĢ ve 

sonunda onlarÝ Ġmparatorla anlaĢmaya razÝ etmiĢtir. a.e. a.e., s. 226; Kurat, Pe�enek, s. 193-194. 

35 Kommena, a.e. a.e., s. 227; Kurat, Pe�enek, s. 194-195. 

36 Kommena, a.e. a.e., s. 228; Kurat, Pe�enek, s. 195-196. 
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37 Anna bu hadiseyi detaylÝ bir Ģekilde anlatmaktadÝr, a.e. a.e., s. 234-237; Kurat, Pe�enek, 

s. 201-203. 

38 Anna eserinde bu hadiseleri teferruatlÝ bir Ģekilde anlatmaktadÝr, a.e. a.e., s. 239-241; 

Kurat, Pe�enek, s. 204-205. 

39 Kurat, Pe�enek, s. 207. 

40 Kaynaklarda buranÝn nerede bulunduğu konusunda iki g�r�Ģ vardÝr: 1) K���k �ekmece ile 

B�y�k �ekmece arasÝnda ve Mela deresi kÝyÝsÝnda; 2) �atalca; AyrÝca Vasilyevskiy bu tarihi 1091 

yÝlÝnÝn ġubatÝ olarak vermektedir. Bk. Vasilyevskiy, a.e. a.e., s. 255. 

41 Kommena, a.e. a.e., s. 243-245; Kurat, Pe�enek, s. 208. 

42 Anna bu zaferden sonra BizasnlÝlar tarafÝndan “(Bir g�n eksik kaldÝğÝndan) Pe�enekler 

MayÝs‟Ý g�remediler” diye bir t�rk� s�ylediklerini belirterek s. 247-258 arasÝnda bu zaferi �ok geniĢ bir 

Ģekilde anlatmaktadÝr; Kurat, Pe�enek, s. 214-227 arasÝnda da detaylÝ bilgi verilmektedir. 

43 Kurat, Pe�enek, s. 229. 

44 Kommena, a.e. a.e., s. 346-348; s. 479-484. 

45 Vasilyevskiy, a.e. a.e., s. 102-107; Rasovskiy, a.g.m., s. 18-19; Kurat, Pe�enek, s. 232. 

46 Kurat, Pe�enek, s. 234. 

47 Kurat, a.e. a.e., s. 235-236. 

48 Kurat, a.e. a.e., s. 240. 
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Ondördüncü Bölüm 
Kimek-Kıpçak / Kumanlar 

 

Kıpçaklar ve Kumanlar / Doç. Dr. Ahmet Gökbel [s.729-756]   

Cumhuriyet �niversitesi Ġlahiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

A. KÝp�ak ve Kuman Kelimeleri 

1. KÝp�ak Kelimesi 

KÝp�ak, bir T�rk kavimi ve bu kavmin rehberliği altÝnda kurulan kavimler birliğinin adÝdÝr. 

Kelimenin asÝl Ģekli KÝvcak olup daha sonralarÝ seslerin değiĢmesiyle KÝf�ak, HÝf�ak; HÝf�ah 

Ģekillerinde s�ylenmiĢtir. Uygur vesikalarÝnda bir ĢahÝs adÝ olarak ge�en bu kelime, Mahmud 

KaĢgari‟de KÝvcak Ģeklinde ge�mekte ve T�rklerden b�y�k bir b�l�k, bu b�l�ğ�n oturduğu b�lge, 

KaĢgar yakÝnÝnda bir yer adÝ gibi anlamlara gelmektedir.1 

Kutadgu Bilig‟de bu kelime d�rt yerde ge�mektedir.2 Radloff‟un da iĢaret ettiği gibi burada bu 

kelime “kovÝ” kelimesi ile birlikte ge�tiği i�in bu iki kelime arasÝnda bir yakÝnlÝk d�Ģ�n�lebilir. Halk 

inanÝĢlarÝnda da KÝp�ak kelimesi kovÝ veya kovuk kelimeleri ile birleĢtirilmektedir.3 �rneğin Oğuz 

DestanÝ‟na g�re, Oğuz Kağan‟Ýn “Ġt Barak” �lkesini fethi esnasÝnda beylerinden birinin karÝsÝ hamile 

kalmÝĢ, kocasÝ da savaĢta �ld�r�lm�Ģt�. Bu savaĢ yerinde kadÝnÝn doğumu yaklaĢÝnca yakÝnlardaki i�i 

oyulmuĢ olan bir ağacÝn i�inde �ocuğunu doğurdu. Durum Oğuz Kağan‟a intikal ettirilince, Kağan ona 

T�rk dilinde i�i ��r�m�Ģ ve oyulmuĢ ağa� anlamÝna gelen KÝp�ak adÝnÝ koydu.4 ĠranlÝ Tarih�i 

ReĢid�ddin C�mi�‟t-Tev�rih adlÝ eserinde KÝp�ak/KÝwcak adÝnÝ ��r�m�Ģ, yÝpranmÝĢ bir ağa� kovuğu 

Ģeklinde a�Ýklayarak Kutadgu Bilig ve efsanelerde ge�en anlamlarÝ teyid etmiĢtir.5 Ahmed RÝfat ise 

KÝp�ak kelimesini bir kavim adÝ Ģeklinde değerlendirerek Ģ�yle tarif etmiĢtir: “Kazan, Volga ve Don 

nehirleri ile KÝrÝm havalisinde CengizoğullarÝnÝn bir Ģubesini oluĢturan h�k�mete veya orduda bulunan 

Tatar kavimlere verilen isimdir.”6 Rasovsky de KÝp�ak kelimesini bir T�rk kavmi olan Kimeklerin bir 

kabilesinin ismi olarak değerlendirmiĢ ve zamanla bu kelimenin b�t�n Kimeklere Ģamil olduğunu 

belirtmiĢtir.7 

KÝp�ak T�rklerinin �nem arz eden bir �zelliği, tarihleri boyunca bu kavmi tanÝmlamak i�in bir�ok 

adÝn kullanÝlmÝĢ olmasÝdÝr. Pritsak, analiz amacÝyla bunlarÝ “yerli adlar” ve “yabancÝ adlar” olmak �zere 

iki sÝnÝfa ayÝrmÝĢtÝr. 

Yerli adlar: 
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KÝp�ak: VIII. y�zyÝldan itibaren M�sl�manlar tarafÝndan Ġsl�m� tarih ve coğrafya edebiyatÝnda 

kullanÝlan KÝp�ak kelimesi, 1240 yÝllarÝnda Moğol metinlerinde, XIII. y�zyÝldan itibaren de �in 

metinlerinde ge�mektedir. Muhtemelen Moğollara T�rklerden, �inlilere de Moğollardan ge�miĢtir. 

Kuman: Takriben 1080 yÝllarÝndan baĢlayarak genellikle Bizans yazarlarÝ tarafÝndan 

kullanÝlmÝĢtÝr. 

Kun: Bu MacarlarÝn Polovetsler i�in kullandÝğÝ addÝr. 1086‟dan itibaren kullanÝlmÝĢtÝr. 

 

YabancÝ adlar: 

Polovets: 1055‟den itibaren eski Rus metinlerinde ge�mektedir. 

Pallidi: Bremenli Adam tarafÝndan “Gesta”sÝnda muhtemelen 1072-1076 yÝllarÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. 

Valwen: (Latincesi: Valvi, Flavi/Falones/Valoni), XIII. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝndaki Orta, AĢağÝ 

Almanca (ve Latince) metinlerde g�r�lmektedir. 

Xarteks: UrfalÝ Mateos‟un Ermenice yazÝlmÝĢ kitabÝnda 1050/1051 olaylarÝnda ge�er.8 

Bu tasnife g�re, bu boy i�in kullanÝlan yedi ad, kronolojik olarak; KÝp�ak, Polovets, Kuman, Kun, 

Pallidi, Valwen/Falavi, Xarteks Ģeklinde sÝralanabilir. 

YukarÝda zikredildiği �zere bu g��ebe kavmin en eski T�rk�e adÝ KÝp�aktÝr. Bu ad “kÝp” k�k�ne 

g��lendirici “�ak” ekinin verilerek isme d�n�Ģt�r�lmesinden meydana gelen T�rk�e “KÝp�ak” 

teĢkilinden kaynaklanmaktadÝr. Bu ek OsmanlÝca “kabÝcak-kabucak”da da vardÝr (kabÝk-kabuk+�ak).9 

Netice itibariyle yukarÝda belirtmeye �alÝĢtÝğÝmÝz b�t�n verilerden bu kelimenin, bir T�rk kavmi 

veya kavimler birliğine veya belli bir b�lgeye verilen ad olarak algÝlandÝğÝ; i�i ��r�y�p boĢalmÝĢ ağa� 

ve kovuk, boĢ-ağa�sÝz ��l gibi anlamlara geldiği anlaĢÝlmaktadÝr. 

2. Kuman Kelimesi 

Dilciler, kuman kelimesinin temelinde T�rk�e (>Moğolca) kuba kelimesinin yattÝğÝ 

g�r�Ģ�ndedirler. Aslen Hakas-Altay T�rk�esi grubunda g�r�len bu kelimenin manasÝ soluk, solgun, 

sarÝmtrak‟tÝr. Kelime KaĢgarlÝ‟nÝn Divan‟Ýnda (1074-1076‟da) g�r�lmekte ve “kÝrmÝzÝ ile sarÝ arasÝ bir 

renk”olarak izah edilmektedir.10 

ġark kaynaklarÝndaki KÝp�aklarÝn adÝ BatÝ kavimlerinde ve Ermenilerde farklÝ Ģekilde 

ge�mektedir. Bu bakÝmdan bozkÝrlÝ T�rk topluluklarÝ arasÝnda istisna teĢkil ederler. Onlara BizanslÝlar 

“Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani”, Ruslar “Polovets”, Almanlar ve diğer bazÝ BatÝlÝ milletler 

“Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi”, Ermeniler “Xarteks”, Macarlar “Kun” demiĢlerdir.11 Latin 
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kaynaklarÝnda BizanslÝlarÝ takiben Kuman adÝ ge�iyor. T�rk�edeki Kuman adÝ ise Bizans‟tan alÝnmÝĢ 

olabilir. 

Ruslar, Almanlar, diğer BatÝlÝlar ve Ermeniler tarafÝndan verilen isimler, aslÝnda renk (sarÝ, 

sarÝmsÝ, a�Ýk sarÝ, saman sarÝsÝ) ifade eder. AdlarÝnÝn ilk defa ge�tiği Rus Kroniki‟nde (1055-1056) 

T�rkmen, Pe�enek ve Tork‟larla (Uz) aynÝ cinsten olduklarÝ belirtilen Kumanlar,12 anlaĢÝldÝğÝna g�re 

buralarda, daha ziyade dÝĢ g�r�n�Ģleri ile tanÝtÝlmak istenmiĢtir. Esasen Doğulu ve BatÝlÝ kaynaklar, 

KumanlarÝn kumral sa�lÝ ve sarÝĢÝn olduklarÝnda fikir birliği i�erisindedirler.13 

Pritsak, Kuman ve Kun kelimelerinin etimolojisi �zerinde durmuĢ ve bu konuya yaklaĢÝmÝ Ģ�yle 

olmuĢtur: Ona g�re, Kuman kelimesinin sonundaki “n” harfi problem meydana getirmektedir. Karl 

Heinrich Menges buna Ģu Ģekilde yaklaĢÝr: “Bu n�dir rastlanan bir isim eki, -n veya daha ziyade eski 

tip bir �okluk eki -an/-en olabilir. Mesel� KaĢgarlÝ‟da da er “erkek” kelimesinin �okluğu er-en “erkekler” 

olarak g�r�l�r.14 

Yine Pritsak, Ģimdiye kadar bilim adamlarÝnÝn Arap-Norman coğrafyacÝ el-Ġdris�‟nin (1154) 

naklettiği Ģekiller olan el-Kum�nin (Kumanlar) ve Kum�niye‟yi (Kum�n �lkesi) dikkate almadÝklarÝnÝ 

belirtmekte ve bunlarÝn ikinci hecedeki “a” harfinin uzun olduğunu a�Ýk�a g�sterdiğini a�ÝklamaktadÝr. 

Ona g�re bu da Kum�n kelimesindeki “-n” ekinin kaldÝrÝlamayacağÝ manasÝna gelir. Geriye kalan tek 

alternatif �okluk eki olan- an‟ ekidir ki, bu da, terim kollektif bir boy konfederasyonunu tanÝmladÝğÝ i�in 

mantÝk�dir. B�ylece kelimenin T�rk�e olduğu, gramer a�ÝsÝndan (kuba‟ soluk, solgun‟ tanÝmlamasÝnÝn) 

kolektif Ģeklidir ve “soluk/solgun (halk) ” anlamÝna geldiği anlaĢÝlmaktadÝr.15 

N�meth ise, Kuman ve Kun kelimelerini, aynÝ k�kten geldiği d�Ģ�ncesiyle bir arada izah etmiĢtir. 

N�meth‟e g�re, Kuman kelimesi KumanlarÝn kendi T�rk isimleridir, bu ad onlara herhangi bir yabancÝ 

millet tarafÝndan verilmemiĢtir. YabancÝ milletlerin Kumanlara verdiği ad, bu kelimenin terc�mesidir. 

Bu nedenle, d�rt dilde aynÝ anlama gelen Xarteks, Polovtsi, Falben, T�rk�e k�n ve kuman, 

KumanlarÝn halk ismidir. Zikredilen d�rt dilde de sarÝ, sarÝĢÝn, soluk renkli vb. anlam ifade eder. Ona 

g�re Kuman ve Kun kelimeleri T�rk�e sÝfat olan K�<Kub sarÝ, renksiz, u�uk renkli kelimesinden 

t�remiĢtir.16 Pritsak‟da bu g�r�Ģ� destekleyerek; bu iki kelimeyi, kum�n (< kuba soluk, solgun) ve k�n 

(< ku), soluk/solgun (bozkÝr/��l�n halkÝ) manasÝnda kabul edilebileceği Ģeklinde g�r�Ģ belirtmiĢtir.17 

Kuman adÝnÝn �nce bir ĢahÝs adÝ olduğu; daha sonralarÝ ise b�t�n bir kabileyi ifade eden bir ad 

Ģekline geldiği konusunda rivayetler s�z konusudur. AyrÝca Rus vekayinamelerinde Kuman adÝnÝ 

taĢÝyan bir baĢbuğun varlÝğÝndan da bahsedilmektedir.18 

B. KÝp�aklarÝn MenĢei 

KÝp�ak ve Kuman kelimelerinin anlamlarÝ ve nereden geldikleri hakkÝnda bilgi verdikten sonra 

Ģimdi de KÝp�aklarÝn kimliği ve menĢeleri �zerinde durmaya �alÝĢalÝm. Bir iki g�r�Ģ dÝĢÝnda b�t�n 

tarih�iler KÝp�aklarÝn bir T�rk boyu olduğunda birleĢmektedirler. 
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KÝp�ak/Kuman kabilelerinin etnik menĢei sorunu, T�rkolojinin en �apraĢÝk problemlerinden 

birisidir. BunlarÝn menĢeine dair ilk geniĢ araĢtÝrmayÝ yapmÝĢ  

olan Marquart‟Ýn19 KumanlarÝn Uzak Doğu‟da Amur Nehri dolaylarÝnda yaĢadÝğÝnÝ ileri s�rd�ğ� 

“Murqa” adlÝ bir Moğol kavminin “Kun” kabilesine bağlama iddiasÝ, onun kaynaktaki bazÝ kelimeleri 

yanlÝĢ okumasÝ (�rneğin “fÝrka” s�z�n� kavmin adÝ zannederek “Murqa”) dolayÝsÝyla kabul 

g�rmemiĢtir.20 Marquart‟Ýn verdiğimiz �rneğe benzer bir�ok yanlÝĢÝ Pelliot ve Eberhard tarafÝndan 

d�zeltilmiĢ ve tarih�iler nezdinde KumanlarÝn Moğollara dayandÝğÝ fikri benimsenmemiĢtir.21 

AyrÝca “Kun” isminin, yine bir Moğol-Tibet karÝĢÝmÝ olan T‟u-y�-hun kavim adÝndan kÝsaltma 

olabileceğine dair G. Haloun‟un d�Ģ�ncesi de22 ikna edici g�r�lmemiĢtir. Nedeni de beyaz ÝrkÝn 

se�kin vasÝflarÝnÝ taĢÝyan KumanlarÝn �ehrelerinde ve bedeni yapÝlarÝnda hi�bir Moğol �izgisi 

bulunmadÝğÝ gibi KÝp�ak-Kuman dilinde de Moğolca unsurlara rastlanmamasÝ olabilir.23 

B�t�n bunlara rağmen, KumanlarÝn Ýrk� �zellikleri bazÝ araĢtÝrÝcÝlarÝ, onlarla Âriler (Hind-

AvrupalÝlar) arasÝnda ilgi kurmaya sevketmiĢtir. Gerek soy, gerek k�lt�r bakÝmÝndan T�rk� Moğoldan 

pek ayÝramadÝklarÝ bilinen Marquart, Pelliot, Barthold ile aralarÝnda Rassovsky‟nin de bulunduğu BatÝlÝ 

bilginler, tam T�rk olarak saymadÝklarÝ Kuman-KÝp�ak tipinin nihayet Moğol b�lgesinde T�rkleĢmiĢ bir 

Hint-AvrupalÝ kavimden ileri gelebileceği �zerinde durmuĢlardÝr.24 Buna karĢÝlÝk M.�. II. y�zyÝlda 

TanrÝ DağlarÝ‟nÝn kuzey yama�larÝ ile IsÝk G�l dolaylarÝnda oturan ve baĢbuğlarÝ “Kun-mo” veya “Kun-

mi” (Kun-beğ, Kun-bi) diye anÝlan Hun soyu ve k�lt�r�ne mensup ve T�rklere mahsus bir kurt 

efsanesine sahip ve milattan sonralarÝ da varlÝklarÝnÝ s�rd�ren Wu-sun (veya Vu-sun) kavminin25 �in 

kayÝtlarÝnda kÝrmÝzÝ sa�lÝ (kumral), mavi-yeĢil g�zl� olduğu ifade edilmiĢtir.26 �te yandan Ġsl�m 

kaynaklarÝndan (Bir�n� 1050 sÝralarÝ, Mervezi XII. asrÝn ilk �eyreği) anlaĢÝldÝğÝna g�re Orta Asya‟da 

Kun adlÝ bir T�rk kavmi, X. y�zyÝl baĢÝnda Kuzey �in‟de kurulan Moğol K‟i-tan Devleti‟nin bilhassa 

936‟da �in‟de Liao s�lalesi olarak b�t�n kÝtayÝ ele ge�irme teĢebb�s� karĢÝsÝnda, yerlerini terkedip 

“sarÝlar �lkesi”ne (ġ�riya) doğru �ekilmiĢtir.27 Bu “sarÝ”larla, adlarÝ aynÝ manaya gelen KunlarÝn, 

menĢei bakÝmÝndan ilgisi araĢtÝrÝlmÝĢtÝr: Mervez�‟ye g�re kÝsmen Aral G�l�‟ne kadar �ekilmiĢ olan bu 

“sarÝ”larÝn ya “SarÝ-Uygur”lardan olabileceği28 veya “sarÝ-su” Ýrmak isminde ve T�rgiĢ h�kanÝnÝn 

baĢkenti civarÝndaki (�u‟nun batÝsÝ) Ġbn Hurd�dbih‟in bahsettiği “Sarigh” kasabasÝnda h�tÝrasÝ mevcut 

“SarÝ T�rgiĢ”lerle birleĢtirilebileceği d�Ģ�n�lm�Ģt�r.29 AyrÝca Kimek �lkesine uzandÝğÝ sanÝlan yol 

�zerinde Gerdiz�‟nin (Ulu Kuman) diye kaydettiği bir bozkÝr sahasÝ bulunmaktadÝr.30 

KÝp�ak-Kuman-Kun meselesine d�ir son zamanlarda �nemli araĢtÝrmalar yapan Czegledy‟nin 

olaya Ģu Ģekilde baktÝğÝ nakledilmektedir: KumanlarÝn batÝya g���nden �nce Orta Asya‟da Ġdil-

Seyhun-ĠrtiĢ arasÝnda Oğuzlar; Tobol, ĠĢim �evresinde KÝp�aklar bulunuyor, daha doğuda Nan-ġan 

b�lgesinde (Mervez�‟deki ġ�riya) SarÝ-Uygurlar yer alÝyordu. Hoang-ho dirseği dolaylarÝnda Nesturi 

(HÝristiyan) �ng�tler vardÝ. Kunlar da bu civarda bir yerde yaĢamakta idiler.31 

Bahaeddin �gel, KÝp�aklarÝ Kuzey T�rklerinden kabul eder. Ona g�re, KuzeybatÝ Sibirya‟da ĠrtiĢ 

Nehri ile Ural Nehri arasÝnda yaĢayan T�rklere genel olarak KÝp�ak adÝ kullanÝlmÝĢtÝr. O, Bulgarlar ve 
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MacarlarÝn baĢlangÝ�ta T�rk tesirlerini, en �ok KÝp�aklardan aldÝğÝnÝ ve VI. y�zyÝlda Bulgarlarla 

MacarlarÝ bu b�lgelerden kovan SabÝr T�rklerinin de k�k itibariyle KÝp�aklardan olabileceği 

d�Ģ�ncesindedir.32 

Kaynaklarda Kimek, Kun gibi T�rk z�mreleri yanÝnda zaman zaman BaĢkurt, Uz ve As gibi 

m�stakil sayÝlan boylar da KÝp�aklar i�erisinde veya onlarla birlikte zikredilmiĢlerdir. BazÝ tarih�ilere 

g�re de KÝp�ak, KanglÝ, Kimak ve Kun gibi kabileler geniĢ anlamda KÝp�ak z�mresinin ayrÝ 

Ģubelerinden ibarettir.33 Bir�ok kaynağÝn KÝp�ak-Kimek ve KÝp�ak-KanglÝ iliĢkisinden bahsettiğini 

g�r�yoruz. Genel kanaate g�re KÝp�aklar, Kimekknezin,34 b�y�k ve etkili kollarÝndan birini 

oluĢturmaktadÝrlar. X. y�zyÝlda Kimeklerin “Ġmi”, “Ġm�k”, “Tatar”, “BalandÝr”, “KhÝf��ğ”, “Lng�z” ve 

“Eclad” ismindeki boylardan oluĢtuğu anlaĢÝlmaktadÝr.35 

Rasovsky, IX ve X. y�zyÝllarda ĠrtiĢ ve Ural arasÝndaki Kimek adlÝ T�rk kavmini Kuman olarak 

değerlendirmektedir. Ona g�re bunlarÝn bir oymağÝ KÝp�ak idi. X. y�zyÝldan itibaren KÝp�ak adÝ b�t�n 

Kimeklere tedricen isim olmuĢtur.36 

KaĢgarlÝ, Kimek (Yimek-Ġmek) kavminden ve bu kavim KÝp�aklarÝn b�y�ğ� sayÝldÝğÝ halde 

KÝp�aklarÝn kendilerini ayrÝ tuttuklarÝndan bahseder.37 Marquart‟a g�re, bundan, o sÝrada (XI. asrÝn 

son yarÝsÝ) ikili federasyon (Kimek=Ġki Yimek, Ġki Ġmek) h�linde yaĢayan Kimeklerde idareciliğin KÝp�ak 

kolunda olduğu anlaĢÝlmaktadÝr.38 

KÝp�aklarÝ BatÝ G�kt�rk topluluklarÝndan bir kitle olarak g�renler de vardÝr. Bunlar da KÝp�aklarÝ 

ĠrtiĢ boylarÝndaki Kimeklere dayandÝrmaktadÝrlar.39 

KÝp�ak-KanglÝ iliĢkisine gelince, G�kt�rkler devrindeki boylar arasÝnda KanglÝ adÝna 

rastlanmamaktadÝr. KanglÝlarÝn VI. y�zyÝlda T�rkler tarafÝndan hakanlÝğa itaat ettirildikleri ve 640 

yÝlÝnda batÝ T�rk hakanlarÝndan birinin KanglÝlara ka�Ýp orada �ld�ğ� rivayetler arasÝndadÝr.40 XII. 

y�zyÝla geldiğimiz zaman KÝp�aklarla KanglÝlarÝn i� i�e olduklarÝnÝ g�rmekteyiz. XII. y�zyÝlda kuvvetli 

ve kalabalÝk bir T�rk kavmi olarak sahnede olan bu kavim, KÝp�aklara mensup bir kol olarak m�tal�a 

edilmektedir.41 KaĢgarlÝ, kendi zamanÝnda KanglÝ adlÝ �nl� bir KÝp�ak beyinin olduğunu belirtir.42 

KÝp�aklardan olduğu anlaĢÝlan bu boydan bir b�l�ğ�n KÝp�aklarla beraber MÝsÝr‟a da gittikleri 

nakledilmektedir.43 

Mitoloji, her ne kadar bir tarih belgesi olarak kabul 

 edilmese de milletlerin, komĢularÝ hakkÝnda fikir ve d�Ģ�ncelerini aydÝnlatmalarÝ bakÝmÝndan bir 

tarih�i i�in b�y�k �nem taĢÝr. T�rk mitolojisine g�re KÝp�aklar, Oğuz-Han‟Ýn bir evlatlÝğÝ idiler. Oğuz-

Han DestanÝ‟na g�re, KÝp�ak‟Ýn babasÝnÝ Oğuz-Han evlatlÝk olarak almÝĢ ve yetiĢtirmiĢtir. Sonradan 

kuzey b�lgelerini idare etmek i�in Oğuz-Han, KÝp�ak‟Ý g�ndermiĢ ve bu b�lgeler KÝp�ak‟Ýn soylarÝndan 

meydana gelmiĢ olan KÝp�ak T�rkleri ile dolmuĢtur.44 
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Genel olarak T�rk boylarÝnÝn menĢeleri hakkÝnda s�ylenen efsanelerde ağacÝn da �nemli bir yeri 

vardÝr. �rneğin, Uygur efsanelerinde Uygur hakanlarÝnÝn ağa�tan t�redikleri s�ylenir. Dede Korkut 

kitabÝnda adÝ ge�en bir kahraman (Basat): “Atam adÝnÝ sorarsan kaba ağa�, anam adÝnÝ sorarsan 

kağan arslan” diyor. KÝp�ak boyunun menĢei hakkÝndaki rivayette de ağa�tan t�reme efsanesinin izi 

mevcuttur.45 Rivayete g�re Oğuz-Han bir seferden d�n�Ģ�nde, savaĢta �len bir askerinin eĢi bir ağa� 

kovuğunun i�inde bir oğlan doğurur. Oğuz-Han da bu �ocuğu evlat edinerek ona KÝp�ak adÝnÝ verir.46 

Netice olarak, �oğunluk tarafÝndan kabul g�rmeyen bir iki rivayetin dÝĢÝnda b�t�n tarih�iler 

menĢei itibariyle KÝp�aklarÝn T�rk olduğunda hemfikirdirler. BaĢta Oğuz destanlarÝ olmak �zere T�rk 

mitolojisi de bunu desteklemektedir. 

C. KÝp�aklarÝn Siyas� Tarihi 

1. KÝp�aklarÝn Ortaya �ÝkÝĢlarÝ 

KÝp�ak kelimesinin VIII. y�zyÝldan itibaren T�rkler ve Ġsl�m� tarih ve coğrafya edebiyatÝnda, 

Kuman kelimesinin de 1055‟den itibaren eski Rus metinlerinde ge�meye baĢladÝğÝnÝ belirtmiĢtik.47 

KÝp�ak ve KÝp�aklar i�in kullanÝlan diğer kelimelerin kaynaklarda ilk rastlanÝlmalarÝ tarih itibariyle 

yukarÝda belirtildiği gibi olsa da, bu kavmin tarih sahnesine ne zaman �ÝktÝğÝ hen�z tam netlik 

kazanmÝĢ değildir. �nl� Alman bilgini Marquart‟Ýn KÝp�aklara dair uzun ve derin araĢtÝrmalar 

yapmasÝna rağmen bunlarÝn Avrupa‟ya gelmelerinden �nceki tarihleri hakkÝnda inandÝrÝcÝ neticeler 

ortaya koyamadÝğÝ48 ancak bu kavmin ilk olarak kendi adlarÝ ile 1120-1121 yÝllarÝnda tarih sahnesine 

�ÝktÝklarÝnÝ g�stermeye muvaffak olabildiği anlaĢÝlÝyor. Fakat Rus kronikleri bu tarihten �nce XI. asrÝn 

ortalarÝndan itibaren KÝp�aklarÝ zikretmeye baĢlamÝĢlardÝr.49 BazÝ tarih�iler de KÝp�aklarÝn ilk ortaya 

�ÝkÝĢlarÝnÝ VIII. asrÝn sonlarÝna kadar g�t�rmekte ve o d�nemde KÝp�aklarÝn merkez� Kazakistan 

��llerinde yaĢadÝklarÝnÝ belirtmektedirler. Onlara g�re o d�nemde KÝp�aklar, Kimekler, BaĢkurtlar ve 

Pe�enekler ile komĢudurlar.50 

KÝp�aklarÝn tarih sahnesine �ÝkmalarÝnÝ IX. y�zyÝldan itibaren baĢlatanlar da vardÝr. Onlara g�re, 

Kimeklerin daha IX. y�zyÝlda dağÝlmaya baĢladÝklarÝ ifade edilmektedir. Bu asÝrda bile KÝp�aklarÝn 

m�stakil bir T�rk kavmi gibi zikrolunduğu ağÝrlÝklÝ g�r�Ģler arasÝndadÝr. AynÝ asÝrda Kimeklerden 

ayrÝlan KÝp�aklarÝn batÝya doğru g�� ederek Oğuzlara kuzeyden komĢu olduklarÝ belirtilmektedir.51 

KÝp�aklarÝn bir taraftan n�fuslarÝnÝn �oğaldÝğÝ, diğer taraftan muhtemelen Kimeklere mensup diğer 

bazÝ gruplarÝn katÝlmasÝ ile kuvvetlenerek X. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren OğuzlarÝ sÝkÝĢtÝrmaya 

baĢladÝklarÝ ve onlarÝn g��lerinde �nemli bir etken olduklarÝ g�r�lmektedir.52 X. y�zyÝldan baĢlayarak 

XI. y�zyÝlda Kimek adÝnÝn ortadan kalkÝp KÝp�ak adÝnÝn yaygÝnlaĢtÝğÝnÝ b�t�n tarih�iler teyit 

etmektedirler.53 

A. Nimet Kurat, KÝp�ak/KumanlarÝn Asya‟daki ilk vatanlarÝndan batÝya doğru hareketlerini 916 

tarihinde Kuzey �in‟de teĢekk�l eden KÝtay Devleti‟nin ortaya �ÝkmasÝna bağlamaktadÝr. Ona g�re 

gittik�e b�y�yen KÝtaylar bazÝ T�rk kavimlerini batÝya doğru itmiĢtir. Bunlar arasÝnda KÝp�aklar da 

vardÝ. Yine Kurat, X. y�zyÝlda ĠrtiĢ boylarÝnda yaĢayan b�y�k bir T�rk boyu olan Kimeklerle KÝp�ak ve 
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Kumanlar arasÝnda taĢÝmÝĢ olduklarÝ isimlerden baĢka bir fark olmadÝğÝnÝ belirterek yukarÝda 

(Kimeklerle ilgili) bahsedilen g�r�Ģlere katÝlmaktadÝr. AynÝ yazar, Ģark m�elliflerinin Orta Asya‟daki 

kavimler hakkÝnda bilgi verdikleri zaman (IX. asÝrda) ĠrtiĢ‟e yakÝn yerlerde KÝp�aklarÝn en kuvvetli 

z�mreyi oluĢturduğunu ve bu adÝn oradaki diğer bazÝ gruplara da isim olduğu �zerinde durmuĢtur. 

Daha sonra (XI. asÝr ortalarÝnda) bu kavmin Avrupa‟ya giden kÝsmÝ orada Kuman adÝ ile anÝlmÝĢtÝr.54 

KÝp�aklarÝn tarih sahnesine �ÝkmasÝ ve tarihteki rolleri �zerinde derinlemesine �alÝĢma yapan 

Ģahsiyetlerden biri de Rasovsky‟dir. Onun bu konudaki teorisini Ģu Ģekilde �zetlemek m�mk�nd�r: “IX. 

ve X. y�zyÝlda ĠrtiĢ ve Ural arasÝnda Kimek adlÝ bir T�rk kavmi yaĢamÝĢtÝr. Bunlar KumanlardÝr. 

BunlarÝn bir oymağÝ KÝp�ak idi. X. y�zyÝldan baĢlayarak KÝp�ak ismi yavaĢ yavaĢ b�t�n Kimeklere ad 

oldu. Uzak Doğu‟da KÝtay Devleti‟nin kuruluĢu bozkÝr halklarÝnÝ harekete ge�irdi. KÝp�aklar bu yolla 

g�ney ve batÝya ulaĢtÝlar. Bu ilerleyiĢ Orta Ural ile Don-Dnyeper arasÝndaki geniĢ bir cephede vukua 

geldi. Kendi �nlerindeki OğuzlarÝ kovalayÝp takip etmeleri yaklaĢÝk otuz sene devam etti. 

KÝp�ak Devleti ĠrtiĢ ve BalkaĢ G�l�‟ne kadar uzanÝr hale gelmiĢti. Kuzey sÝnÝrlarÝ Sibirya‟da 56-

57 enlem dairesinde, kendileri i�in �nemsiz olan orman b�lgesine kadar ulaĢÝyordu. Avrupa‟da Kama 

Nehri aĢağÝ mecrasÝ ve Bulgar Devleti, kuzeyde ise Ryazan, Novgorod-Syeversk ve Pereyaslavl Rus 

prenslikleri sÝnÝrdÝ. G�ney sÝnÝrlarÝ da Don mansabÝndan Volga mansabÝna oradan da Hazar Denizi ve 

Aral g�l� kuzeyinde Talas ve �u �evresinde Hvarizm komĢusu olarak bulu 

nuyordu. Bu fevkal�de geniĢ alanda kÝĢÝn daha �ok g�neyde konaklÝyorlar, yazÝn ise orman 

b�lgesi kÝyÝlarÝna, Karpatlar‟Ýn, Urallar‟Ýn yama�larÝna ve Volga‟nÝn batÝ kÝyÝsÝndaki yaylalara 

�ÝkÝyorlardÝ. Tam manasÝyla birlik kuramayÝp ancak tehlike anlarÝnda bazÝ kÝsÝmlarÝnÝn bir araya 

gelebildiği KÝp�aklar beĢ b�l�kten ibaretti: 1- Orta Asya, 2- Volga-YayÝk, 3- Donye� Don, 4- AĢağÝ 

Dnyeper, 5- Tuna B�l�ğ�. BatÝ tarafta bulunanlarÝn i�lerine daha sonradan karÝĢan kavimler olduysa 

da onlar kÝsa zamanda KÝp�aklaĢtÝlar.”55 

G�r�ld�ğ� �zere Rasovsky‟nin bu konudaki tezi KÝp�aklarÝn tarih sahnesine �ÝkÝĢlarÝnÝ i�erdiği 

gibi daha sonra oluĢturduklarÝ siyas� birliğin sÝnÝrlarÝnÝ da i�ermektedir. 

KÝp�aklarÝn ortaya �ÝkÝĢlarÝnda genel kanaat bu Ģekildedir. Az da olsa, VIII. asÝrdan baĢlayarak 

IX. ve XI. asÝrlarda tamamen tarih sahnesinde g�r�nm�Ģlerdir. Bizim kanaatimiz de bu y�ndedir. 

Ancak bu g�r�Ģler dÝĢÝnda, VI. y�zyÝlda Bulgarlarla MacarlarÝ Karadeniz‟in kuzeyinden (G�ney Rusya) 

kovan Sabir T�rklerini, k�k itibariyle KÝp�aklara dayayarak56 KÝp�aklarÝn ortaya �ÝkÝĢlarÝnÝ V. ve VI. 

y�zyÝla kadar geriye �ekenler olduğu gibi, bu kavmin daha I. y�zyÝldan itibaren Kafkasya dağlarÝnÝn 

kuzeyinde yer alan stepler �lkesinde oturduğunu ve bu b�lgeye de “kumanya” denildiğini iddia edenler 

de vardÝr.57 

2. KÝp�aklarÝn BağÝmsÝzlÝğÝ Meselesi 

Tarih itibariyle, ortaya �ÝkÝĢlarÝnda ortak bir g�r�Ģ bulunmayan KÝp�aklarÝn, XI. y�zyÝlÝn 

ortalarÝndan itibaren Kiyev Rus sÝnÝr boylarÝnda zuhurundan Moğol istilasÝna kadar s�ren yaklaĢÝk iki 
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y�zyÝllÝk bir s�re Avrasya step b�lgesine h�kmettiği anlaĢÝlÝyor. Bu kavim birliği Orta ve Yeni �ağ‟Ýn 

�eĢitli T�rk halklarÝnÝn teĢkilatÝnda �nemli roller �stlendiği gibi, etrafÝnda bulunan Macaristan, 

Bulgaristan, Bizans, Rus, G�rcistan HarezmĢahlar devletleriyle sÝkÝ siyas�, iktisad� ve i�timai iliĢkilere 

girmiĢ ve bu yerleĢik toplumlar �zerinde b�y�k tesirler yapmÝĢtÝr.58 DeĢt-i KÝp�ak‟ta yaĢayan bir kÝsÝm 

boylarÝ KÝp�aklaĢtÝran bu kavim, CengizoğullarÝnÝn h�k�m s�rd�kleri �in‟de �nemli memuriyetlere 

y�kselmiĢ59 ve “askeri dağÝlma” kapsamÝnda Moğol hakimiyeti altÝnda olmayan Hindistan‟daki Delhi 

ile Suriye ve MÝsÝr‟daki Memluk SultanlÝklarÝ i�erisinde �nemli baĢarÝlara imza atmÝĢlardÝr. 

KÝp�aklar, belirtildiği �zere �eĢitli b�lgelerde ayrÝ ayrÝ etkili hamleler yapÝp T�rk tarihinde �nemli 

bir yer tutmalarÝna rağmen b�y�k bir boy birliği olarak hi�bir zaman belirli bir merkez etrafÝnda 

toplanÝp g��l� bir siyas� birlik meydana getirememiĢler ve bağÝmsÝz bir KÝp�ak (Kuman) Devleti 

kuramamÝĢlardÝr.60 Bunun en �nemli sebeplerinden birisi, KÝp�ak boylarÝnÝn koyu g��ebe olmalarÝ 

yani g��ebelik gelenek ve usullerini titizlikle muhafaza etmeleridir.61 Bu �zellik onlarÝn yerleĢik hayata 

ge�ememelerine, dolayÝsÝyla da hi�bir yerde tutunamamalarÝna neden olmuĢtur. KÝp�aklarÝn baĢka 

�lkelerde veya t�biiyetleri altÝna d�Ģt�kleri z�mrelerin baskÝsÝ ile yerleĢik hayata alÝĢabildikleri, daha 

sonra da Ģu veya bu Ģekilde eriyip gittikleri anlaĢÝlÝyor. 

BazÝ tarih�ilere g�re ise KÝp�aklar, bir devlet kurmayÝ istememiĢlerdir. ��nk� g��ebelik i�in �ok 

uygun bol otlaklÝ yerlere sahip olup, yağmacÝlÝk ve �cretli askerlik vasÝtasÝyla gelirlerini artÝrabilen 

g��ebe kavimler, devlet kurma yoluna az meyillidirler. Bunun da iki sebebi olup; ya dÝĢtan bir askeri 

tehdide karĢÝ koymak mecburiyeti ya da �oğu zaman otlak darlÝğÝndan �Ýkan i� kavgalardÝr. 

KÝp�aklarÝ, �yeleri birbirlerine aykÝrÝ olup, farklÝ ama�lar g�den bir boy reisleri ittifakÝ olarak g�renler 

de vardÝr.62 Her boy, kendi h�k�mdar ailesinin rehberliği altÝnda bulunup, kendi �ÝkarÝna g�re bir 

siyaset g�derek, birka� boyu i�ine alÝp birleĢtiren �eĢitli alt birlikler teĢkil etmekteydiler. 

3. Karadeniz‟in Kuzeyinde ve 

Kafkaslar‟da KÝp�aklar 

Bu baĢlÝk altÝnda KÝp�aklarÝn sÝrasÝyla Hazarlar, Pe�enekler, Ruslar, G�rc�ler, HarezmĢahlar, 

Sel�uklular ve Moğollar ile m�nasebetleri �zerinde durulacaktÝr. 

KÝp�aklar ve Hazarlar 

KÝp�aklarÝn Hazarlar ile m�nasebetleri daha �ok HazarlarÝn ��k�Ģ d�nemlerine rastlamaktadÝr. 

IX. y�zyÝlÝn bilhassa ekonomik faaliyetler bakÝmÝndan en �nemli devletlerinden biri sayÝlan Hazarlara 

karĢÝ Bizans‟Ýn politikasÝnÝ değiĢtirerek cephe almasÝ, RuslarÝn ve komĢu T�rk boylarÝnÝn saldÝrÝlarÝ ile 

i� ayaklanmalar, X. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren bu devletin iyice zayÝflayÝp ��kmeye 

baĢlamasÝna neden olmuĢtur. 

�nceleri HazarlarÝn egemenliği altÝnda bulunan Ruslar, HazarlarÝn zayÝflamasÝndan 

faydalanarak onlarÝn bu b�lgedeki geniĢ ticar� imkanlarÝnÝ ele ge�irmek ve ticaret yollarÝnÝ kontrolleri 



 1285 

altÝna almak istiyorlardÝ. Ruslar bu emellerine ulaĢmak i�in bir yandan komĢu T�rk boylarÝnÝ Hazarlara 

karĢÝ kÝĢkÝrtÝrken, �b�r taraftan o d�nemin b�lgedeki en g��l� devletlerinden biri olan Bizans ile 

iĢbirliğine girmiĢ ve onlardan yardÝm almayÝ baĢarmÝĢtÝr. HazarlarÝn aleyhine olarak ortaya �Ýkan bu 

��l� ittifakÝn sonunda Hazar Devleti ortadan kalkmÝĢ ise  

de Ruslar umduklarÝnÝ elde edememiĢlerdir.63 Hazar Devleti yÝkÝldÝktan sonra o b�lgeye Oğuz 

ve Pe�eneklerin yanÝ sÝra b�y�k �l��de KÝp�ak T�rkleri yerleĢmiĢtir.64 

KÝp�aklarÝn YayÝk Nehri‟nin batÝsÝnda Ġdil istikametinde ilerleyiĢi en ge� XI. y�zyÝl baĢlarÝna 

rastlar. Bu hareket �ok geniĢ bir cephe �zerinde yapÝlmÝĢtÝr. KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ ĠrtiĢ boyundan 

UrallarÝ aĢarak Kama-Ġdil sahasÝna sokulmuĢlar ve b�ylelikle Ġdil BulgarlarÝ ile karÝĢmağa 

baĢlamÝĢlardÝ. Orta Ġdil boyunun KÝp�aklaĢmasÝ bu Ģekilde olmuĢtur.65 KÝp�aklarÝn diğer z�mreleri ise 

AĢağÝ Ġdil boyuna girmiĢler ve HazarlarÝn ortadan kalkmasÝnda baĢlÝca amil olmuĢlardÝr.66 KÝp�aklar 

bu b�lgede yaklaĢÝk iki asÝr h�k�m s�rm�Ģlerdir.67 

HazarlarÝn bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kaybetmesiyle, Hazar Devleti zamanÝnda AĢağÝ Volga b�lgesinde 

kurulan Ģehirler, Ģehirlerin etrafÝnda bulunan tarlalar ve nihayet yerleĢik hayat birdenbire 

kaybolmamÝĢtÝ. ĠĢte G�ney Rusya‟da yayÝlan KÝp�aklar b�yle zengin bir miras �zerine konmuĢlardÝ. 

Kazan Ģehrinden Ġran‟a kadar olan ticareti ellerinde tutan Hazar t�ccarlarÝndan KÝp�aklar �ok Ģey 

�ğrenmiĢlerdir. Hazarlar sayesinde yavaĢ yavaĢ bu hayatÝ benimsemeye baĢlayan KÝp�aklar, dil ve 

k�lt�r bakÝmÝndan HazarlarÝn KÝp�aklaĢmasÝna neden olmuĢlardÝr.68 Ancak KÝp�aklar bu b�lgeye 

hakim olunca onlarÝn arasÝnda HazarlarÝn hemen erimedikleri b�lgede belli bir s�re ikinci derecede 

hakim unsur olarak varlÝklarÝnÝ s�rd�rd�kleri g�r�lmektedir. H�sameddin Emir �oban‟Ýn KÝrÝm‟a 

yapmÝĢ olduğu sefer sÝrasÝnda savaĢtan canÝ yanan KÝp�aklarÝn Ģu s�zleri o tarihte h�l� HazarlarÝn 

varlÝğÝnÝn hissedildiğini g�stermektedir: “Esas su�lu olan Soğd ve Hazar halkÝ. OnlarÝn sebep olduğu 

bu karÝĢÝklÝğa bizim karĢÝ gelmemiz gerekti. Fakat iĢ iĢten ge�ti. ġimdi bari aptallar ve budalalar gibi 

davranarak kellemizi kaybetmeyelim.”69 

HazarlarÝn yÝkÝlmasÝndan sonra iki asÝr KÝp�aklarÝn elinde kalan Hazar �lkesi 1229 yÝlÝnda 

S�bidey idaresindeki Moğol ordusu tarafÝndan istila edilmiĢtir.70 

KÝp�aklar ve Pe�enekler 

KÝp�ak-Pe�enek m�nasebetlerini IX. asÝrdan itibaren ele almanÝn isabetli olacağÝ kanaatindeyiz. 

Araplar ve KarluklarÝn 751 yÝlÝnda Talas Nehri boyunda �inlileri yenmelerinden sonra, KarluklarÝn 

Pe�enekleri tazyik etmeye baĢladÝklarÝ kuvvetli rivayetler arasÝndadÝr. Bu arada KarluklarÝn 

kuvvetlenmesi Orta Asya T�rk topluluklarÝ arasÝnda m�cadelelerin yeniden canlanmasÝna neden 

olmuĢtur. Ġli, �u ve Talas boylarÝndaki meralar y�z�nden vuku bulan m�cadeleler sonunda 

Pe�eneklerin yenildiği ve SÝr-Derya ve Aral G�l� civarÝna �ekilmek zorunda kaldÝklarÝ 

g�r�lmektedir.71 Bu m�cadelelerin yankÝsÝ X. asÝr Ġsl�m kaynaklarÝnda da g�ze �arpar. Arap 

m�elliflerinden Mes‟udi o d�nemde Pe�eneklerin d�ĢmanlarÝ arasÝnda Uz, Karluk ve Kimekleri 

(KÝp�aklarÝ) de zikretmektedir. BaĢta Gerdiz� olmak �zere bazÝ kaynaklar da IX. asrÝn sonlarÝnda ve X. 
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asrÝn ilk d�nemlerinde KÝp�aklar, Pe�eneklerin doğu ve kuzey komĢusu olarak g�sterilmektedir.72 Bu 

d�nemlerde Hazarlarla Kama BulgarlarÝ arasÝnda sÝkÝĢan Pe�eneklerin doğuya kaymalarÝna 

KÝp�aklarÝn ve UzlarÝn izin vermedikleri belirtilmektedir.73 

1030 tarihlerinde KÝp�aklarÝn Ġdil boyuna geldikleri ve batÝya doğru ilerleyerek UzlarÝ Don 

boylarÝndan �ÝkardÝklarÝ anlaĢÝlÝyor. Yerinden oynatÝlan Uzlar da Pe�enekler �zerine atÝlarak Dnyeper 

Nehri‟nin sol sahilini ele ge�iriyorlar.74 Bu Ģekilde yerinden oynatÝlan Pe�enekler X. asÝrda b�lgede 

yaĢarken sekiz boydan oluĢan ve daha sonra 13 boyu bulan b�y�k n�fusa sahip kalabalÝk bir topluluk 

haline geliyor.75 

KÝp�aklarÝn 1060‟dan sonra UzlarÝ takiben Tuna boyuna doğru s�ratle ilerledikleri 1064‟de UzlarÝ 

Tuna‟nÝn g�neyine attÝklarÝ ve aynÝ zamanda KÝp�ak/KumanlarÝn Transilvanya-Macaristan 

istikametinde ilerledikleri anlaĢÝlÝyor. B�ylelikle XI. y�zyÝl sonlarÝnda Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bozkÝrlar tamamÝyla KÝp�aklarÝn eline ge�miĢ ve bu b�lge Ģark kaynaklarÝnda “DeĢt-i KÝp�ak” adÝnÝ 

almaya baĢlamÝĢtÝr.76 Bu adÝn Moğol istilasÝndan sonra umumileĢtiğini g�r�yoruz. 

1087‟de BizanslÝlarla Pe�enekler arasÝnda Derster (Silistre) yakÝnlarÝnda vuku bulan meydan 

muharebesi esnasÝnda, Pe�enek baĢbuğu TatuĢ, Tuna‟nÝn doğu istikametinde bulunan KÝp�aklardan 

yardÝm istemiĢ, KÝp�ak/Kumanlar da bu davete icabet etmiĢler ve yardÝma gelmiĢlerdir. Bu suretle 

KÝp�aklara Tuna kÝyÝsÝndaki zengin otlaklarÝ ve Balkan yolunu g�steren Pe�enekler olmuĢtur.77 Hatta 

bazÝ rivayetlere g�re KÝp�aklarÝn aynÝ yÝl Pe�eneklerle beraber Bulgaristan, Makedonya, Yeni Pazar, 

Kosova, Bosna ve Arnavutluk‟u zapt ettikleri ve baĢkenti Kumanova olan “Kuman-Pe�enek T�rk 

Federasyonu”nu kurmaya muvaffak olduklarÝ bildirilmektedir. B�ylece ilk defa T�rk olmayan unsurlara 

karĢÝ b�lgede mill� birliğin sağlanmasÝ y�n�nde bir adÝm atÝlmÝĢtÝr.78 

Silistre‟de Pe�eneklerin BizanslÝlarÝ bozguna uğratmalarÝ neticesinde bu savaĢta Pe�eneklere 

�nemli miktarda ganimet kaldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Pe�enek baĢbuğu TatuĢ‟un isteği �zerine yardÝma 

gelen KÝp�aklarla-Pe�enekler arasÝnda yukarÝda zikredilen ganimetin paylaĢÝmÝ problem olmuĢtur. 

Pe�enekler, ganimeti KÝp�aklarla eĢit Ģekilde paylaĢmak istemeyince KÝp�ak-Pe�enek topluluklarÝnÝn 

arasÝ a�ÝlmÝĢ ve bu y�zden iki kardeĢ kavim birbiriyle �arpÝĢmÝĢtÝr. KÝp�aklarÝn galibiyeti ile 

neticelenen bu savaĢ Pe�enekler ile KÝp�aklarÝn birbirlerine karĢÝ yaptÝklarÝ ilk b�y�k m�cadele 

mahiyetindedir.79 

�oğu tarih�iler Pe�eneklerle KÝp�aklar arasÝnda meydana gelen ve iki kavmin aralarÝnÝn 

a�ÝlmasÝna neden olan sadece bir ganimet paylaĢÝmÝ olmayÝp Bizans siyaseti, yani Bizans‟Ýn bir 

g��ebe kavmi, �b�r� �zerine d�Ģ�rmekteki ustalÝğÝnÝn bir neticesi olduğunda birleĢmektedirler. 

BizanslÝlar, Silistre‟de Pe�enekler karĢÝsÝnda aldÝklarÝ mağlubiyetin hemen akabinde 

Pe�eneklerle onlarÝn yardÝmÝna gelen KÝp�aklarÝn aralarÝnÝ a�mayÝ baĢarÝnca tekrar bir toparlanma 

imkanÝ bulmuĢtur. 
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1089 yÝllarÝnda Pe�eneklerin Trakya‟ya akÝnlarÝ s�z konusudur. Yine bu sÝralarda Bizans‟Ýn hem 

Ġznik sultanÝ KÝlÝ� Arslan, hem de Ġzmir beyi �akan‟Ýn h�cumlarÝna uğradÝğÝ g�r�lmektedir. Bu tehditler 

altÝnda bunalan Bizans, Avrupa HÝristiyan devletlerinden yardÝm istemiĢ ve bu suretle I. Ha�lÝ Seferi 

tertip edilmiĢtir.80 

1090 sonlarÝnda Bizans Ġmparatorluğu, tarihinin buhranlÝ anlarÝndan birini daha yaĢÝyordu. 

��nk� Pe�enekler Anadolu‟daki soydaĢlarÝ ile iĢbirliği i�ine girmiĢlerdi. On yÝla yakÝn bir zamandan 

beri kuvvetli donanmasÝ ile adalardan bazÝlarÝnÝ fethederek Ege Denizi‟ne hakim olan OğuzlarÝn 

�avuldur boyundan, Ġzmir beyi �akan Ġstanbul‟u fethetmek �zere Pe�enek komutanlar ile temas 

kurmayÝ baĢarmÝĢtÝ. Ege‟de �akan‟Ýn donanmasÝ, Marmara sahillerinde Sel�uklular, Edirne‟de 

Pe�enekler tarafÝndan �� ağÝzlÝ T�rk kÝskacÝ arasÝna alÝnmÝĢ olan Bizans‟Ýn 1091 ilkbaharÝndaki 

durumu, Fatih‟in Ġstanbul‟u fethinden hemen �nceki g�nleri hatÝrlatÝyordu.81 

Bizans imparatoru Aleksios BatÝ HÝristiyan d�nyasÝndan zamanÝnda yardÝm g�remedi ise de 

imparatorluğunu bu tehlikeden yine T�rklerin eliyle kurtarmayÝ baĢarmÝĢtÝr. KÝp�ak/KumanlarÝn 

Tugorkan (veya Tugor Han) ve B�nek (Bonyak) adlÝ baĢbuğlarÝ ile anlaĢarak onlarÝ, �akan‟Ýn sahillere 

yanaĢmasÝnÝ beklemek �zere Meri� Nehri kenarÝnda Lebunium‟da (Omurbey Mevkiinde) karargah 

kurmuĢ olan Pe�enek kuvvetleri �zerine saldÝrttÝ. KÝrk bin KÝp�ak s�varisinin baskÝnÝna uğrayan 

Pe�enekler tamamen ezildiler (29 Nisan 1091).82 Tarihi kaynaklar, bu iki akraba kavmin o d�nemde 

birleĢmeleri halinde Avrupa‟nÝn �oğunu iĢgal edebileceklerini kaydetmektedirler.83 

Siyas� tarihleri b�ylece sona eren Pe�eneklerden arda kalanlar dağÝldÝlar. Macaristan‟a gidenler 

PeĢte �evresinde ve Fert� vilayetinde yerleĢtirildiler. Bir kÝsmÝ da Uzlar ve KÝp�aklarla karÝĢtÝ. 

Balkanlar‟da kalanlar daha �ok Vardar Nehri boyuna iskan edilmiĢlerdir.84 

KÝp�aklar ve Ruslar 

KÝp�aklarÝn Rus yurduna ilk geliĢleri 1054 senesine rastlar. Pereyaslavl Knezliği steplere en 

yakÝn olmasÝ hasebiyle KÝp�aklar �nce buralara gelmiĢlerdi. BaĢlarÝnda BoluĢ adÝnda bir komutan 

vardÝ. Preyeslavl knezi Vsevolod, KÝp�aklarla barÝĢ yapmÝĢ ve onlarÝ hediyelerle tatmin ederek 

d�Ģmanca hareketlerini �nlemiĢti.85 Bu kayÝtlardan Ruslarla KÝp�aklar arasÝndaki ilk karĢÝlaĢmanÝn 

anlaĢma ile sonu�landÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

KÝp�aklarÝn Ruslarla 1055 yÝlÝnda yaptÝğÝ barÝĢ �ok s�rmedi. 1061 yÝlÝnda bu defa KÝp�aklar 

savaĢmak �zere, Pereyaslavl Knezliği‟ne h�cum edip onlarÝ mağlup ettiler.86 Bu m�nasebetle Rus 

vekayinamesinde konuyla ilgili Ģunlar yazmaktadÝr: “1061 yÝlÝ Polovetsler ilk defa savaĢmak �zere Rus 

yurduna geldiler. Vsevolod onlara karĢÝ 2 ġubat tarihinde Ģehirden �ÝktÝ ve savaĢ oldu. Vsevolod‟u 

yendiler ve savaĢtÝktan sonra geri gittiler. ĠĢte bu murdar ve Allah‟sÝz d�ĢmanlarÝn Rus yurduna ilk 

k�t�l�kleri idi. OnlarÝn Beyi de (Ġskal) idi.”87 KÝp�aklarÝn Rus arazisine bu ilk saldÝrÝsÝ Pereyaslavl 

Prensliği‟ne idi. KÝp�ak baĢbuğu “Ġskal”in adÝnÝ “Sakal” diye okuyanlar da vardÝr. 
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Bu arada KÝp�aklarÝn Pe�enek ve UzlarÝ takip ettikleri ve �nlerinden ka�an bu T�rk kavimlerinin 

�nemli bir kÝsmÝnÝn Rus sahasÝna iltica ederek Ruslar tarafÝndan hizmete alÝndÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

Bunun KÝp�aklar nazarÝnda d�Ģmanca bir hareket olarak g�r�lmesi KÝp�aklarÝ 1068 yÝlÝnda tekrar Rus 

Preyaslavl Knezliği‟ne h�cuma sevk etmiĢtir. Kiyev yakÝnlarÝnda �� Rus prensinin birleĢmiĢ 

kuvvetlerini ağÝr yenilgiye uğratarak �ernigov Prensliği‟ne kadar ilerlemiĢlerdir.88  

KÝp�aklarÝn bunu m�teakip o yÝllarda her yÝl veya her iki-�� yÝlda bir Ruslar �zerine h�cum 

ettiklerini g�r�yoruz. Ancak 1090 yÝlÝna kadar yaptÝklarÝ akÝnlar Rus topraklarÝnda belirli bir sahayÝ 

ge�memiĢ, Preyaslavl, �ernigov ve Kiyev‟in g�ney kÝsÝmlarÝ ile sÝnÝrlÝ kalmÝĢtÝr. 

KÝp�aklarÝn 1090‟lardan itibaren Rus topraklarÝnda daha geniĢ bir sahada akÝnlara baĢladÝklarÝ 

g�r�lmektedir. 1090 ile 1110 yÝllarÝ arasÝ KÝp�aklarÝn en kudretli d�nemlerini teĢkil eder. Bu d�nemde 

KÝp�aklarÝn baĢÝnda Benek (Bonyak), Tugorhan, SarÝhan ve AltÝnoba gibi cesur ve kabiliyetli 

baĢbuğlarÝ bulunmuĢtur. �zellikle bu d�nemde KÝp�aklarÝn Ruslara karĢÝ hareketleri daha �ok Rus 

knezlerinin kendi davetiyle olduğu gibi, Rus knezlerinden “tahta �ÝkÝĢlarÝ” m�nasebetiyle bir nevi 

bahĢiĢ kabilinden para, kÝymetli kumaĢlar veya davar istekleri Ģeklinde cereyan etmiĢtir. �rneğin Kiyef 

tahtÝna yeni bir Knez �Ýkar �Ýkmaz KÝp�aklar hemen bir takÝm hediye taleplerinde bulunmuĢlar ve 

barÝĢÝ koruma karĢÝlÝğÝnda altÝn, kumaĢ ve davar istemiĢlerdir. Knezler de bunu yerine getirmek 

mecburiyetinde kalmÝĢlardÝr. XII. y�zyÝlÝn ilk �eyreğine damgasÝnÝ vuran ve o d�nemin meĢhur Rus 

knezi Vladimir Monomach, �ocuklarÝna hitaben bÝraktÝğÝ “Nasihatler”inde, “Kumanlarla on dokuz defa 

barÝĢ akt ederek, onlara �ok�a davar ve kÝymetli kumaĢ verdiğini”89 kaydetmiĢtir. Demek ki bu 

konudaki talepleri yerine getirilmediği takdirde KÝp�aklarÝn hemen atlarÝna binerek Ruslar �zerine 

y�neldikleri anlaĢÝlÝyor. Netice itibariyle XI. y�zyÝlÝn sonlarÝndan baĢlayarak XII. y�zyÝlÝn �zellikle ilk 

�eyreğinde baĢta Preyaslavl ve Kiyef knezleri olmak �zere bazÝ diğer Ģehir knezleri menfaatleri icabÝ 

KÝp�aklarla iyi ge�inmek zorunda kalmÝĢlardÝr. Bu maksatla onlardan bazÝlarÝnÝn KÝp�ak Beyleri ile 

akrabalÝk kurmaya ve KÝp�ak kÝzlarÝnÝ almaya baĢladÝklarÝ belirtilmektedir. Bu arada Ģunu da belirtmek 

gerekir ki, zaman zaman diğer gruplarÝn katkÝsÝ olsa da Ruslara karĢÝ en �ok harekette bulunan 

KÝp�aklarÝn Don-Dnyeper sahasÝnda yaĢayan Uruğlar olduğu anlaĢÝlÝyor. 

KÝp�ak-Rus m�nasebetlerinde zaman zaman Rus knezlerinin birbirleri arasÝnda ihtilafa 

d�Ģt�klerinde biri diğerine karĢÝ KÝp�aklardan yardÝm istediği gibi, RuslarÝn baĢka milletlerle 

savaĢtÝklarÝnda da, KÝp�aklardan yardÝm istedikleri olmuĢtur. Bunun bir �rneği 1099 yÝlÝnda yaĢanmÝĢ 

ve KÝp�aklar Rus prenslerinin Macarlara karĢÝ yaptÝklarÝ bir sefere onlarÝn yardÝmcÝsÝ olarak 

katÝlmÝĢlardÝr. Macarlara karĢÝ zaferin kazanÝlmasÝ da KÝp�ak baĢbuğu Bonyak‟Ýn sayesinde m�mk�n 

olabilmiĢtir. Bu zaferden iki yÝl sonra 1101‟de Rus prensleri ile KÝp�aklar arasÝnda yeniden barÝĢ 

yapÝldÝğÝ g�r�lmektedir.90 

KÝp�ak akÝnlarÝ karĢÝsÝnda devamlÝ sÝkÝntÝya d�Ģen Rus knezleri -vaktiyle Pe�eneklere yaptÝklarÝ 

gibi- KÝp�aklarÝ durdurmak amacÝyla sağlam Ģehirler yapÝyorlar veya kilometrelerce uzanan hendekler, 

toprak tabyalar inĢa ediyorlardÝ. Fakat bu m�dafaa tertibatÝnÝn KÝp�ak h�cumlarÝnÝ durduramadÝğÝ 

zikrediliyor. Rus knezleri bazen karĢÝ h�cumlarla KÝp�aklarÝ zaafa d�Ģ�rme ve Rus topraklarÝna 
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akÝnlarÝnÝ �nlemeye �alÝĢÝyorlardÝ. Vladimir Monomach‟Ýn bu husustaki gayretleri vekayinamede 

�zellikle belirtilmiĢtir. Bu knezin �zelliği, diğer knezleri de KÝp�aklara karĢÝ savaĢa katÝlmak i�in 

toplantÝlar tertip etmesiydi. Bu ama�la yapÝlan toplantÝlardan biri olan Dolob G�l� yanÝndaki toplantÝda, 

Kiyef knezi Svyatopolk ile KÝp�aklara karĢÝ bir sefer d�zenlenmesi kararlaĢtÝrÝldÝ. 1103 yÝlÝnda yapÝlan 

bu seferde KÝp�aklarÝ ağÝr yenilgiye uğrattÝlar. Ruslar yirmi KÝp�ak b�y�ğ�n� �ld�rd� ve bir�ok davar 

aldÝlar.91  

KÝp�aklar buna karĢÝ fasÝlalarla Ģiddetli akÝnlar halinde cevap verdiler. 1105 ve 1106 yÝllarÝnda 

KÝp�ak baĢbuğu Bonyak, Kiyef ve Preyaslavl �evrelerini tahrip etti. Zaman zaman Rus knezleri 

KÝp�aklara karĢÝ �st�n gelseler de KÝp�ak akÝnlarÝndan olduk�a rahatsÝz olan RuslarÝn durumu, Knez 

Vladimir Monomach tarafÝndan Ģu s�zlerle ifade edilmiĢti: “K�yl� tarlasÝna �ÝkÝp tam s�rmeğe 

baĢlarken bir KumanlÝ gelerek onu okla vurur, atÝnÝ alÝr, sonra k�y�ne giderek karÝsÝnÝ, �ocuklarÝnÝ, 

varÝnÝ yoğunu alÝr g�t�r�r”92 yani bununla g��ebe KÝp�aklarÝn Rus k�yl�s�ne nasÝl eziyet ettikleri 

anlatÝlmak istenmektedir. 

1109 yÝllarÝnda KÝp�ak baĢbuğlarÝnÝn en kuvvetlisi olan Bonyak‟Ýn Kiyef arazisindeki bir 

�arpÝĢmada �lmesi, ġaruhan ile Tugor Han‟Ýn sahneden �ekilmeleri ve 1109, 1111 ve 1116 yÝllarÝnda 

Ruslar karĢÝsÝnda alÝnan mağlubiyetler, KÝp�ak camiasÝnÝn zayÝflamasÝnda �nemli rolleri olan 

olaylardÝr. 

RuslarÝn artan baskÝsÝ karĢÝsÝnda, KÝp�ak baĢbuğlarÝndan Atrak, 1118 yÝlÝnda damadÝ G�rc� 

kralÝ David II‟nin daveti �zerine b�y�k bir KÝp�ak grubu ile G�rcistan‟a gitti. 

KÝp�aklarÝn Done� boyundan G�rcistan‟a gitmeleri ile, Rus topraklarÝnda KÝp�ak akÝnlarÝ bir 

m�ddet i�in duraklamÝĢtÝr. 1120 yÝlÝnda Preyaslavl knezi AĢağÝ Don boyuna bir sefer a�tÝğÝ zaman 

orada KÝp�aklarÝ bulamamÝĢ ve eli boĢ geri d�nm�Ģt�r. 

Vladimir Monomach‟Ýn �l�m�nden sonra Rus knezlerinin aralarÝnda baĢlayan i� m�cadeleye, 

KÝp�ak baĢbuğlarÝ da karÝĢtÝrÝlmÝĢtÝr. Daha �nce belirtildiği �zere �ernigov ve Kiyef knezlerinin 

hanÝmlarÝ Kuman kÝzlarÝ idi. Ġ� �ekiĢmeler sÝrasÝnda knezlerden bazÝlarÝ, akraba olduklarÝ KÝp�ak 

baĢbuğlarÝnÝ �ağÝrarak, kendi pozisyonlarÝnÝ sağlamlaĢtÝrÝp rakiplerini ezmek istedikleri g�r�l�yor.  

Rus knezlerinin birbirleriyle m�cadeleleri ve bu m�nasebetle KÝp�aklarÝ davet etmeleri 

neticesinde, g�neydeki Rus knezlikleri m�temadiyen tahribata uğramÝĢtÝ. Bundan en �ok Pereyaslavl, 

�ernigov ve Novgorod-Seversk knezlikleri zarar g�rd�kleri gibi, daha kuzeydeki bazÝ b�lgeler de 

harabe haline getirilmiĢti. AynÝ Ģekilde Kiyef Knezliği de devamlÝ KÝp�ak akÝnlarÝna sahne olmuĢtur. 

�yle ki bu KÝp�ak akÝnlarÝ y�z�nden adÝ ge�en bu yerlerde insan kalmamÝĢ, k�yler ve Ģehirler 

tamamen boĢalmÝĢ, halkÝn b�y�k bir �oğunluğu KÝp�aklar tarafÝndan esir edilmiĢ, �ld�r�lm�Ģ, geriye 

kalan kÝsmÝ da hayatÝnÝ s�rd�rmek i�in daha emin olan Kuzey Rusya‟ya, Suzdal b�lgesine g�� 

etmiĢti. 
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1170 yÝllarÝna doğru KÝp�aklar ile Ruslar arasÝndaki karĢÝlÝklÝ akÝnlar ve �arpÝĢmalarÝn tekrar 

canlandÝğÝ g�ze �arpmaktadÝr. 1170‟de KÝp�aklarÝn baĢÝnda Kon�ak ve Kobyak (K�pek-Kebek) adlÝ 

baĢbuğlar bulunuyordu. Bu iki baĢbuğun 1174 yÝlÝnda Pereyaslavl Knezliği‟ne yaptÝklarÝ akÝnlar geri 

p�sk�rt�ld�yse de, 1177‟de Ruslar tam bir yenilgiye uğratÝldÝ. 1179 yÝlÝnda Kon�ak yeniden 

Pereyaslavl Knezliği‟ne girerek b�y�k tahribat yaptÝ. Seneler bu Ģekilde karĢÝlÝklÝ seferlerle ge�erken 

1184 yÝlÝnda Rus knezleri birleĢerek KÝp�aklar �zerine h�cum edip yendiler.93 Bundan cesaret alan 

Rus knezleri, 1185 yÝlÝnda, Novgorod knezi Ġgor‟un �n ayak olmasÝyla yeni bir sefer hazÝrladÝlar. 

Ruslar ilk �atÝĢmada �st�n geldiler, KÝp�aklar �ekildi. Cesareti daha da artan Ruslar takibe baĢladÝlar. 

Ancak bu zaman zarfÝnda Rus hareketi duyulmuĢ ve diğer KÝp�ak kabilelerine mensup insanlar savaĢ 

b�lgesine gelmeye baĢlamÝĢlardÝ. Rus knezi Ġgor kuvvetleri AĢağÝ Don sahasÝndaki Kagalnik ÝrmağÝna 

geldiklerinde KÝp�aklar tarafÝndan sarÝldÝ. Pek �ok Rus askeri �ld�r�ld�. Sefere katÝlan Rus 

knezlerinin hepsi esir alÝndÝ. Bu suretle Kon�ak bir �nceki yÝlki mağlubiyetinin intikamÝnÝ almÝĢ oldu. 

BaĢta Ġgor almak �zere b�t�n Rus knezlerine iyi muamele edildiğinden bahsedilmektedir. Bu savaĢ 

RuslarÝn meĢhur milli destanÝ olan Ġgor DestanÝ‟nÝn yazÝlmasÝna sebep olmuĢtur. Bu destan Rus 

edebiyatÝnÝn en b�y�k eserlerinden biri olarak kabul edilir.94 Ġgor destanÝnda seferin ayrÝntÝlarÝ, tabiat, 

�z�nt�, Ġgor‟un hanÝmÝnÝn feryatlarÝ ustalÝkla anlatÝlmÝĢtÝr.95 

Bu tarihten itibaren KÝp�ak-Rus savaĢlarÝ eski hÝzÝnÝ kaybetmiĢtir. Hatta 1221 yÝlÝnda 

Sel�uklulara karĢÝ Suğdak‟ta yapÝlan savaĢta KÝp�aklarla-Ruslar ittifak yapmÝĢlardÝr.96 AyrÝca 1223‟de 

de MoğollarÝn (Subutay-Batur ve Cebe Noyon kuvvetleri) Ruslar �zerine h�cumunda KÝp�aklar 

RuslarÝn yanÝnda yer almÝĢlar, ancak Moğollara karĢÝ mağlup olmuĢladÝr.97 G�r�l�yor ki 1185 KÝp�ak-

Rus SavaĢÝ‟ndan sonra KÝp�aklarla RuslarÝn arasÝnda ciddi bir sefer ve savaĢ meydana gelmemiĢ 

aksine ���nc� bir devlete karĢÝ birbirlerini desteklemiĢlerdir. 

KÝp�aklar ve G�rc�ler 

Brosset, G�rc� kroniklerine dayanarak M.�. IV. y�zyÝlda Kur Nehri boyuna Bun-Turk� ve KÝp�ak 

isminde iki kavmin gelip yerleĢtiğinden98 bahsetse de M.S. XI. asrÝn son yÝllarÝna kadar KÝp�ak-G�rc� 

m�nasebetlerini ortaya koyacak herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 

G�rc�lerle irtibat kuran KÝp�aklar daha �ok Don ve Kuban b�lgelerinde bulunan kabilelerdir.99 

G�rc� kralÝ BağratlÝ David II (1088-1125), B�y�k Sel�uklu Ġmparatorluğu‟nun en kudretli �ağÝna 

tesad�f eden h�k�mdarlÝğÝnÝn baĢlarÝnda, Sel�uklu baskÝsÝna karĢÝ durabilmek ve m�mk�n olduğu 

takdirde Abhaza �lkesini ve diğer G�rc� b�lgelerini Sel�uklulardan geri alabilmek i�in, KÝp�aklarla 

irtibata ge�erek askeri destek arama yollarÝna baĢvurmuĢtur. 1109/1110‟da G�rc� kralÝnÝn �nl� 

KÝp�ak komutanÝ Atrak‟Ýn kÝzÝ ile evlendiği100 ve iliĢki kurmak istediği KÝp�aklarla G�rc�leri bu yolla 

yakÝnlaĢtÝrdÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Don-Kuban boyundaki KÝp�aklarla G�rc�ler arasÝnda oluĢan bu yakÝnlÝğÝn 

1118‟de meyvesini vermeye baĢladÝğÝ g�r�lmektedir. 1090 ile 1110 yÝllarÝ arasÝnda en kudretli 

d�nemlerini yaĢayan KÝp�aklar, 1110 yÝllarÝndan itibaren �zellikle Rus knezleri karĢÝsÝnda birtakÝm 

yenilgiler almaya baĢladÝklarÝ g�r�l�yor. 1111, 1113 ve 1116‟da Rus knezlerinin KÝp�ak ordularÝna 
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�st�nl�k sağlamasÝ, KÝp�ak baĢbuğu Atrak‟Ýn 1118 yÝlÝnda damadÝ G�rc� KralÝ David II‟nin,101 

davetini kabul etmesinde �nemli etken olmuĢtur kanaatindeyiz. 

G�rcistan‟a giden Atrak‟Ýn etrafÝnda aileleri ile birlikte �� y�z bini aĢan kalabalÝk bir KÝp�ak 

kitlesinin bulunduğu zikrediliyor.102 Kral, kayÝn pederi ve biraderlerini memleketinin g�zel b�lgelerine 

yerleĢtirip onlardan kÝrk bin kiĢilik bir ordu kurarak askerlerini at, silah ve diğer malzemeler ile 

donatmÝĢtÝ. Hatta beĢ bin KÝp�ak �ocuğunu da -Sel�uklularda olduğu gibi- saraya alarak HÝristiyan 

terbiyesi ile kendi muhafÝz kÝtasÝnÝ oluĢturdu. Kral David II, b�ylece KÝp�ak-G�rc� ordusunun baĢÝnda 

Azerbaycan‟a, Karabağ‟a (Erran), ġirvan‟a ve Doğu Anadolu‟ya akÝnlar yaparak Sel�uklulara karĢÝ 

�nemli baĢarÝlar sağlamÝĢtÝr.103 1120 yÝlÝnda Kral David II‟nin oluĢturduğu KÝp�ak-G�rc� ordusu ile 

G�rcistan‟da kÝĢlayan T�rkmenlere saldÝrdÝğÝ ve bu kalabalÝk g��ebeleri imha, esir ve ka�maya 

mecbur ettiği anlaĢÝlÝyor. B�ylece yaklaĢÝk d�rt y�zyÝl M�sl�man Arap ve T�rk fatihlerinin elinde kalan, 

ilm�, din� ve hayÝr m�esseseleri ile T�rk-Ġsl�m medeniyet merkezlerinden birisi haline gelmiĢ olan 

Tiflis‟i 1121 veya 1122‟de zapt ederek, burasÝnÝ G�rc� KrallÝğÝ‟nÝn baĢĢehri yapmÝĢtÝr.104 

YukarÝda değindiğimiz �zere, Kral David II, T�rklere karĢÝ kazandÝğÝ zaferler ve baĢardÝğÝ �nemli 

iĢlerden sonra, Karabağ ve Azerbaycan‟a y�nelmiĢ ve baĢÝnda bulunduğu KÝp�ak ordusu ile birlikte 

1124 yÝlÝnda Ġspir ve Oltu‟ya kadar ilerleyerek ġirvan-ĢahlarÝ vergiye bağladÝğÝ gibi Saltuklu, S�kmenli, 

Meng�cekli, Artuklu beyleri ve daha sonra da Azerbaycan Atabeyliği ile devamlÝ bir m�cadelenin 

temellerini atmÝĢtÝr.105 Bu arada Ha�lÝlara karĢÝ �nemli baĢarÝlar elde eden Mardin Artuklu h�k�mdarÝ 

Ġl-G�zi‟yi de Tiflis yakÝnlarÝnda b�y�k bir bozguna uğratmayÝ baĢaran (Ağustos 1122) David II, Kafkas 

ge�itlerini de ele ge�irmek �zere harekete ge�miĢ bulunuyordu. Ancak 1124 Tem�rkapÝ (Derbent) 

kumandanÝ kendisine bağlÝ KÝp�aklar ile Kral David II‟nin karĢÝsÝna �ÝkmÝĢtÝr. B�ylelikle karĢÝ karĢÝya 

gelen iki KÝp�ak ordusundan David II‟nin emrinde bulunan KÝp�aklar, karĢÝ cephede bulunan 

soydaĢlarÝ ile savaĢmak istemeyip isyan etmesi �zerine Kral David II, bozguna uğrayarak geri 

�ekilmek zorunda kalmÝĢtÝr.106 KÝp�aklarla G�rc�ler arasÝndaki bu ihtilaf; Ġbn‟�l-Esir‟de de 

ge�mektedir. Ancak Ġbn�‟l-Esir karĢÝdakilerin de KÝp�ak askerleri olduğundan bahsetmez.107 

Bu arada Hartli‟de kÝĢlÝk mahaller inĢa eden KÝp�aklarÝn K�r ve �oruh havzasÝnda kÝĢlayan 

T�rkmenlere saldÝrdÝklarÝnÝ ve AhÝlkelek‟i (AkĢehir) iĢgal ederek Oltu‟yu yaktÝklarÝnÝ ve Kral David‟in 

1125 yÝlÝnda �ld�ğ�n� g�rmekteyiz.108 �te yandan Rus knezi Vladimir Monomach‟Ýn aynÝ yÝlda (125) 

�l�m�nden sonra KÝp�ak baĢbuğu Atrak‟Ýn damadÝnÝn daveti �zerine geldiği G�rcistan‟dan tekrar 

kendi yurduna d�nd�ğ� anlaĢÝlmaktadÝr. Ancak onunla birlikte gelen KÝp�aklardan b�y�k bir kÝsmÝnÝn 

geri d�nmeyerek orada kaldÝğÝ ve bug�nk� K�r, �oruk ve �ÝldÝr g�l� havalisinde yaĢayan T�rklerin 

atalarÝnÝ teĢkil ettiği anlaĢÝlmaktadÝr.109 

Kral Giorgi III (1156-1184) zamanÝnda G�rc� askeri g�c�n� meydana getiren KÝp�aklar, 

1177‟de �si ordu komutanÝ Ġvane Orbelian‟dan kralÝ himaye etmek suretiyle baĢkomutanlÝğÝ devralan 

�nl� KÝp�ak baĢbuğu Kubasar ile hakimiyeti tamamen ele ge�irdiler. AnasÝ tarafÝndan KÝp�ak olan 

g�zel Krali�e Thamora (1184-1213) d�neminde G�rc� Devleti, kuzeyden KÝp�aklar baĢbuğunun 

kardeĢi Sevin� idaresinde yeni KÝp�ak k�tlelerinin �lkeye gelmesi ile de (ikinci b�y�k g��: “Yeni 
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KÝp�aklar”) askeri ve siyas� alanda tarihinin en parlak �ağÝnÝ yaĢamÝĢtÝr.110 Ancak bu sÝrada 

KarahÝtay baskÝsÝyla T�rkistan‟dan g��ederek denizdeki kumlar misali Azerbaycan ve Karadağ‟Ý 

dolduran T�rkmenler, KÝp�aklar eliyle ger�ekleĢtirilen G�rc� yayÝlmasÝnÝ �nemli �l��de durdurduklarÝ 

gibi, bizzat bu krallÝğÝn topraklarÝna karĢÝ da yeniden akÝnlar yapmaya baĢlamÝĢlardÝ.111 Buna 

rağmen G�rc�lerin KÝp�aklara dayanarak faaliyetlerini devam ettirip 1207 yÝlÝnda Erzurum‟a girdikleri 

gibi, 1210‟da da d�nemin �nemli T�rk-Ġsl�m merkezlerinden birisi olan Ahlat �nlerine kadar 

ilerledikleri anlaĢÝlmaktadÝr.112 Bu arada Sel�uklu d�neminin tanÝnmÝĢ Ģahsiyetlerinden Azerbaycan 

Atabeyliği‟nin (1146-1225) kurucusu, Ġl-Deniz‟in113 Kafkaslar‟dan gelmiĢ bir KÝp�ak T�rk� olduğunu 

belirtmekte fayda vardÝr. Bu faaliyetlerde g�sterilen baĢarÝnÝn temelinde yatan KÝp�ak unsurunu 

g�rmek istemeyen AvrupalÝ tarih�iler, T�rk-Ġsl�m d�nyasÝnÝ arkadan vuran s�z konusu G�rc� 

taarruzlarÝnÝ “G�rc�lerin Ha�lÝ Seferleri/La Croisade Georgiens” olarak nitelendirmektedirler.114 

Ancak 1225‟de �len Atabey �zbeg‟in �lkesini ele ge�irerek yeni bir devlet teĢkil etmek i�in harekete 

ge�en ve ilk iĢ olarak G�rcistan �zerine y�r�yen Celaleddin HarezmĢah karĢÝsÝnda, daha �nce yakÝn 

iliĢkilerin etkisiyle G�rc� ordusunda yer alan yirmi bin civarÝnda se�me KÝp�ak askerinin cepheden 

�ekilmesi nedeniyle yaklaĢÝk bir asÝr baĢĢehirlik yapmÝĢ Tiflis‟i dahi kaybederek (1226) Doğu Anadolu 

ve Azerbaycan‟daki T�rk varlÝğÝ i�in artÝk bir tehlike olmaktan �Ýkan,115 G�rc�lerin y�kseliĢinde 

KÝp�aklarÝn oynadÝklarÝ rol�n �nemini inkar etmek m�mk�n değildir. 

Tiflis‟in Celaleddin HarezmĢah tarafÝndan zapt edilmesiyle, G�rcistan HarezmĢahlarÝn idaresine 

ge�ince, haliyle KÝp�ak-G�rc� m�nasebetleri de siyas� olarak sona ermiĢtir. 

KÝp�aklar ve HarezmĢahlar 

Harezm‟de h�k�m s�ren hanedanlarÝn Ġsl�m �ncesi �ağlardan beri taĢÝdÝklarÝ unvana 

HarezmĢahlar denmektedir. Fakat Harezm‟in b�y�k bir imparatorluk merkezi olmasÝ, tarihte ilk ve son 

olarak AnuĢ Tigin‟in (Tegin) �ocuklarÝ zamanÝna rastlar. Bu sebeple “HarezmĢahlar” adÝ bu T�rk 

hanedanÝnÝn kurduğu devlete ad olmuĢ116 ve 1097 tarihinden itibaren HarezmĢahlar devri 

baĢlamÝĢtÝr. 

KÝp�aklar ile HarezmĢahlar arasÝndaki iliĢkilerin aktif olarak XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren 

baĢladÝğÝ g�r�lse de Harezm b�lgesine bir kÝsÝm KÝp�ak kabilelerinin daha �nceden gelip yerleĢtiği 

anlaĢÝlmaktadÝr. 

HarezmĢahlarÝn se�kin devlet adamlarÝndan biri olarak kabul edilen Ġl-Arslan‟Ýn oğlu Alauddin 

TekiĢ (1172-1200) d�neminde Sir-Derya‟nÝn kuzeydoğu b�lgesindeki geniĢ bir sahada KÝp�ak, KanglÝ, 

Yimek ve Uran vb. kabileleri adÝ altÝnda KÝp�ak topluluklarÝnÝ g�r�yoruz. Bu KÝp�aklar, artÝk XII. asrÝn 

sonlarÝna doğru “DeĢt-i KÝp�ak” b�t�nl�ğ� i�erisinde siyas� kudrete sahip Kuman (KÝp�ak) topluluğu 

kalmayÝnca doğu tarafa kayan gayri m�slim kabilelerdir. ĠĢte bu KÝp�ak b�lgesinin TekiĢ d�neminde 

HarezmĢahlarÝn emri altÝna alÝndÝğÝ ve HarezmĢahlarÝn bu kalabalÝk KÝp�ak topluluğundan hem 

iktisaden hem de insan g�c� bakÝmÝndan b�y�k faydalar sağladÝğÝ zikredilmektedir.117 HarezmĢahlar 

arasÝnda bu noktayÝ en iyi kavrayan sultan, TekiĢ olarak bilinir. 
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Sel�uklularÝn baĢlangÝcÝndan beri �nemi bilinen, daha sonra da TekiĢ‟in oğlu N�siruddin 

MelikĢah‟Ýn vali olarak bulunduğu HarezmĢahlar zamanÝnda �nemli bir sÝnÝr Ģehri olan Cend Ģehri, 

artÝk M�sl�man-T�rk devletlerini gayrÝ m�slim T�rklerden ayÝran m�stahkem mevkii olmaktan �Ýkarak 

iki T�rk alemini birleĢtiren bir merkez haline gelmiĢti. Bu arada TekiĢ tarafÝndan Gur h�k�mdarÝ 

GÝyas�ddin‟e yazÝlan “Ocak 1181” tarihli mektupta KÝp�ak �lkesine gidileceği ve o tarafÝn iĢinin 

halledileceği bildirilmiĢti. Ancak “MayÝs 1181” tarihli ikinci bir mektup �ncekinin aksine KarahÝtaylara 

karĢÝ olmak �zere, KÝp�aklardan Uran kabilesi reisi Alp-Kara‟nÝn kalabalÝk miktarda bir KÝp�ak kuvveti 

ile Cend sÝnÝrlarÝna gelerek HarezmĢah‟a hizmet arz ettiği ve kendisinin en b�y�k yardÝmcÝsÝ oğlu 

KÝran‟Ý YuğuroğullarÝndan bir grupla birlikte G�rgen�‟e yollayÝp b�t�n kavmiyle hizmete hazÝr 

olduğunu bildirdiği, ayrÝca HarezmĢah‟dan bu kÝĢ ne yapmasÝ lazÝm geldiğini, bir tarafa hareketi icap 

edip etmeyeceğini sorduğunu belirtmektedir.118 

1182 KasÝmÝ‟nda Irak‟a g�nderilen bir mektupta da KÝp�aklardan yeni birliklerin devamlÝ olarak 

T�rkistan‟dan gelerek HarezmĢah‟Ýn hizmetine girdikleri119 ifade edilmektedir. Bu mektupta Alp Kara 

i�in (Razzakahu Allah izze‟l-Ġsl�m) denmesinden onun M�sl�man olmadÝğÝ anlaĢÝlmasÝna rağmen 

HarezmĢah Devleti‟ne, M�sl�man olmayan KarahÝtaylara karĢÝ bu derecede yardÝmda bulunmasÝ 

dikkat �ekicidir.120 

�te yandan HarezmĢahlar Devleti‟nin doğu taraflarÝndaki KÝp�ak komutanlarÝndan KatÝr Bugu ile 

TekiĢ‟in 18 MayÝs 1195‟te karĢÝ karĢÝya geldikleri, Ancak Harezm ordusundaki Uran KÝp�aklarÝnÝn 

karĢÝ tarafta yer alan akrabalarÝ ile savaĢmak istemeyerek KatÝr Bugu ile anlaĢtÝklarÝ, savaĢ esnasÝnda 

da UranlarÝn mevzilerini terkedip ordunun ağÝrlÝk ve levazÝmatÝnÝ yağmalayarak M�sl�manlarÝn 

(HarezmĢah ordusu) hezimete uğradÝğÝ nakledilmektedir. 

Aradan kÝsa bir m�ddet ge�tikten sonra ġubat 1198 yÝlÝnda HarezmĢah TekiĢ, tekrar 

toparlanarak Nis�bur valiliği ile b�t�n Horasan iĢlerinin baĢÝna getirmiĢ olduğu oğlu Kutb�ddin 

Muhammed‟i derhal merkeze �ağÝrÝp onu da yanÝna alarak Sirderya‟ya doğru ilerledi. Cend civarÝnda 

Alp Direk‟in arkasÝndan gelmekte olan KatÝr Bugu ile karĢÝlaĢtÝlar. Bu �atÝĢmada KÝp�aklar ağÝr bir 

hezimete uğradÝ. KatÝr Bugu Kutb�ddin tarafÝndan esir edilerek sultanÝn huzuruna �ÝkarÝldÝ ve hepsi 

Harezm‟e sevk edildi.121 

Netice itibariyle, HarezmĢahlarla beraber temasa ge�en KÝp�aklarÝn yukarÝda belirtilen iki 

�atÝĢma istisna edilirse, Harezm �lkesinde kendileri i�in �ok m�sait Ģartlar bulduklarÝnda Ģ�phe yoktur. 

Yine bu iki anlaĢmazlÝk bir kenara bÝrakÝlÝrsa, bozkÝr sahasÝ ile derinleĢen iyi m�nasebet, bilhassa 

TekiĢ‟in bir KÝp�ak prensesi olan Terken Hatun ile evlenmesi �zerine b�sb�t�n artarak, kalabalÝk, 

KanglÝ-KÝp�ak k�tlelerinin HarezmĢahlar �lkesine akÝn etmesini sağlamÝĢtÝr.122 KÝp�aklar bu 

d�nemde HarezmĢahlar Devleti‟nin y�ksek askeri mevkilerini iĢgal ve ordunun �ekirdeğini oluĢturan 

bir unsur haline gelerek bu devletin en belirli damgalarÝndan biri olmuĢlardÝr.123 

TekiĢ‟in, �oğunluğunu KÝp�aklardan oluĢturduğu y�z yetmiĢ bin civarÝndaki ordusu kendisinden 

sonra uzun bir s�re savaĢ kudretini kaybetmemiĢtir. Bu g�c�n belli bir s�re korunup devam ettirilmesi 
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Terken Hatun‟un ihtimamÝ neticesinde olmuĢtur. Kumanda heyetinin �oğunluğunu kendi 

akrabalarÝndan (KÝp�aklardan) se�en ve onlarÝ himaye eden Terken Hatun‟un b�ylece devlette sultan 

kadar n�fuzlu bir sima oluĢuna hayret edilmemelidir.124 Bu Ģartlar altÝnda TekiĢ‟in oğlu HarezmĢah 

Muhammed �nemli baĢarÝlar elde etmiĢtir. 

1215 yÝlÝndan itibaren HarezmĢahlarÝn baĢÝnda bu devletin son h�k�mdarÝ olan Celaleddin 

HarezmĢah‟Ý g�rmekteyiz. Bundan �nce olduğu gibi bunun d�neminde de KÝp�aklarÝn HarezmĢahlara 

�nemli katkÝlarÝ olmuĢtur. KÝsaca belirtmek gerekirse, MoğollarÝn h�l� doğuda uğraĢtÝklarÝ bir sÝrada 

G�rc�leri etkisiz hale getirerek, Moğol tahribatÝ karĢÝsÝnda T�rkistan‟dan kopan sel misali Azerbaycan 

ve Doğu Anadolu‟ya akan T�rk dalgalarÝnÝn g�� yollarÝnÝ emniyete alan Celaleddin HarezmĢah‟Ýn 

�nce Hindistan‟a sonra da Doğu Anadolu‟ya sÝğÝnmasÝ sebepsiz olmayÝp b�y�k �l��de bu b�lgelerde 

yaĢayan KÝp�aklar ile alakalÝdÝr. Nitekim onun Hindistan‟da olduğu gibi, Doğu Anadolu‟da KÝp�aklara 

dayanmaya �alÝĢtÝğÝ g�zden ka�ÝrÝlmamalÝdÝr.125 

KÝp�aklar ve Sel�uklular 

XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren direkt olmasa da dolaylÝ olarak KÝp�aklarla Sel�uklularÝn 

karĢÝ karĢÝya geldikleri g�r�lmektedir. 

1065 yÝlÝnda, Alp Arslan‟Ýn hanedana ve devlete ait iĢleri d�zene koyduktan sonra b�y�k bir 

ordu Aral g�l� b�lgesi ve Hazar denizinin doğu kÝyÝlarÝnÝ dolaĢarak Oğuzlar ve T�rklerin bir yurdu olan 

“MankÝĢlağ” yarÝm adasÝna varÝp “gayri m�slim T�rkler ile birleĢerek �evre b�lgeleri ve t�ccarlarÝ 

yağma eden” T�rkmenlerin, KÝp�aklara karĢÝ seferler d�zenlediği bildirilmektedir. Bu seferler 

esnasÝnda karĢÝ tarafÝn otuz bin kiĢilik ordusunu bozguna uğratmÝĢ ve KÝp�aklardan pek �ok kiĢi 

ailelerini bÝrakarak Hazar denizinde bir adaya sÝğÝnmÝĢtÝr. KÝĢÝ da orada ge�iren Alp Arslan, “CazÝg” 

adlÝ KÝp�ak boyu komutanÝ KafĢÝt/KafĢut‟u itaat altÝna almÝĢtÝr. bu arada b�y�k dedesi Sel�uk‟un 

mezarÝnÝ ziyaret amacÝyla Cend, Sabran (Savran) Ģehirlerine ve SÝrderya boylarÝna varan Alp Arslan‟Ý, 

Sel�uklulardan ve Yabgu-OğuzlarÝndan sonra burada h�k�m s�ren Cend HanÝ (KÝp�aktÝr) uzak 

mesafeden değerli hediyelerle karĢÝlamÝĢtÝr. Alp Arslan‟Ýn bu KÝp�ak hanÝna dokunmadÝğÝ ve iyi 

muamelede bulunduğu zikredilmektedir.126 

1071 Malazgirt Muharebesi‟nde ise, bazÝ KÝp�ak boylarÝnÝn paralÝ asker olarak yine Alp Arslan 

karĢÝsÝnda, Bizans imparatoru Romen Diyojen‟in yanÝnda yer aldÝklarÝnÝ g�r�yoruz. Sel�uklular ile 

BizanslÝlar arasÝnda ge�en bu savaĢta Bizans ordusunu kendi askerinden baĢka Bulgar, Alman, 

Frank, G�rc� ve HazarlarÝn yanÝ sÝra, Pe�enek, Uz, KÝp�ak (Kuman) gibi Ģaman� T�rk �cretli askerleri 

oluĢturuyordu.127 

Diğer taraftan G�rc�lerin XII. y�zyÝlÝn ilk �eyreğinde kendilerine b�y�k destek veren KÝp�aklar 

sayesinde Sel�uklulara karĢÝ �nemli baĢalarÝlar elde ettiklerinden daha �nce bahsettik128 

O d�nemlerde bazÝ KÝp�ak gruplarÝ G�rc�lerle beraber olarak Sel�uklulara karĢÝ koyarken, bir 

takÝm KÝp�ak kabilelerinin de Sel�uklular ve diğer T�rk devletlerine yardÝmlarÝnÝn dokunduğu 



 1295 

anlaĢÝlmaktadÝr. �rneğin XI. asrÝn sonlarÝnda Kirman Sel�uklularÝnda bir KÝp�ak kumandanÝ rol 

oynuyor; Artuklu Devleti 1120 yÝlÝnda Meyy�f�rÝkÝn‟da bir KanglÝ emirini vali bulunduruyordu. Musul 

havalisinde ġehrizur kalesini merkez yapan ArslantaĢ oğlu KÝp�ak emiri de bu dağlÝk b�lgede m�stakil 

bir beylik kurmuĢ ve T�rkmenler arasÝnda �nemli bir n�fuza sahip olmuĢtu. Musul atabeği “Ġmadeddin 

Zengi” (1127-1146), onun hakimiyetine son vermek isteyince yakÝnlarÝ kendisine KÝp�ak emirinin 

kuvveti ve sÝkÝĢÝnca memleketini Sel�uklu SultanÝ Mesud‟a teslim edebileceği fikrini ileri s�rm�Ģler. 

Bununla beraber Atabeg kararÝndan d�nmemiĢ; birka� �arpÝĢma sonunda 1140 yÝlÝnda teslim olmuĢ 

ve emir KÝp�ak ile evlatlarÝ, XIII. asrÝn baĢlarÝna kadar Atabegler hanedanÝna hizmet etmiĢlerdir.129 

AyrÝca son Sel�uklu h�k�mdarÝ Sultan Tuğrul‟un (1177-1194) ordusunda on bin civarÝnda KÝp�ak 

s�varisinin bulunduğu zikredilmektedir. T�rkiye Sel�uklularÝnda, ordunun esasÝnÝ toprağa bağlÝ 

sipahiler oluĢturmakla beraber, �cretli M�sl�man ve HÝristiyan askerlerin yanÝnda KÝp�ak kÝtalarÝnÝn 

da varlÝğÝndan bahsedilmektedir.130 Yine Sel�uklular d�neminde �zellikle XII. asrÝn ikinci yarÝsÝnda 

KÝp�ak k�le ve cariyeleri kuzeyden Ġsl�m �lkelerine sevk edilmiĢ ve bu b�y�k yolun en �nemli 

kavĢağÝnÝ da Sivas oluĢturmuĢtur.131 AyrÝca Anadolu‟nun bazÝ Ģehirlerindeki “Gulam-h�ne”lerde (k�le 

mektep) Sel�uklu sarayÝ, ordusu, devlet b�y�kleri ve zenginlerin konaklarÝ i�in sarÝĢÝn KÝp�ak 

�ocuklarÝ tahsil ve terbiye g�rerek se�kin k�le ve cariyeler yetiĢtiriliyordu.132 

Alaaddin Keykubat I zamanÝnda KÝp�aklarÝ bir kez daha Sel�uklularÝn karĢÝsÝnda g�rmekteyiz. 

Bu d�nemde Sel�uklu-KÝp�ak karĢÝlaĢmasÝ Kastamonu u� beyi H�sameddin �oban kumandasÝndaki 

Sel�uklu ordusunun Suğdak‟Ý istilasÝ sÝrasÝnda yaĢanmÝĢtÝr.133 

Daha �nceleri olduğu gibi bu tarihten sonra da Sel�uklular yÝkÝlÝncaya kadar, Sel�uklu 

ordusunda KÝp�aklarÝn k���msenemeyecek derecede �nemli bir yere sahip olduklarÝ anlaĢÝlÝyor.134 

KÝp�aklar ve Moğollar 

Cengiz ordularÝ daha T�rkistan seferine baĢlamadan �nce, ĠrtiĢ boyunda KÝp�aklarla karĢÝ 

karĢÝya gelmiĢlerdi. Askeri g�c�n�n b�y�k bir b�l�m�n� KÝp�aklarÝn meydana getirdiği HarezmĢah 

kuvvetleri ile Cengiz arasÝnda Ģiddetli �arpÝĢmalar olmuĢtu. Ġdil nehri, hatta daha da batÝya uzanan 

b�t�n bozkÝrlarÝn kendi kontrol�nde olmasÝnÝ isteyen Cengiz, 1220-1221 yÝllarÝnda T�rkistan‟Ýn zaptÝnÝ 

tamamladÝktan sonra 1222 yÝlÝnÝn ilk baharÝnda HarezmĢah Muhammed‟i takip maksadÝyla Subutay 

ve Cebe Noyan idaresindeki iki t�meni, G�rcistan �zerinden KÝp�aklara g�ndermiĢti.135 

Moğol �nlerinden ka�Ýp Ruslara sÝğÝnan KÝp�ak baĢbuğlarÝ ve bilhassa bunlar arasÝnda bulunan 

Kotyan ve BastÝ Han, Moğol tehlikesinin b�y�kl�ğ�n� Rus prenslerine anlatarak MoğollarÝn kÝsa bir 

s�re i�inde Rus topraklarÝnÝ da iĢgal edebileceklerini belirtmek suretiyle onlarÝ Moğollara karĢÝ birlikte 

harekete teĢvik ettiler. Durumdan ciddi Ģekilde endiĢe duyan Rus prensleri Kiyet‟de bir toplantÝ 

yaparak durumu aralarÝnda tartÝĢtÝlar. KÝp�aklarÝn tek baĢlarÝna bÝrakÝldÝklarÝ takdirde Moğollara 

yenilecekleri veya onlarla birleĢerek Rus yurdunu eskisinden daha k�t� bir Ģekilde tahrip edecekleri 

konusunda g�r�Ģ birliğine vardÝktan sonra, hep birlikte hareket etmeye karar verdiler.136 RuslarÝn bu 
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kararÝ KÝp�aklar �zerinde b�y�k etki yapÝp KÝp�ak baĢbuğlarÝnÝ olduk�a sevindirmiĢtir. Bunun �zerine 

KÝp�ak baĢbuğu BastÝ Han‟Ýn hemen HÝristiyan olduğu da rivayet edilmektedir.137 

AlÝnan bu karardan sonra Rus prenslerinin bir �oğunun kÝtalarÝ ile katÝlarak oluĢan Rus-KÝp�ak 

ordusu MoğollarÝn �zerine y�r�d�. Ġki taraf karĢÝ karĢÝya gelince Rus prensleri hemen saldÝrÝya 

ge�erek MoğollarÝ geri s�rd�ler. Sabutay-Batur ve Cebe-Noyan karĢÝlarÝnda bu kadar b�y�k bir 

kuvvet bulunca ciddi bir varlÝk g�steremeden Don istikametine doğru geri �ekildiler. Ruslar ile 

KÝp�aklar MoğollarÝn korktuğunu d�Ģ�nerek onlarÝ takibe koyuldular. Halbuki Moğol komutanÝnÝn planÝ 

d�ĢmanÝ imha edebilecekleri elveriĢli bir yere �ekmekti. BeĢ g�nl�k �ekiliĢ ve takipten sonra Kalka 

nehri boyuna gelinince Moğollar olduk�a yorgun d�Ģen Rus-KÝp�ak ordusunun �zerine saldÝrdÝ. 31 

MayÝs 1223 g�n� cereyan eden savaĢta yirmi bin kiĢilik Moğol kuvveti kendisinden kat kat �st�n olan 

Rus-KÝp�ak ordusunu b�y�k bir yenilgiye uğrattÝ.138 Kaynaklar bu savaĢta Rus ordusunun sadece 

onda birinin geri d�nebildiğini KÝp�aklarÝn kaybÝnÝn Ruslar kadar olmadÝğÝnÝ, ��nk� KÝp�aklarÝn 

Moğollar karĢÝsÝnda mağlubiyetin ka�ÝnÝlmaz olduğunu anlamalarÝndan sonra Ruslardan ayrÝlarak 

hÝzla Kiyef prensi arazisine ve Balkanlar‟a y�neldiklerini kaydederler. Bu arada KÝrÝm‟a sÝğÝnan 

KÝp�aklar takip edildiklerini anlayÝnca meĢhur ticaret Ģehri Suğdak �zerinden deniz yoluyla Sinop 

limanÝna �Ýkarak Karadeniz‟in g�ney kÝyÝlarÝna yayÝlmaya baĢlamÝĢlardÝr.139 Bu tarihten itibaren 

MoğollarÝn geri d�nd�ğ� anlaĢÝlmaktadÝr. 

1223 yÝlÝnda �lkelerine geri d�nm�Ģ olan MoğollarÝn 1237 yÝlÝnda tekrar sahneye �ÝktÝklarÝ 

g�r�lmektedir. Bu kez kumanda Cengiz‟in torunu Batu Han‟dadÝr. 1238‟de Rusya‟nÝn kuzey kÝsmÝ 

tamamÝyla Batu Han‟Ýn eline ge�ti. MoğollarÝn hedefi yalnÝz Rus sahasÝnÝ değil aynÝ zamanda Kuman-

KÝp�ak illerini de itaat altÝna almaktÝ.140 

Batu Han‟Ýn 1239 yÝlÝnda KÝp�aklarla meĢgul olduğu anlaĢÝlÝyor. Bu defa Moğol ordularÝ KÝp�ak 

(Kuman) larÝn baĢlÝca yÝğÝnak sahasÝ olan Don-Done� sahasÝna doğru y�r�d�ler. Kalka 

muharebesinde adÝ ge�en KÝp�ak baĢbuğu K�ten (Rus yÝllÝklarÝnda Kotyan) h�l� hayatta ve 

KÝp�aklarÝn en �nde gelenlerinden idi. �zellikle K�ten komutasÝndaki KÝp�aklarÝn Moğollara karĢÝ 

Ģiddetle karĢÝ koyduğu ve bir m�ddet dayandÝğÝ belirtiliyor. Ancak MoğollarÝn hem �okluğu hem de 

savaĢtaki maharetleri karĢÝsÝnda fazla dayanamayarak baĢta K�ten olmak �zere kÝrk binden fazla 

KÝp�ak Macaristan‟a ka�tÝ.141 Macar kralÝ B�la‟nÝn KÝp�aklarÝ iyi bir Ģekilde karĢÝladÝğÝ zikrediliyor. 

MoğollarÝn Done� havzasÝnda K�ten kuvvetleriyle savaĢtÝklarÝ sÝrada bazÝ Moğol birliklerinin de 

Ġdil boyunda hareket halinde bulunduklarÝ ve bunun neticesinde AĢağÝ Ġdil ve Don boyundan bir�ok 

KÝp�ak unsurunun, Orta Ġdil boyuna, yani Bulgar yurdundaki ormanlÝk sahaya sÝğÝndÝklarÝ biliniyor. Bu 

suretle Moğol istilasÝ, eski Ġdil-Bulgar �lkesinin tamamen KÝp�aklaĢmasÝ sonucunu vermiĢ ve eski 

Bulgar dili yavaĢ yavaĢ ortadan kalkarak, yerini KÝp�ak T�rk�esine bÝrakmÝĢtÝr.142 

1240 yÝlÝnda Karadeniz‟in kuzey bozkÝrlarÝ, KÝrÝm yarÝmadasÝ ve g�ney bozkÝrlarÝ tamamen Batu 

Han‟Ýn eline ge�miĢti. Buralarda yaĢayan KÝp�aklarÝn bir �oğu savaĢlar esnasÝnda ya �ld�r�lm�Ģ ya 

da ka�mÝĢtÝ. Geride kalan ve Moğol hakimiyetine giren kÝsÝm ise, yeni baĢbuğlar eline verilerek yeni 
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g�� sahalarÝna g�nderilmiĢ ve KÝp�ak beyleri artÝk buralarÝn hakim z�mresi olmaktan �Ýkarak, 

AltÝnordu‟nun temellerini oluĢturmaya baĢlamÝĢtÝr.143 MoğollarÝn �n�nden ka�an KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ 

daha �nce belirttiğimiz gibi Macaristan‟Ýn yanÝ sÝra diğer Balkan topraklarÝna gitmiĢtir. BazÝ KÝp�ak 

guruplarÝnÝn da G�rcistan ve Ġran taraflarÝna giderek Kafkaslar‟Ýn T�rkleĢmesinde �nemli rol 

oynamÝĢtÝr. Bununla beraber Karadeniz kuzeyindeki geniĢ bozkÝrlar asÝl bundan sonra DeĢti KÝp�ak 

diye anÝlarak XVIII. y�zyÝla kadar bu adla yaĢamÝĢtÝr. 

Ġki y�z yÝl kadar Karadeniz‟in kuzeylerini ellerinde tutan KÝp�aklarÝn siyas� hayatlarÝ Moğollar 

vasÝtasÝyla sona ermekteydi. KÝp�aklar her ne kadar yerleĢik bir step imparatorluğu kuramamÝĢlarsa 

da �eĢitli �lkeler �zerinde b�y�k etkileri olmuĢtur. 

4. Doğu Avrupa ve Balkanlar‟da KÝp�aklar 

Bu baĢlÝkta KÝp�aklarÝn Doğu Avrupa ve Balkanlara g��leri ile bu b�lgede sÝrasÝyla Macarlar, 

Romenler ve Bulgarlar ile m�nasebetleri �zerinde durulacaktÝr 

KÝp�aklar ve Macarlar: KÝp�aklarÝn 1060 yÝlÝndan sonra UzlarÝ takiben Tuna boyuna doğru 

s�ratle ilerleyip 1064‟de UzlarÝ Tuna‟nÝn g�neyine doğru kovaladÝklarÝ belirtilmektedir. AynÝ zamanda 

Transilvanya (Erdel)-Macaristan y�n�nde de ilerledikleri belirtiliyor. DolayÝsÝyla XI. y�zyÝlÝn sonlarÝna 

doğru, Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlar tamamen KÝp�aklarÝn (Kuman) eline ge�miĢ 

bulunuyordu.144 Bu arada bazÝ KÝp�ak boylarÝnÝn Macaristan kralÝ Laszl� (1077-1095) zamanÝnda, 

Karadeniz‟in kuzey b�lgelerinden Karpatlar HavzasÝ‟na gelerek adÝ ge�en Macar kralÝnÝn himayesine 

girdikleri ve eski Macaristan‟Ýn farklÝ b�lgelerine yerleĢtirildikleri, sonra da Slovakya‟da otuzun 

�zerinde k�y kurduklarÝ rivayet ediliyor. BazÝlarÝnÝn da Avusturya‟ya veya Morova‟ya ge�tikleri 

belirtiliyor.145 

XI. y�zyÝlÝn sonunda G�ney Rusya, Moldova ve Eflak b�lgelerini tamamÝyla ele ge�iren 

KÝp�aklar, takip eden yÝllarda Bizans‟a, Macaristan‟a, G�ney Rusya prenslik topraklarÝna, hatta 

onlarÝn sÝnÝrlarÝnÝ aĢarak Lehistan‟a akÝnlar ettiler. Bu d�nemde bu b�lgelerde aktif ve devamlÝ 

akÝnlarla uğraĢanlarÝn b�y�k �oğunluğunu, KÝp�aklarÝn beĢ b�l�ğ�nden biri olan Tuna b�l�ğ� 

KÝp�aklarÝ oluĢturuyordu. 

1091‟de Macaristan‟a akÝnlar d�zenleyerek Macar topraklarÝna giren KÝp�aklardan146 Tuna 

b�l�ğ�ne mensup olanlarÝn bir kÝsmÝnÝn XII. asrÝn ilk yÝllarÝnda Macaristan‟da askerlik hizmetinde 

bulunduklarÝ belirtiliyor.147 

1099 yÝlÝnda Bonyak (Benek) komutanlÝğÝndaki bir KÝp�ak ordusu Rus prenslerinin Macarlara 

karĢÝ yaptÝklarÝ bir seferde, RuslarÝn yanÝnda yer almÝĢ ve RuslarÝn galip gelmesinde KÝp�ak komutan 

Bonyak‟Ýn b�y�k rol� olmuĢtur. Bu tarihlerden itibaren XII. y�zyÝl boyunca KÝp�aklar ile Macarlar 

arasÝnda ge�en olaylar fazla bilinmemektedir. Bu d�nemde KÝp�aklar muhtemelen Dnestr boylarÝ ve 

Tuna‟nÝn aĢağÝ taraflarÝna kadar g�� ederek normal hayatlarÝnÝ devam ettirmiĢlerdir. Bu sÝralarda o 



 1298 

b�lgede KÝp�aklara baskÝ yapacak herhangi baĢka bir g��ebe T�rk boyu da kalmamÝĢtÝ. Daha �nce 

de 

 değindiğimiz gibi KÝp�aklardan bir �oğunun Macaristan‟a gittiği ve Macar krallarÝ tarafÝndan 

�eĢitli b�lgelere yerleĢtirildiği biliniyor. Onlar, Macar kralÝnÝn ordusunda atlÝ asker vazifesi g�r�yorlardÝ. 

Hatta 1132 yÝlÝnda �ek kralÝnÝn Alman imparatoruna Ġtalya seferi esnasÝnda, KÝp�aklardan oluĢan bir 

kÝta g�nderdiği malumdur. Bohemya‟da KÝp�aklar bulunmadÝğÝna g�re, bu kuvvetlerin Macar kralÝna 

ait olduğu anlaĢÝlÝyor. �ok daha sonralarÝ, 1203‟de Alman imparatoru Otto IV‟�n T�ringiye‟deki 

kuvvetleri arasÝnda KÝp�aklarÝn bulunduğu belirtiliyor. BunlarÝn da Macaristan‟dan gelmiĢ olmalarÝ 

b�y�k ihtimaldir.148 ĠĢte bu Ģekilde KÝp�aklarÝn batÝdaki kollarÝ devamlÝ Macaristan‟a kaymÝĢ ve orada 

krallarÝn askeri hizmetine girerek yerleĢik hayata ge�miĢlerdir. 

1239 yÝlÝnda Done� havzasÝnda Batu Han �nderliğindeki Moğol ordusu ile KÝp�aklar arasÝndaki 

�arpÝĢma sonucunda, KÝp�ak ordusu mağlup olmuĢ ve Kotyan (K�ten) baĢkanlÝğÝnda kÝrk binin 

�zerinde KÝp�ak Macaristan‟a sÝğÝnmÝĢtÝ. B�ylece Macaristan‟a azÝmsanamayacak miktarda KÝp�ak 

n�fusunun daha girdiği anlaĢÝlmaktadÝr.149 

Macaristan kralÝ B�la, MoğollarÝn savaĢ usullerini iyi bilen KÝp�ak hafif s�varisinden 

faydalanarak, KÝp�aklarÝ Moğollara karĢÝ kullanmak istiyordu. Halbuki Moğol ordusuna KÝp�aklarÝn 

doğudaki �� veya d�rt grubundan binlerce s�vari katÝlmÝĢtÝr. Moğol ordusundaki s�varilerin T�rk�e 

bilmesi, Avusturya prensi Fridrik Badenberg‟in Macarlar tarafÝndaki KÝp�ak HanÝ K�ten‟in Moğol 

casusu olduğu yolundaki iddiasÝnÝ destekliyordu. Galeyana gelen halk masum K�ten‟i par�aladÝ. 

Bunun �zerine KÝp�aklar, Moğollar ile Macarlar arasÝnda vuku bulan b�y�k m�cadeleden �nce Macar 

ordusundan ayrÝlarak Macaristan‟dan Balkanlar‟a doğru �ekildi ve Macar ordusu Moğollar karĢÝsÝnda 

yalnÝz kaldÝ. Macar ordusu eski s�vari taktiğini unuttuğu i�in, hafif Moğol s�varisinin ok yağmuru 

altÝnda hezimete uğradÝ. B�y�k n�fus kaybÝna uğrayan Macaristan‟Ýn yeniden toplanmasÝnda 

KÝp�aklarÝn b�y�k rol� olmuĢtur. ��nk� MoğollarÝn geri �ekilmesinden sonra Macar kralÝ B�la‟nÝn 

hatasÝnÝ anlayarak KÝp�aklarÝ memleketine tekrar kabul ettiği kaydedilmektedir.150 

�zellikle XIII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren n�fusu seyrekleĢen Macaristan‟da KÝp�aklar 

b�y�k askeri g�� haline gelmiĢlerdir. �lkenin ��te biri KÝp�aklarÝn idaresi altÝna ge�miĢti. Macaristan‟a 

kabul edilmelerinin ilk ĢartÝ HÝristiyanlÝğÝ kabul olduğu halde bu s�zde kalmÝĢtÝ. KÝp�aklar eski inan�larÝ 

�zere duruyorlardÝ.151 KÝp�aklarÝn �lkedeki bu etkinliği kendilerini ĢÝmartmÝĢtÝ. Macarlar da bu 

durumdan rahatsÝz oluyorlardÝ. Bu nedenle memleket i�inde i� karÝĢÝklÝklar arttÝ. ġu veya bu tarafÝ 

tutma sÝrasÝnda i� �ekiĢmeler y�z�nden memleketin Macar ve HÝristiyan karakteri tehlikeye girmiĢti. 

Macarlar aleyhine batÝda Ha�lÝ seferi hazÝrlÝklarÝna baĢlanÝyordu ki, Kral Laszl� IV. (ana tarafÝndan 

K�ten Han‟Ýn torunu) i�lerinde Uzur, Alpar ve Tolun‟un da bulunduğu yedi KÝp�ak oymak baĢkanÝ ile 

toplanarak KÝp�aklarÝn belli bir d�zene sokulup bazÝ kurallar getirilmesi konusunda anlaĢtÝlar. Bu 

anlaĢma ve “Teteny KurultayÝ” kararlarÝ uyarÝnca KÝp�aklar, HÝristiyan olmayÝ, g��ebe hayatÝ 

bÝrakmayÝ, ev yapmayÝ, HÝristiyan esirleri serbest bÝrakmayÝ kabul ettiler. Bu anlaĢma sÝrasÝnda 

KÝp�aklar eski geleneklerine uyarak baĢlarÝnÝ traĢ etme m�saadesi aldÝlar. Bu kanunla, KÝp�aklarÝn 
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yerleĢme alanÝ da Tuna ile Tisza nehirleri ve MaroĢ-TemeĢ ÝrmaklarÝ arasÝ olarak tespit edilmiĢtir. 

Kararlardan memnun olmayan KÝp�aklar ayaklanarak Moldva tarafÝndan akÝn eden Oldamur Han‟a 

tabi oldular. Oldamur‟un akÝnÝ baĢarÝsÝzlÝkla sonu�lanÝnca, KÝp�aklarla ilgili alÝnan kararlar y�r�rl�ğe 

kondu.152 

XV. y�zyÝlÝn sonlarÝna doğru gelindiğinde h�l� bir kÝsÝm KÝp�aklarda eski inan�larÝnÝn devam 

ettiği anlaĢÝlÝyor. Ancak zamanla onlarÝn da Macar hayatÝna intibak ettiği kaydediliyor. AyrÝca 1470‟de 

Dnyester havalisinden Macaristan‟a gelen KÝp�ak z�mrelerinin de MacarlaĢtÝğÝ verilen bilgiler 

arasÝndadÝr.153 

XVI. y�zyÝldan itibaren KÝp�aklarÝn tarihi Macar tarihine karÝĢmakta ve bu g�n onlar k�kl� Macar 

olarak kabul edilmekte iseler de, onlarÝn iĢgal ettikleri sahalardaki yer adlarÝ, eski arĢiv belgelerinden 

tespit edilen ĢahÝs adlarÝ ve hatta g�n�m�zde kullanÝlan bazÝ soy adlarÝ onlarÝn T�rk olduklarÝna 

Ģahitlik etmektedir.154 

KÝp�aklar ve Romenler 

Pe�enek ve Oğuzlardan sonra KÝp�aklarÝn XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren Harezm‟den 

Tuna nehri kÝyÝsÝndaki “Demir KapÝlar” mevkiine kadar uzanan geniĢ bir mÝntÝkayÝ zapt edip 

Dobruca‟nÝn g�neyine, Karadeniz b�lgelerine, ve Deli-Orman taraflarÝna kadar yerleĢtikleri 

belirtilmektedir.155 KÝp�aklarÝn Karpat-Tuna b�lgesindeki hakimiyeti b�y�k Moğol istilasÝna (1241) 

kadar, yani hemen hemen iki asÝr s�rm�Ģt�r. KÝp�ak (Kuman) lar diğer T�rk kavimlerinin aksine 

hakimiyetlerinin sonuna doğru kitle halinde HÝristiyan olmuĢlardÝr.156 Ancak Dobruca b�lgesindeki ve 

diğer T�rk kavimleriyle i� i�e yaĢayan KÝp�aklarÝ dÝĢarÝda tutmak gerekir kanaatindeyiz. 

Romenlerin Balkanlar‟da, bilhassa Eflak‟ta ve Moldavya‟da Pe�eneklerle ve daha sonra da 

KÝp�aklarla bir arada yaĢadÝklarÝ kesindir. KÝp�aklarÝn zamanÝnda buralara “Kumania” denildiği 

bilinmektedir. Romen tarih�i Filitti, “Kumania”nÝn kuman tabakasÝ ile onlara tabi Romen toprağÝ 

olduğunu kabul eder.157 

Romenler tarafÝndan iĢgal olunan sahalarÝn yerleĢme tarihinde ve hatta Romen Devleti‟nin 

teĢekk�l�nde T�rklerin b�y�k rol� olduğunu Romen ĢahÝs isimlerinin incelenmesi teyit etmektedir. 

Eflak ve Boğdan Ýrmak adlarÝnÝn b�y�k kÝsmÝ T�rk�edir. Bilindiği �zere yerleĢme tarihi bakÝmÝndan 

Ýrmak adlarÝ birinci derecede �nemlidir. AyrÝca Romen tarihinin baĢladÝğÝ yer “Curteo de Arges” 

T�rk�e olduğu gibi Romen Devleti‟ni kuran ĢahÝsta KÝp�aklÝ bir T�rk‟t�r.158 

Moğol istilasÝndan sonra bug�nk� Romanya topraklarÝnda Romenler �ok az olmasÝna karĢÝlÝk 

KÝp�aklar �nemli bir role sahipti. Moğollardan sonra burada bir asÝr kadar s�kunet hakim oldu. 

1330‟lara gelindiğinde aniden bir Romen prensinin ortaya �ÝktÝğÝ ve askeri ve siyas� alanda baĢarÝlÝ 

olduğu g�r�l�yor. Basaraba adÝndaki bu ĢahÝs Romenlerin ilk H�k�mdar s�lalesi kurucusu oldu.159 

Ancak bir asÝr �nce “Kumania” olan bir �lkenin aniden “Romania” oluvermesi tarih�iler tarafÝndan 

ĢaĢkÝnlÝkla karĢÝlanmaktadÝr. 
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“Basaraba”nÝn KÝp�ak Toktemir Han‟Ýn oğlu olduğunu s�yleyenler160 olduğu gibi onun bir T�rk 

veya T�rkleĢmiĢ Moğol olduğu �zerinde duranlar da olmuĢtur.161 Basaraba ismi (basar+aba) o 

d�nemde T�rk b�lgelerinde ve bilhassa AltÝnordu‟da moda idi.162 Aba (aga, T�rk�e unvan) eki ile 

yapÝlan adlar Oğuzlar da (Ay-aba, Boz-aba) ve Doğu ve Orta Avrupa ve MÝsÝr KÝp�ak �evrelerinde 

(AltÝn-aba, Tonuz-aba, it-aba, Arslan-aba vb.) yaygÝndÝr. Romanya‟nÝn kuzeyindeki Basarabya b�lgesi 

de aynÝ adÝ taĢÝr.163 Moğol hakimiyeti d�neminde T�rk�e konuĢulduğu ve halkÝn b�y�k �oğunluğunu 

T�rklerin oluĢturduğu g�z�n�nde bulundurulursa, Basaraba, T�rkleĢmiĢ Moğollardan olsa bile164 

T�rk k�lt�r�n� temsil ettiği apa�ÝktÝr. R�sonyi Macar arĢivlerine dayanarak bu b�lgede KÝp�aklar ile 

TatarlarÝn (Moğollar) i� i�e olduğunu g�stermektedir. ġ�yle ki, Basaraba‟nÝn babasÝnÝn adÝnÝn 

“Tokomer” olduğu bilinmektedir. Rus salnamesine g�re, Basaraba‟dan bir nesil �nce, Basarabya‟da 

ve onun �evresindeki topraklarda “Toktomer” (Tok Temir) adlÝ bir Tatar prensi yaĢÝyordu. Cengiz‟in 

oğlu Co�i ailesinde iki y�zyÝl zarfÝnda d�rt defa Tok-Demir adÝnÝn ge�tiği biliniyor. Acaba Basaraba‟nÝn 

babasÝ olan Toktomer, Co�i‟nin oğlu Orda‟nÝn torunu olan Toktomer ile aynÝ ĢahÝs mÝdÝr, yoksa Tokta 

Han‟Ýn oğlu Ġlbasar‟Ýn kardeĢi olan Toktomer midir? Netice itibariyle hangisinin oğlu olursa olsun 

Cengiz Han‟Ýn beĢinci veya altÝncÝ g�bekten torunu sayÝlÝr.165 

KÝp�aklarÝn ve dolayÝsÝyla TatarlarÝn Romanya‟da oynadÝklarÝ bu �nemli rolleri sadece 

“Basaraba” değil, diğer belgeler de teyit eder. XV ve XVI. y�zyÝl belgelerinde belirtilen Romen devlet 

b�y�kleri ve soylu ailelerin adlarÝ arasÝnda, AkbaĢ, AkkuĢ, Bozdoğan, Bilik, Berendey, Barak, Bars, 

Bağbars, Buğa, Bel�ir, Kara, KÝzÝl, Kazan, ġiĢman, TemirtaĢ, Tok ve �temiĢ…gibi bir�ok KÝp�ak 

adÝna rastlanÝr.166 Romanya‟daki pek �ok k�y adlarÝ arasÝnda da bu gibi ĢahÝs adlarÝndan esinlenmiĢ 

olanlar mevcuttur.167 

XIV. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, Dobruca‟da kurulan devleti de KÝp�aklara bağlamak gerekir. Bir 

taraftan Bulgar, bir taraftan da Bizans iktidarlarÝnÝn zayÝf d�Ģt�ğ� bir d�nemde, Bizans imparatori�esi 

Anna tarafÝndan yardÝmÝna m�racaat edilen (1346‟da) aĢağÝ Tuna b�lgesi mahalli komutanlarÝndan 

Balika‟nÝn (T�rk�e BalÝk‟tan) oğlu Dobroti� (Dobruca, buradan geliyor) 1354‟lerden itibaren-daha 

sonra kendi adÝyla anÝlacak olan b�lgenin hakimi olarak 1385 yÝlÝna kadar Balkanlar ve Karadeniz‟de 

�nemli siyas� rol �slenmiĢtir.168 Dobruca Devleti‟ni, 1354 yerine Dobrotic‟in babasÝ Balika d�nemiyle, 

yani 1320 yÝlÝnda baĢlatanlar da s�z konusudur.169 BakÝr paralarÝ ele ge�miĢ olan Dobrotic‟in oğlu 

Ġvanko (Vanko-Yanko) zamanÝnda XIV. asrÝn sonlarÝna doğru bir ara Romen egemenliği altÝna girdiği 

tahmin edilen bu k���k “Dobruca Devleti”nin topraklarÝ 1417 yÝlÝnda OsmanlÝlarÝn eline ge�miĢtir.170 

G�n�m�zde Dobruca ve Deli-Orman b�lgelerinde KÝp�ak n�fus b�lgeye daha �nce gelen 

Pe�eneklerin yanÝ sÝra OsmanlÝ hakimiyeti d�neminde buraya hicret eden Anadolu T�rkleriyle 

tamamen karÝĢmÝĢ durumdadÝr. Esasen HÝristiyan olmayan bu t�rk kavimleriyle iliĢki kuran ve onlarla 

i� i�e olan KÝp�aklar, kimliklerini kaybetmeyip benliklerini devam ettirmektedirler. HÝristiyan olan ve 

b�y�k bir yekun tutan KÝp�ak topluluğu Macaristan‟da olduğu gibi Romanya‟da da T�rkl�klerini 

kaybetmiĢlerdir. 

KÝp�aklar ve Bulgarlar 
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Bulgar KÝp�ak m�nasebetlerini XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan sonra baĢlatmak doğru olur 

kanaatindeyiz. XI. y�zyÝlÝn sonlarÝndan itibaren XII. y�zyÝlda KÝp�aklar, Ukrayna ve Romanya 

�zerinden adeta bir kasÝrga gibi Balkanlar‟a inmeğe baĢlamÝĢlardÝr. Ġlk olarak Kuzey Bulgaristan‟Ýn 

Tuna boyu ve Dobruca b�lgelerine, daha sonra g�neye doğru inerek Rodoplar ve Makedonya‟nÝn 

doğu kÝsÝmlarÝna yerleĢmiĢler ve dağÝldÝklarÝ yerleĢim birimlerine de coğrafi isimlerini vermiĢlerdir. 

�rneğin, Makedonya‟daki Kumanova, Sofya‟daki Kumantsi, Nevrokop‟ta Kuman�a, Kesriye‟de 

Kumani�evo, Vidin‟de Kumani adasÝ, Niğbolu‟da Komana, Lof�a‟da Kumanitsa gibi yer ve k�y isimleri 

b�t�n onlarÝn eserleridir.171 ġunu da belirtmek gerekir ki, KÝp�aklarla BulgarlarÝn ilk temasÝnÝ 

KÝp�aklarÝn bu b�lgeye gelmesinden sonraya hasretmemek lazÝmdÝr. ��nk� 1060‟lÝ yÝllarda AĢgÝl 

(IsgÝl) BulgarlarÝnÝn g�� sahalarÝ olan Don nehri civarÝnda KÝp�aklar ile temas ve iliĢki kurduklarÝ, takip 

eden yÝllarda da Cimc (Emba) ve YayÝk boyunda g�� eden Oğuz ve KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ ile ticar� 

iliĢkiler i�erisine girdikleri172 anlaĢÝlÝyor. 

KÝp�aklarÝn 1087 yÝlÝnda Pe�eneklerin de desteğini alarak Bulgaristan, Makedonya, Yeni Pazar, 

Kosova, Bosna ve Arnavutluk‟u i�ine alan ve merkezi Kumanova olan “Kuman-Pe�enek T�rk 

Federasyonu”nu kurduklarÝ ve b�ylelikle de ilk defa T�rk dÝĢÝ unsurlara karĢÝ “milli birliğin” oluĢmasÝ 

yoluna gittikleri rivayet edilmektedir. Ancak bu KÝp�ak-Pe�enek birliği 1091 yÝlÝnda politik 

fonksiyonunu kaybetmiĢtir.173 XI. y�zyÝlÝn sonlarÝnda bu b�lgedeki KÝp�ak etkinliği Bulgaristan‟daki 

Bizans hakimiyetini sona erdirmiĢ ve b�lge insanÝna bir rahatlama sağlamÝĢtÝr. Bu d�nemde bu 

b�lgeye gelen KÝp�aklar b�y�k �l��de HÝristiyanlaĢÝp SlavlaĢmÝĢtÝr.174 Bu Ģekilde BatÝ Trakya, 

Makedonya ve Bulgaristan‟Ýn dağlÝk kesimlerinde kalmÝĢ olan pek �ok KÝp�ak T�rk�, daha sonralarÝ 

yine Karadeniz‟in kuzeyinden gelen KÝp�ak gruplarÝ ve OsmanlÝlar d�neminde Anadolu‟dan gelen 

T�rkler sayesinde kendilerini yenileme imkanÝ bulmuĢtur. 

XII. y�zyÝlÝn sonlarÝna doğru gelindiğinde KÝp�aklarÝn, Romenlerin ve BulgarlarÝn 

teĢkilatlanmasÝnda ne derece etkili olduklarÝ daha iyi g�r�l�r. Vaktiyle AvarlarÝn Sl�vlarÝ 

teĢkilatlandÝrmasÝ gibi, KÝp�ak idarecilerinin de Balkanlar‟da benzer b�y�k hizmetleri g�r�lm�Ģt�r. 

1185-1237 yÝllarÝ arasÝnda Tuna‟nÝn g�ney b�lgesinde kalabalÝk halde yaĢayan KÝp�aklarÝn Bizans‟a 

karĢÝ Bulgar Ġstiklal m�cadelelerinde baĢlÝca rol� oynadÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. M�cadeleyi kazanarak 

II. Bulgar Devleti‟nin baĢÝna ge�en �ar Asen (1187-1196) KÝp�ak menĢelidir.175 O d�nemde 

Bizans‟Ýn Anadolu Sel�uklularÝyla uğraĢmak zorunda kalmasÝ, Asen‟in iĢini kolaylaĢtÝrmÝĢtÝr. Asen ile 

kardeĢi Peter komutasÝndaki KÝp�aklar Bizans‟Ý barÝĢ yapmaya zorlamÝĢtÝr. 

Bizans‟Ýn Ha�lÝ seferleri sÝrasÝnda Latinlerin eline d�Ģmesinden sonra Ġstanbul‟daki Latin 

Ġmparatorluğu‟nun yeni Bulgar KrallÝğÝna karĢÝ a�tÝğÝ savaĢ da Edirne civarÝnda tam bir bozgunla 

sonu�landÝ (1205). Ġmparator Bulgar kralÝna esir d�Ģt�.176 B�ylece Latin Ġmparatorluğu sarsÝldÝ. 

Asen‟in ikinci kardeĢi Kaloyan d�neminde Bulgar KrallÝğÝ daha da g��lendi ve Kaloyan, Bulgar 

kilisesinin Roma kilisesiyle birleĢmesini benimsedi. B�ylece baĢÝnda bir KÝp�ak T�rk�‟n�n bulunduğu 

II. Bulgar KrallÝğÝ, Avrupa devletleri arasÝnda varlÝğÝnÝ resmen tanÝtmÝĢ oldu. Nihayetinde Kaloyan, 

Boyarlardan KÝp�ak asÝllÝ biri tarafÝndan �ld�r�ld�. (1207). Yerine Boril ge�ti. 
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1218‟den itibaren eski Asen‟in soyundan olan ve Bulgar krallarÝnÝn en b�y�klerinden biri sayÝlan 

II. Asen (1218-1241) SÝrp kralÝ ile sÝkÝ dostluk iliĢkileri kurdu. G�neyde, Epir‟deki Komnenoslara karĢÝ 

kazandÝğÝ zaferle de (1230) krallÝğÝn sÝnÝrlarÝnÝ olduk�a geniĢletti. Meri� ÝrmağÝ ağzÝna kadar Trakya, 

Makedonya ve Arnavutluk‟un t�m�n� krallÝğa dahil etti. I. Asen‟in aksine Roma ile birleĢme 

politikasÝndan vazge�erek Ġznik Rum kilisesi ile anlaĢtÝ.  

Bulgar kilisesini patriklik haline getirdi. Kral II. Asen, Ġstanbul‟da zayÝf bir Latin Ġmparatorluğu‟nun 

bulunmasÝndan yaralanarak Bulgar KrallÝğÝ‟nÝ Balkanlar‟Ýn en g��l� devleti haline getirdiği bir sÝrada, 

doğudan gelen Moğol ordularÝ, Bulgaristan KrallÝğÝ‟nÝ b�y�k �l��de sarstÝ ve krallÝk gerileme s�recine 

girdi.177 

1240-1241‟de Rus topraklarÝnÝn ve KÝp�ak bozkÝrlarÝnÝn Moğollar tarafÝndan istilaya uğramasÝ 

sonucu KÝp�aklardan bir grubun AĢağÝ Ġdil ve Don boyundan Orta Ġdil ve Bulgaristan‟Ýn dağlÝk ve 

ormanlÝk alanlarÝna gelerek Balkanlarda‟ki KÝp�ak n�fusunu artÝrdÝklarÝ g�r�l�yor.178 Bu arada Bizans 

imparatoru Johannes Vatatzes‟in Balkanlar‟da tekrar etkinliğini artÝrdÝğÝ ve MoğollarÝn �n�nden 

�ekilen KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝnÝ toprak karĢÝlÝğÝ askeri hizmet y�k�ml�l�ğ� ile Trakya‟da, 

Makedonya‟da ve BatÝ Andolu‟da (Menderes Vadisi, vb.) yerleĢtirdiği179 ve Bulgar KrallÝğÝ i�erisinde 

yoğun olarak bulunan diğer KÝp�ak gruplarÝna karĢÝ en iyi Ģekilde kullandÝğÝ anlaĢÝlÝyor. 

1280‟de Bulgar KrallÝğÝ‟nÝn baĢÝna yine KÝp�ak asÝllÝ biri olan Terter‟in ge�tiği g�r�l�yor. Terter 

d�neminde KÝp�ak ileri gelenleri Bulgar KrallÝğÝ‟nÝ tamamen ellerine aldÝlar.180 Terter, Bizans‟Ýn 

etkisine son verip MoğollarÝn �st�nl�ğ�n� kabul etmiĢ ve kendisini de o d�nemde AltÝnordu‟nun 

batÝsÝnda olan Nogay Han‟a dayamÝĢtÝr. O sÝrada Bulgaristan‟Ýn ger�ek egemeni Nogay HandÝ. Bulgar 

krallarÝnÝ o tahtan indirip �Ýkarmakta idi.181 

Terter‟den sonra baĢa sÝrasÝyla oğlu Svetoslav ve torunu II. Terter ge�miĢ ve Terter hanedanÝ 

1323 yÝlÝna kadar iktidarda kalmÝĢtÝr.182 

1323 yÝlÝndan itibaren Bulgaristan‟Ýn baĢÝnda yine KÝp�ak asÝllÝ ġiĢman s�lalesini g�r�yoruz. 

Mikhail ġiĢman da Nogay Han‟Ýn isteğiyle bu g�reve getirilmiĢti. ġiĢman d�neminde Bulgaristan‟da 

tam bir birlik s�z konusu değildir. ġiĢman‟Ýn bizzat kendisi Vidin kentinin beyi olmuĢtu. Terter‟in 

kardeĢi Eltimir, G�ney Bulgaristan‟da KÝzanlÝk b�lgesinin egemeniydi. Yine aynÝ y�zyÝlda (XIV), daha 

�nce de belirtildiği �zere, baĢka bir KÝp�ak komutanÝ BalÝk da Dobruca‟da hakimiyet kurdu. AsÝl Bulgar 

menĢeli olanlar G�ney Bulgaristan‟a hakimdi. Nogay Han‟Ýn yardÝmÝyla Bulgaristan‟da birliği sağlama 

�abalarÝ i�ine giren ġiĢman, bu konuda amacÝna ulaĢamamÝĢtÝr. ġiĢman‟dan sonra yerine AleksandÝr 

Ġvan (1331-1365), ve yine aynÝ hanedandan II. ġiĢman (1365-1393) ge�miĢtir.183 

1393 yÝlÝndan itibaren b�lgede OsmanlÝ T�rk hakimiyeti kurulunca II. Bulgar KrallÝğÝ sona ermiĢ 

ve dolayÝsÝyla Bulgaristan‟daki KÝp�ak egemenliği de bitmiĢtir. Sonu� itibariyle II. Bulgar KrallÝğÝ‟nda 

KÝp�aklar b�y�k bir rol oynamÝĢlardÝr. Gerek kral hanedanlarÝ, gerekse y�ksek soylu sÝnÝfÝ onlardan 

olmuĢtur. AynÝ zamanda MoğollarÝn ağÝrlÝğÝ ile kurulan AltÝnordu Devleti hÝzla KÝp�aklaĢtÝğÝ i�in Nogay 

Han d�nemindeki Tatar egemenliği sÝrasÝnda da bu KÝp�ak �st�nl�ğ� s�r�p gitmiĢtir. 
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5. AltÝnordu Devleti ve KÝp�aklar 

Biz burada AltÝnordu Devleti‟ni baĢtan sona anlatmaktan ziyade KÝp�aklarÝn bu devlet 

i�erisindeki konumu �zerinde duracağÝz. 

XIII. asÝrda Asya ve �n Asya‟yÝ sarsan Moğol istilasÝnÝn ortaya �ÝkardÝğÝ yeni siyas� 

oluĢumlardan biri de AltÝnordu Devleti olmuĢtur (1241-1502). Bu devlet, Doğu Avrupa‟da ağÝrlÝk 

merkezi AĢağÝ Ġdil (Volga) boyunda kurulmuĢ bir T�rk-Moğol Devleti‟dir.184 AltÝnordu Devleti, baĢta 

“DeĢt-i KÝp�ak”taki Kuman/KÝp�aklar olmak �zere Volga kÝyÝlarÝndaki Bulgar T�rklerini, HazarlarÝ, 

SlavlarÝ ve bunlarÝn dÝĢÝnda bazÝ kavimlerini de i�inde barÝndÝrmÝĢtÝr. BunlarÝn i�erisine bu b�lgeyi 

fetheden ve XIII. y�zyÝlÝn sonlarÝna doğru T�rkler i�erisinde kaybolan MoğollarÝ (Tatarlar) da katmak 

gerekir.185 G�r�l�yor ki AltÝnordu Devleti etnik yapÝ bakÝmÝndan bir birlik g�stermez. 

DeĢt-i KÝp�ak adÝ, Moğollar d�neminde muhafaza edilmekle kalmayarak o zamanki k�lt�r 

aleminde �in‟den End�l�s‟e kadar geniĢ �l��de yayÝlmÝĢtÝ. Batu han ile beraber DeĢt-i KÝp�ak‟a 

�nemli bir Moğol (Tatar) k�tlesinin geldiği ve g��ebe halk arasÝnda MoğollarÝn �okluğu teĢkil ettiği 

zaman zaman ileri s�r�lm�Ģt�r. Aileleri ve b�t�n mallarÝ, �zellikle hayvanlarÝ ile beraber Co�i ulusuna 

gelen MoğollarÝn sayÝca az olmadÝklarÝ Ģ�phesizdir. Ancak bu topraklarÝn iĢgaliyle sÝkÝ sÝkÝya bağlÝ 

olan bu hareket, bir g�� olarak d�Ģ�n�lmemelidir. MoğollarÝn �oğunluğunu oluĢturan esas kitlesi 

Moğolistan‟da kalmÝĢtÝ. Bu durum karĢÝsÝnda iĢgal olunan memleketlerin (KÝp�ak BozkÝrlarÝnÝn) 

MoğollaĢmasÝndan s�z etmek uygun değildir.186 

G�neydoğu Avrupa‟da eski T�rk unsurlarÝnÝn kuvvetli olduklarÝ ve KÝp�aklarÝn DeĢt-i KÝp�ak‟ta 

esas g��ebe kitlesini oluĢturduğu �ağdaĢ Arap tarih�isi el-�mer�‟nin Ģu ifadelerinden anlaĢÝlÝyor: “Bu 

devlet (AltÝnordu) eskiden KÝp�aklarÝn yurdu idi. Lakin Tatarlar tarafÝndan iĢgal edilince, KÝp�aklar 

onlara tabi oldular. Sonra (Tatarlar) onlarla (KÝp�aklarla) karÝĢtÝlar ve akraba oldular. Toprak, onlarÝn 

(TatarlarÝn) Tabiat ve soylarÝna galip geldi. Tatarlar tamamÝyla KÝp�aklaĢtÝlar. ��nk� Moğollar 

(Tatarlar) KÝp�ak topraklarÝnda yerleĢtiler, onlardan kÝz aldÝlar ve onlarÝn yurtlarÝnda kaldÝlar”.187 

El-�mer�‟nin bu ifadesi bu b�lgeye gelen MoğollarÝn T�rkleĢmesi olayÝnÝn �ağdaĢ aydÝnlar 

tarafÝndan �ok g�zel m�Ģahede edildiğini g�steriyor. MoğollarÝn KÝp�ak bozkÝrlarÝnda yaĢayan esas 

halk kitlesine oranla sayÝca �ok fazla olmadÝklarÝ g�r�l�yor. Esasen bunun aksini d�Ģ�nmek de doğru 

olmaz. Bu T�rkleĢme olayÝnÝn ne kadar s�ratli ve geniĢ olduğu, XIV. y�zyÝlda Co�i ulusunda 

(AltÝnordu‟da) Moğolca yerine T�rk�e bir edebi dilin teĢekk�l etmesinden anlaĢÝlÝyor. Buna karĢÝlÝk 

KÝp�ak bozkÝrlarÝnda KÝp�aklar �oğunluğu oluĢturuyordu. 

MoğollarÝn T�rkleĢmesi olayÝ �ncelikle bozkÝrlarda baĢlamÝĢ ve diğer b�lgelere yayÝlmÝĢtÝr. 

KuruluĢundan kÝsa bir s�re sonra bu Moğol Ģube devleti bir T�rk devleti olarak karĢÝmÝza 

�ÝkmÝĢtÝr.188 

B�t�n bunlardan anlaĢÝlÝyor ki Cengiz ailesi (Moğollar) DeĢt-i KÝp�ak b�lgesinde kÝsa zamanda 

T�rkleĢmiĢ ve KÝp�ak kavimler birliğine katÝlarak bu Ģekilde hayatlarÝnÝ s�rd�rm�Ģt�r. Bunu ispat i�in 
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1327‟de vefat eden Arap tarih�isi DÝmeĢk� (DimiĢk�)‟den bazÝ c�mleler nakletmek yerinde olur. 

DÝmeĢk� AltÝnordu d�nemi ile ilgili olarak ĢunlarÝ bildirmektedir: “KÝp�aklarÝn bir�ok oymaklarÝ vardÝr. 

BunlarÝn hepsi T�rkt�r: Berg�, Toksaba, Ġtaba, Barak, Ġleris, Bur�oğlu, Konguroğlu, Yimek. BunlarÝn 

daha sonra Havarizm‟e yerleĢtiği anlaĢÝlmaktadÝr. KÝp�aklarÝn daha k���k boylarÝ da vardÝr. Bunlar: 

Tok, BaĢkÝrt Kumandur, Berendi, Be�ene, Karab�rkl�, Uzun ve �urtan vb.‟dir.”189 

Netice itibarÝyla, AltÝnordu Devleti‟nin etnik yapÝ bakÝmÝndan bir birlik oluĢturmadÝğÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr. Etnik yapÝ olarak birliğin olmadÝğÝ bu �lkede, genellikle bozkÝrlarda olmak �zere 

KÝp�aklarÝn n�fus itibariyle �nemli bir yere sahip olduğu, hatta en kalabalÝk n�fusu bunlarÝn 

oluĢturduğu ortaya �ÝkmaktadÝr. 

KÝp�aklarÝn, AltÝnordu‟nun y�netim birimlerinde ve genel ekonomisi i�erisinde de etkin rol 

aldÝklarÝ g�r�lmektedir. AltÝnordu Devleti‟nde askeri kuvvetlerin kuruluĢu Cengiz Han ordusundan 

farksÝzdÝ. Bu orduda t�men beyleri, bin beyleri, y�z beyleri, on beyleri vardÝ. ĠĢte bu mekanizmaya 

sahip olan bu devletin gerek askeri, gerekse y�netim mekanizmasÝnÝn �nemli yerlerinde MoğollarÝn 

yanÝ sÝra KÝp�aklarÝn da yer aldÝğÝ tarih� kaynaklarca sabittir.190 Hatta bazÝ tarih�iler AltÝnordu 

Devleti‟nden bahsederken “Bir miktar Moğol kanÝ olan KÝp�ak T�rklerinin devamÝdÝr” Ģeklinde ifadeler 

kullanmÝĢlardÝr.191 

1246 yÝlÝnda DeĢt-i KÝp�ak‟tan ge�en Plano Carpini, KÝp�ak bozkÝrlarÝndaki g��ebelerin 

zenginliğinden bahseder. Onun Ģu c�mlesi dikkat �ekicidir: “Deve, sÝğÝr, koyun, ke�i ve at gibi 

hayvanlarÝ �oktur. B�t�n d�nyada bu kadar �ok y�k hayvanÝ bulunmadÝğÝnÝ sanÝyorum”. Carpini, bu 

s�zlerle her ne kadar DeĢt-i KÝp�ak‟taki MoğollarÝ kastetse de b�lgedeki g��ebe ahalinin b�y�k 

�oğunluğunu KÝp�aklar oluĢturmaktadÝr. DolayÝsÝyla Carpini‟nin bu s�zlerinin KÝp�aklara da teĢmil 

edilmesi yanlÝĢ olmaz. AltÝnordu Devleti‟nde, g��ebeler, g��ebe ekonomisi ve g��ebe yaĢayÝĢÝnÝn 

�nemli bir yeri vardÝ. G��ebelerin ana k�tlesini de KÝp�aklar oluĢturmakta idi.192 DolayÝsÝyla 

KÝp�aklarÝn devlet teĢkilatÝ ve y�netimdeki etkinliklerinin yanÝ sÝra, AltÝnordu Devleti‟nin ekonomik 

hayatÝnda da belirli bir yere sahip olduğu g�z ardÝ edilmemelidir. 

AltÝnordu Devleti‟nin ��k�Ģ�yle ortaya �Ýkan hanlÝklar i�erisinde de KÝp�aklarÝn rol� ve etkilerinin 

devam ettiğini tarihi kaynaklardan �ğrenmekteyiz193 BazÝ kaynaklar bu hanlÝklardan KÝp�ak 

h�k�metleri Ģeklinde bahseder. 

6. Suriye ve MÝsÝr‟da KÝp�aklar 

M�sl�man �lkeler i�erisinde gerek idari g�revlerde gerek saray iĢlerinde yada orduda, para ile 

satÝn alÝnan memluk unsurunu istihdam eden kuruluĢundan itibaren yabancÝ unsura �nem veren 

Abbasiler olmuĢtur.194 Onlara gelinceye kadar k�leler, sadece hizmet iĢleri, ziraat iĢleri ve benzeri 

iĢlerde �alÝĢtÝrÝlÝyordu. 

Abbasi halifelerinin Ģahsi hakimiyetlerini pekiĢtirmek amacÝyla devamlÝ memluk satÝn almasÝ ve 

valilerin de bulunduklarÝ b�lgelerde bağÝmsÝz olma arzularÝnÝ ger�ekleĢtirmek i�in tek dayanak olarak 
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“meml�klerden” oluĢturulacak ordularÝ g�r�p bu ama�la “memluk” satÝn almalarÝ, kÝsa s�re sonra bu 

meml�klerin Ġsl�m Devleti‟nin her yerinde yayÝlmasÝna sebep olmuĢtur. K���k yaĢta �lkelerinden 

getirilip efendilerinin l�tfu ile h�r olan bu meml�kler, zamanla n�fuzlarÝnÝ artÝrarak, liyakat ve 

kabiliyetleri sayesinde, yeni vatan edindikleri topraklar �zerinde idareyi ellerine almaya baĢlamÝĢlardÝr. 

G�stermiĢ olduklarÝ baĢarÝnÝn karĢÝlÝğÝ olarak �eĢitli vilayetlere vali tayin edilen T�rk komutanlarÝn bu 

yabancÝ topraklarda “memluk sistemi”ni maharetle tatbik ettikleri g�r�l�yor.195 

Ġsl�m tarihinde “memluk asker” sisteminin en bariz �rneklerine MÝsÝr‟da kurulan TulunoğullarÝ ve 

ĠhĢid�knezde rastlanÝlmaktadÝr.196 

969 yÝlÝnda ĠhĢid�leri ortadan kaldÝrarak MÝsÝr‟Ý ele ge�iren FatÝm�knezin de saltanatlarÝnÝ devam 

ettirebilmek i�in ordularÝnda T�rk meml�klerine yer verdileri g�r�lmektedir. �nceleri ordularÝnÝ 

genellikle Berber� ve zencilerden kuran FatÝm� h�k�mdarlarÝ MÝsÝr‟daki hakimiyetlerini s�rd�rebilmek 

i�in T�rk unsuruna baĢvurmuĢlar ve onlardan birlikler kurmuĢlardÝr.197 

BazÝ kaynaklar TolunoğullarÝ, ĠhĢid�ler ve FatÝm�ler devletlerinin ordularÝnda bulunan T�rk 

Meml�kler i�erisinde KÝp�aklarÝn da bulunduğuna dair g�r�Ģler belirtseler de Suriye ve MÝsÝr‟da 

KÝp�ak unsuruna XII. y�zyÝlÝn yarÝsÝndan itibaren ve 1171 yÝllarÝnda kurulan Eyyub�ler Devleti‟nde 

rastlamak m�mk�nd�r. Gerek Eyyub�ler Devleti‟nin kurucusu Selahattin Eyyub�, gerekse haleflerinin 

orduya �ok sayÝda meml�k aldÝklarÝ zikredilmektedir. Zamanla birbirlerine d�Ģen Eyyub� emirler, gerek 

aralarÝnda �Ýkan �atÝĢmalarda gerek b�lgedeki diğer devletlere karĢÝ yaptÝklarÝ savaĢlarda istihdam 

i�in meml�klerden daha �ok yararlanmaya gitmiĢler ve bunlardan oluĢan kalabalÝk birlikler 

kurmuĢlardÝr.198 Eyyub�lerin son d�nemlerinde (1240-1250) baĢta KÝp�ak olmak �zere �eĢitli T�rk 

kavimlerinden oluĢan birliklerin etkisinin arttÝğÝ anlaĢÝlÝyor. Bilhassa MoğollarÝn istilasÝna uğrayan 

KÝp�ak bozkÝrlarÝndan getirilen KÝp�aklarÝn hep birlikte ayrÝ kÝĢlalarda tutulduklarÝ i�in ana dillerini 

unutmadÝklarÝ ve gittik�e devletin idar� ve asker� mevkilerine ge�erek etkili olmaya baĢladÝklarÝ 

belirtiliyor.199 

XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝndan itibaren baĢlayÝp Eyyub�ler Devleti‟nin son d�nemlerinde daha yoğun 

bir Ģekilde MÝsÝr‟a memluk olarak gelen KÝp�aklarÝn geliĢleri 1250 yÝlÝnda Memluk T�rk SultanlÝğÝ‟nÝn 

kuruluĢundan sonra da devam etmiĢtir. XIII. y�zyÝlda Suriye ve MÝsÝr‟a �zellikle KÝp�aklarÝn �ok 

gelmesinde KÝp�ak BazkÝrlarÝnda ekonomik durumlarÝnÝn bozulup, kÝtlÝk ve hastalÝk epidemilerinin 

hayvanlarÝnÝ yok etmesi etkili olmuĢtur. Bu sebeplerden dolayÝ KÝp�aklar da RuslarÝn �detlerine 

uyarak gen�lerini parayla satmÝĢlardÝr.200 

KÝp�ak k�le ve cariyeleri, Ġsl�m �lkelerine Orta Asya‟dan dolaĢan eski yoldan ziyade yeni a�Ýlan 

Anadolu yolundan sevkediliyordu. Bu b�y�k ticaret yolu �zerinde Sivas ve Halep Ģehirleri �nemli iki 

pazarÝ oluĢturuyordu. Anadolu‟nun bazÝ Ģehirlerinde bulunan “Gul�m-Hane”ler (k�le-mektep) Sel�uklu 

saray ve ordusu ile devlet b�y�kleri ve zenginlerin konaklarÝ i�in sarÝĢÝn KÝp�ak �ocuklarÝnÝ eğiterek 

k�le ve cariyeler yetiĢtiriyorlardÝ.201 Ġbn B�bi, 1205 yÝlÝnda Trabzon RumlarÝnÝn Sinop ve Samsun‟a 

varan yolu karadan ve denizden kesmeleri dolayÝsÝyla KÝp�ak, Rus ve Rumlarla ticaret yapan 
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kafilelerin Sivas‟ta izdiham halinde yÝğÝldÝklarÝnÝ, neticede de halkÝn b�y�k zarara uğradÝğÝnÝ ve bunun 

�zerine Sel�uklu sultanÝ I. Keyh�srev‟in bir sefer a�mak zorunda kaldÝğÝndan bahseder.202  

AslÝnda Sivas o d�nemde kuzey ve g�ney kavimlerinin bir m�badele merkezi idi. Kuzeyden 

gelen k�leler, cariyeler ve k�rkler Ġsl�m �lkelerine buradan dağÝlÝyordu. MenĢei KÝp�ak ve Kafkas 

kavimlerinden olan MÝsÝr Meml�k Devleti ordularÝ ve bir kÝsÝm Sel�uklu devlet adamlarÝ olan k�leler 

hep Sivas‟ta satÝlmÝĢ, Sivas‟tan g�t�r�lm�Ģt�r. Bu m�nasebetle Ġlhan� h�k�mdarÝ Abaga Han Meml�k 

sultanÝ Baybars‟a yazdÝğÝ bir mektupta “Sivas‟ta satÝlmÝĢ bir k�le” ifadesiyle onu tezyif etmiĢtir.203 Bu 

yolda XIV. y�zyÝlÝn sonuna kadar bu faaliyetin devam ettiği anlaĢÝlÝyor. 

Memluk gruplarÝnÝn daha d�zenli ve muntazam teĢkilatlar halinde ortaya �ÝkmasÝ, 

Selahaddin‟den sonra Eyyub�lerin baĢÝna ge�en el-Melik�‟l-Kamil Muhammed ve gayesi MÝsÝr, Filistin, 

Suriye ve Irak‟Ý da i�ine alan bir devlet kurmak suretiyle Eyyub� Devleti‟ni merkezileĢtirmeye �alÝĢan 

el-Melik�‟s-Salih Necmeddin Eyyub zamanlarÝna rastlar. Memluk satÝn alma iĢine �zel �nem veren 

Necmeddin Eyyub Moğol istilasÝnÝn sebep olduğu karÝĢÝklÝk sÝrasÝnda cesaretleri, binicilikleri, ok atma 

ve savaĢmaktaki �st�n vasÝflarÝ, v�cut yapÝlarÝ ve sad�katleri gibi �zellikleri sebebiyle pek �ok KÝp�ak 

satÝn alÝr.204 �oğunluğunu KÝp�ak ve Harezmlilerin oluĢturduğu ayrÝ bir memluk grubu kurup bunlarÝ, 

Nil nehri �zerindeki Ravza AdasÝ‟nÝ kara ile irtibatÝnÝ keserek m�stahkem bir hale soktuktan sonra 

oraya yerleĢtirir.205 Nil nehrine izafeten �oğunluğunu KÝp�aklarÝn meydana getirdiği bu memluk 

grubuna Bahr� Meml�kler (Memaliku‟l-Bahriyye) ismi verildi.206 Bahr� Meml�kler baĢlangÝ�ta 

Necmeddin Eyyub‟u g��lendirmiĢse de zamanla meml�klerin �ok kuvvetlenmesi FatÝm�lerde olduğu 

gibi, Eyyub� s�lalesinin de ��kmesine sebep olmuĢtur. 

Zira Slav, Macar ve Rumlara g�re �oğunluğu oluĢturan Bahriye Meml�kleri, kendi iktalarÝnda 

yaĢayan Eyyubi meliklerinin aralarÝndaki kavgalarÝ sÝrasÝnda el-Melik�‟s-Salih Necmeddin Eyyub‟e ve 

haleflerine bağlÝ kalarak n�fuzlarÝnÝ git gide artÝrmÝĢlar ve ismen saltanat s�ren diğer Eyyubi 

meliklerini bertaraf etmeyi baĢarmÝĢlardÝr. Nitekim Kutuz, Baybars ve Kalavun gibi Bahr� memluk 

komutanlarÝnÝn desteğini alan Melik�‟s-Salih, rakiplerine �st�nl�k sağlamÝĢtÝr.207 Ancak Melik�‟s-

Salih‟in �l�m� (1249) �zerine tahta �Ýkan oğlu Turan ġah zamanÝnda artÝk bu aileye kendilerini bağlÝ 

sayamayan Oğuz-T�rkmen gurubu ile Bahr� Meml�kleri, Mans�ra‟da birlikte mağlup ettikleri IX. Louis 

ile yapÝlan m�zakerelerin kendilerine danÝĢÝlmadan yapÝldÝğÝ iddiasÝyla TuranĢah‟Ý �ld�rd�ler 

(1250).208 Onun �l�m� Eyyub�lerin sonu demekti. B�ylece MÝsÝr‟Ýn mukadderatÝ tamamen Bahriye 

Meml�klerinin eline ge�miĢ oldu. 

TuranĢah‟Ýn �l�m� �zerine MÝsÝr‟da tek s�z sahibi olan KÝp�aklarÝn ağÝrlÝğÝnÝ oluĢturduğu 

Meml�kler, Melik�‟s-Salih‟in dul karÝsÝ T�rk asÝllÝ ġecer�dd�r‟� sultan se�tiler. Muhtemelen KÝp�ak 

asÝllÝ olan bu kadÝn, zekasÝ, dirayeti ve cesaretiyle maruftu. Melik�‟s-Salih onu k�le olarak satÝn almÝĢ 

ve h�r yaptÝktan sonra evlenmiĢti.209 ġecer�dd�r‟�n bu �zelliklerinden dolayÝ bazÝ tarih�iler bu kadÝnÝ 

MÝsÝr‟daki ilk Memluk sultanÝ olarak zikrederler. 
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ġecer�dd�r, kocasÝ Melik�‟s-Salih‟in son g�nlerinde kalabalÝk bir ordu ile MÝsÝr‟Ý istilaya gelen 

Ha�lÝ ordusu kumandanÝ IX. Louis‟i Mans�ra‟da yenip esir etmiĢ ve FransÝz komutanÝ ile kendisi ve 

diğer Ha�lÝ esirlerinin kurtuluĢ ak�asÝ olarak sekiz y�z bin dinar �demeyi kabul edip MÝsÝr‟dan �ekilip 

giderek bir daha b�yle bir sefere kalkÝĢmamayÝ kabul etmesi ĢartÝyla anlaĢmÝĢtÝ.210 B�ylece 

kocasÝnÝn son zamanlarÝnda harici bir tehlikeye maruz kalan MÝsÝr‟Ý kurtarmÝĢ olmasÝna rağmen 

tahtÝnda �ok rahat değildi. ��nk�, kendisi her Ģeyden �nce bir kadÝndÝ ve M�sl�manlar bir kadÝnÝn 

h�k�mdarlÝğÝna alÝĢÝk değillerdi. Nitekim kendisi de bunu bildiği i�in, hutbe, sikke ve diğer resm� 

muamelelerde kocasÝ veya oğluna olan nisbetlerini zikrediyor, kendi adÝnÝ kullanmÝyordu.211 Neticede 

ġecer�dd�r kendisini hal edip daha �nce Bahriye Meml�kleri tarafÝndan Atabek�‟l-Asakir se�ilen 

Ġzzeddin Aybek et-T�rkm�ni ile evlenerek saltanatÝ ona bÝraktÝ. (1250). 

BazÝ kaynaklar 1250-1257 yÝllarÝ arasÝnda baĢta bulunan Aybek‟in Kuman-KÝp�ak T�rklerine 

mensup olduğunu belirtseler de212 �oğunluğun g�r�Ģ� bu komutanÝn KÝp�ak k�kenli olmayÝp T�rk 

asÝllÝ baĢka bir kavimden olduğu y�n�ndedir. T�rk Memluk Devleti i�erisinde tarihe mal olmuĢ olup 

�nemli baĢarÝlar g�steren Kutuz, Baybars I ve Kalavun KÝp�ak asÝllÝdÝr. AyrÝca ister Bahr�, isterse 

Burc� Meml�klerinde olsun, KÝp�aklarÝn devletin idari ve askeri yapÝsÝnda genel olarak etkili olduklarÝ 

ve �nemli g�revler �stlendikleri muhakkaktÝr213 

Bu arada Sultan Kutuz‟dan baĢlayarak �erkez Meml�klerina kadar (1382), MÝsÝr T�rk Devleti‟ni 

KÝp�ak menĢeli sultanlarÝn y�nettiğini s�ylemek yanlÝĢ olmaz. Zira bu d�nemde, Arap�a konuĢan yerli 

halkÝn dÝĢÝnda kalanlar i�in dil T�rk�e (KÝp�ak�a), k�lt�r de T�rk k�lt�r� olmuĢtur. Bu s�recin �erkez 

Memlukleri d�neminde de b�y�k �l��de devam ettiği o d�nem kaynaklarÝndan anlaĢÝlmaktadÝr. 

7. Hindistan‟da KÝp�aklar 

Hindistan‟da KÝp�aklar deyince akla ilk olarak Delhi T�rk SultanlÝğÝ gelir. Biz �eĢitli hanedan ve 

aileler tarafÝndan y�netilen bu T�rk devletinin KÝp�aklarÝn etkili olduğu (1211-1266) ġemsiyye 

HanedanÝ ile Balaban ailesinin (1266-1290) baĢta bulunduğu d�nem �zerinde duracağÝz. 

ġemsiyye Haned�nÝ: Suriye ve MÝsÝr‟da �nemli roller �stlenen KÝp�aklar, diğer bazÝ T�rk 

kavimleriyle birlikte XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren k�le t�ccarlarÝnÝn elinde “memluk” olarak 

Hindistan‟a girmeye baĢlamÝĢlardÝr. Memluklerin değeri, yaptÝklarÝ iĢ ve g�sterdikleri etkinliklerle 

�l��ld�ğ� i�in, o sÝrada T�rkistan ve Mavera�nnehir‟den getirilen gen� T�rk memluklerinin �n� o 

b�lgeye yayÝlmÝĢtÝ.214 B�lgede uzun boylu, mavi g�zl�, kadÝnlarÝnÝn g�zelliği, erkeklerinin yakÝĢÝklÝlÝğÝ 

ve �alÝĢkanlÝklarÝyla meĢhur KÝp�ak kabilelerinden gelen memlukler daha da tercih sebebi idi. 

XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda kurulan (1206-1290) ve o y�zyÝla damgasÝnÝ vurup Hindistan‟a T�rk 

k�lt�r�n�n ve Ġsl�miyet‟in yayÝlmasÝna �nderlik eden Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nda215 KÝp�aklarÝn etkin bir 

Ģekilde yer aldÝğÝ g�r�lmektedir. �zellikle ġemsiyye HanedanÝ ile Balaban ailesinin baĢta bulunduğu 

d�nemlerde devletin bizzat KÝp�ak menĢeli sultanlar tarafÝndan y�netildiği nakledilmektedir. ġimdi 

gerek devletin baĢÝnda bulunan gerekse idari teĢkilat ve orduda �nemli yer tutan KÝp�aklarÝn ve onlarÝ 

destekleyen diğer T�rk kavimlerinin faaliyet ve icraatlarÝndan kÝsaca bahsetmeye �alÝĢalÝm. 
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Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nÝn kurucusu T�rk komutan Kutbettin Aybeg‟dir. T�rkistan‟da doğan ve 

muhtemelen KÝp�ak kabilelerinden birine mensup olan216 Aybeg, aynÝ zamanda Hindistan‟da Ġsl�m 

idaresinin temellerini atan ilk sultan olmuĢtur. Delhi T�rk SultanlÝğÝ, Aybeg ile iyi bir baĢlangÝ� (1206) 

yapmÝĢ, Hindistan‟da g��l� bir merkez� idare oluĢmuĢ ve kurulan bu sistem uzun yÝllar, daha sonra 

gelenlere hizmet etmiĢtir.217 1210 yÝlÝnda sultanÝn ani �l�m� �zerine emir ve melikler, Aram ġah‟Ý 

ge�ici olarak Delhi tahtÝna se�miĢlerdir. 

1211 yÝlÝnda Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nÝn baĢÝnda Aybeg‟in k�lesi, aynÝ zamanda damadÝ olan ve 

T�rkistan‟daki KÝp�aklarÝn Ġlbari (Alp-Eri-Uluğ BorlÝ) kabilesinden olan ġemseddin ĠltutmuĢ‟u (ĠletmiĢ) 

g�rmekteyiz.218 BabasÝ, adÝ ge�en KÝp�ak kabilesinden kendisine bağlÝ olanlar ve akrabalarÝnÝn 

�okluğuyla �n salmÝĢ Aylam Han‟dÝr. ĠltutmuĢ‟un KÝp�ak menĢeli oluĢundan, baĢta “Tabakat-Ý N�sÝr�” 

ve “F�t�hu‟s-Selatin” olmak �zere konuyla ilgili olan b�t�n tarihi kaynaklar bahsetmektedir. 

YukarÝda da belirttiğimiz gibi 1210 yÝlÝnda Aybeg‟in ani �l�m� �zerine kÝsa bir s�re baĢta kalan 

Aram ġah‟Ýn yerine ge�mesi i�in Badaun‟dan Delhi‟ye �ağÝrÝlan ĠltutmuĢ, kuvvetleriyle birlikte gelerek 

Ģehri zapt edip tahta oturmuĢtur. Aram ġah‟Ý mağlup edip tahta ge�tikten sonra ġemseddin unvanÝ 

verilen ĠltutmuĢ ile Hindistan‟daki T�rk hakimiyetinde yeni bir d�nem a�ÝlmÝĢtÝr. O d�nemin 

kaynaklarÝna bu d�nem, “ġemsiyan-Ý Hind” veya “Sel�tin-i ġems�” Ģeklinde ge�mektedir.219 

BaĢa ge�tiği zaman bir�ok sÝkÝntÝ ile karĢÝ karĢÝya kalan ĠltutmuĢ‟un,b�t�n bunlarÝn �stesinden 

baĢarÝyla gelip bir takÝm �nemli seferler sonucu hakimiyet alanÝnÝ geniĢlettiği ve sonunda Vindhya 

dağlarÝnÝn kuzeyindeki b�t�n Hindistan‟Ý ele ge�irdiği belirtilmektedir. O, Abbasi halifesi MuntasÝr 

Billah tarafÝndan tanÝnan Hindistan‟Ýn ilk M�sl�man T�rk sultanÝ olmuĢ ve Halife ona “NasÝr emir el-

M�minun” lakabÝnÝ vermiĢtir (1229). Bir ara Ġsmaililerin onu �ld�rmeyi ve devleti ele ge�irmeyi 

tasarladÝklarÝ, ancak bunda baĢarÝlÝ olamadÝklarÝ rivayet edilmektedir (1234). Daha sonra �lkenin uzak 

topraklarÝnÝn merkeze bağlÝlÝğÝnÝ g��lendirmek i�in ikta sistemini uygulamaya baĢlayan ĠltutmuĢ, 1236 

yÝlÝnda �lm�Ģt�r.220 

KÝsaca ĠltutmuĢ, daha baĢlangÝ�tan itibaren �lkeyi b�l�nme tehlikesinden kurtarmak ve mevcut 

olanÝ d�zene sokup kuvvetlendirme y�n�nde �aba sarf etmiĢtir. Bunu baĢarmak i�in de kafasÝndaki 

planÝ her hangi bir endiĢeye mahal vermeksizin uygulamaya koymuĢtur. KafasÝndaki plan 

�er�evesinde gerek devletin yerinin sağlamlaĢtÝrÝlmasÝ, gerekse geniĢlemesi i�in Hindu veya 

M�sl�man olmasÝna bakmaksÝzÝn �n�ndeki b�t�n engellerle savaĢmÝĢtÝr. BaĢa ge�tiği d�nemdeki 

karmaĢÝk problemleri ��z�Ģ�ndeki incelik ve �lkenin birlik ve beraberliğinin bozulmamasÝ uğruna 

g�sterdiği yorulmak bilmez hareketlilik, askeri dehasÝnÝn en b�y�k baĢarÝsÝdÝr.221 Sultan ĠltutmuĢ 

haklÝ olarak Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nÝn en b�y�k devlet adamÝ unvanÝnÝ almÝĢtÝr. BazÝ tarih�iler onu 

Hindistan‟daki T�rk SultanlÝğÝ‟nÝn ger�ek kurucusu olarak kabul ederler. 

ĠltutmuĢ‟un 1236 yÝlÝnda �l�m�nden sonra, T�rk SultanlÝğÝ otuz yÝl kadar s�ren siyas� kargaĢa 

ve karÝĢÝklÝk d�nemi yaĢamÝĢtÝr. O �lmeden �nce oğullarÝnÝn beceriksizliği ve eğlenceye 

d�Ģk�nl�ğ�n� bildiği i�in �ok istidatlÝ kÝzÝ Raziye‟nin kendi yerine ge�mesini tavsiye etmesine rağmen, 
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devlet b�y�kleri bu vasiyete uymayarak oğullarÝndan R�kneddin Firuz‟u tahta ge�irmiĢlerdir. BaĢarÝsÝz 

bir y�netim sergileyen Firuz tahttan indirilinceye kadar, idareye annesi Terken Hatun hakim olmuĢtur. 

AltÝ ay baĢta kaldÝktan sonra bir isyan sonucu tahttan indirilerek �ld�r�len Firuz‟un yerine �eĢitli 

itirazlara rağmen ĠltutmuĢ‟un kÝzÝ Raziye Sultan ilan edilmiĢtir. Ġsl�m d�nyasÝnda h�k�mdarlÝk etmiĢ 

ender kadÝnlardan biri olan KÝp�ak asÝllÝ Raziye erkek kardeĢlerine nazaran daha baĢarÝlÝ bir y�netim 

sergilemiĢ ve bir�ok zorluklarÝn �stesinden gelmeyi baĢarmÝĢtÝr. Sultan Raziye‟den sonra baĢa ge�en 

gerek Behram ġah (1240-1242), gerekse ondan sonra tahta �Ýkan Alaaddin Mesud ġah (1242-1246) 

Raziye‟den �nce baĢa ge�en Sultan Firuz gibi devleti idare edecek g�� ve kudrete sahip olamadÝklarÝ 

i�in azledilmiĢlerdir. Alaaddin Mesud ġah‟tan sonra ĠltutmuĢ‟un en k���k oğlu NasÝruddin Mahmud, 

sultanlÝğa getirilmiĢtir. Kibar ve dindar bir kiĢiliğe sahip olan Mahmud ġah, KÝp�ak menĢeli bir Memluk 

olan Balaban‟Ý kendisine vezir tayin etmiĢ ve b�ylece yirmi yÝl bu g�revde kalmÝĢtÝr.222 

Balaban Ailesi: Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nÝ Kutbiler (Kutbeddin Aybeg ve Aram ġah) ve ġemsilerden 

(ġemseddin ĠltutmuĢ ve �ocuklarÝ) sonra 1266-1290 yÝllarÝ arasÝnda Balaban ailesi y�netmiĢtir. Bu 

ailenin baĢÝ GÝyas�ddin Balaban‟dÝr. 

Balaban, KÝp�ak kabilelerinden Alp-eri‟ye (Ġlbari) mensuptur.223 BabasÝ bu kabilenin on bin 

�adÝr halkÝndan oluĢan b�y�k bir b�l�m�n�n hanÝ idi. Delhi‟ye getirilip ĠltutmuĢ‟a satÝlan Balaban, 

belirli bir s�re sarayda yetiĢtirildi.224 Ġnsan tanÝmada kabiliyetli ve tecr�besi olan ĠltutmuĢ, onu �zel 

hizmetine alarak “kÝrklar” diye anÝlan kÝrk b�y�k azatlÝ Memluk emirlerinden biri yaptÝ. Balaban 

ĠltutmuĢ‟un kÝzÝ Raziye zamanÝnda (1236-1239) emir-i ĢikarlÝğa getirildi. Behram ġah d�neminde ise 

ona Hansi ve Ravari b�lgeleri verildi. Alaadin Mesud baĢa ge�ince de (1241-1246) emir-i hacipliğe 

y�kseltildi. 1245 yÝlÝnda Sultan Mesud‟u ve emirleri teĢvik ederek kumanda ettiği kuvvetli bir ordu ile 

Sind‟i istila eden MoğollarÝ bozguna uğratÝp istilayÝ durdurdu. B�ylece yalnÝz halk arasÝnda değil, T�rk 

emirleri ve ordu arasÝndan da b�y�k bir n�fuz kazanan Balaban, 1246‟da baĢa ge�en NasÝruddin 

Mahmud tarafÝndan vezir tayin edildi ve yirmi yÝl bu g�revde kaldÝ ve daha sonra Sultan oldu.225 

Balaban d�nemini birka� c�mle ile �zetlemeye �alÝĢÝrsak, ĠltutmuĢ gibi KÝp�ak T�rklerinden olan 

Balaban d�neminde T�rk idaresi, bir kere daha b�t�n g�c� ve enerjisiyle y�kselmiĢtir. Onun 

anlayÝĢÝna g�re soylu ve asil demek, T�rk demekti. HayatÝ boyunca T�rk olmayanlara devletin idari 

kademelerinde yer vermemeye �zen g�stermiĢtir.226 Devleti yaklaĢÝk kÝrk yÝl s�reyle idare etmiĢ olan 

Balaban, y�netimdeki tecr�besi, iyi bir diplomat oluĢu, cesurluğu ve samimi bir M�sl�man olmasÝyla 

dikkat �ekmiĢtir. Tahtta bulunduğu d�nem i�erisinde b�y�k fetihler g�r�lmemekle beraber Moğol 

istilasÝna karĢÝ koyup baĢarÝlÝ bir siyaset izlemesi ĠltutmuĢ‟tan sonra ��kmeye y�z tutmuĢ olan devleti 

yeniden kuvvetlendirip, daha sonralarÝ Hindistan‟da Ġsl�m‟Ýn iyice n�fuz etmesine yol a�an fetihlere 

zemin hazÝrlamasÝ bakÝmÝndan Orta�ağ T�rk tarihinin b�y�k h�k�mdarlarÝ arasÝnda yerini almÝĢtÝr. 

Balaban ailesinin ikinci sultanÝ Muizzeddin Keykubad‟tÝr.227 O sÝrada on yedi yaĢÝnda olan 

Keykubad, dedesi Balaban‟Ýn yerini dolduracak kapasitede değildi. Balaban‟Ýn koyduğu ve katÝ olarak 

g�rd�ğ� bazÝ kurallarÝ kaldÝrarak sefahat hayatÝnÝ tercih etti. SÝkÝ bir sosyal hayattan serbestliğe ge�iĢ 

toplumda etkisini g�stermiĢ ve hissedilir değiĢiklikler meydana gelmiĢti. Devlet kademelerine tayin 
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edilen kimseler zayÝf karakterli ve hasis kimselerdi. Naib�‟l-M�lk Melik Nizameddin, kÝsa s�rede 

sultanÝ etkisi altÝna alarak sarayda kontrol� eline ge�irmiĢti. Kendisine rakip olan diğer T�rk beylerini 

de değiĢik bahanelerle kimini �ld�rterek kimini de g�zden d�Ģ�rerek uzak iktalara s�rd�rm�Ģt�.228 

Belli bir s�re sonra devletin gidiĢatÝndan rahatsÝz olan Sultan Keykubad‟Ýn babasÝ Buğra Han oğlu ile 

Ghagra (Gagra) nehrinde buluĢarak bazÝ nasihatlerde bulundu. BabasÝnÝn nasihatlerinden de fazla 

etkilenmeyen Sultan Keykubad ağÝr bir hastalÝğa tutulunca tahtan indirilerek yerine k���k yaĢtaki oğlu 

Key�mers getirildi. Gittik�e devlet kademesinde ağÝrlÝklarÝ artan Kala�lar (Halaciler) ve onlarÝn 

temsilcisi Firuz ġah iĢe el koyarak �ocuk yaĢtaki Sultan Key�mers‟i ve babasÝ Keykubad‟Ý �ld�rterek 

Balaban ailesine aynÝ zamanda da KÝp�ak idaresine son vermiĢ oldu (1290). B�ylece iktidar, �zellikle 

BalabanlÝlarÝn son zamanlarÝnda devletin askeri g�c�nde etkili olmaya baĢlayan Kala� T�rklerine 

ge�miĢ oldu. Gerek iktidarÝ 1290-1320 yÝllarÝ arasÝnda ellerinde tutan Kala� ailesi d�nemi, gerekse 

1321-1413 yÝllarÝnda baĢta bulunan Tuğluk ailesi d�neminde olsun229 KÝp�aklar devlet idaresinin 

bizzat baĢÝnda bulunamamÝĢlarsa da devletin �eĢitli kademelerinde ve ordu teĢkilatÝnda �nemli 

g�revler �stlenmeye devam etmiĢlerdir. 

Aybeg‟in g��l�, ĠltutmuĢ‟un ince ve akÝllÝ idare Ģekli ve Balaban‟Ýn demir eli artÝk yok olmuĢtu. 

B�y�k bir hÝzla b�y�yen Delhi T�rk SultanlÝğÝ Balaban‟dan sonra s�ratle gerilemeye baĢlamÝĢtÝ. 

Balaban‟dan sonra yerine ge�en Keykubad ve Key�mer �nl� KÝp�ak komutanÝn hi�bir �zelliğini 

taĢÝmÝyorlardÝ. Bu nedenle 1287 yÝlÝnda Balaban‟Ýn �l�m�nden itibaren �� sene gibi kÝsa bir s�rede 

KÝp�aklarÝn ağÝrlÝkta olduğu ve Memluk T�rklerinin idaresinde kurulup b�y�yen Delhi T�rk SultanlÝğÝ 

sona ermiĢ ve y�netim el değiĢtirmiĢtir. BazÝ tarih�iler,“Balaban‟dan sonra T�rk Ġmparatorluğu‟nun ani 

��k�Ģ�, Orta �ağ tarihinin en acÝklÝ konularÝndandÝr” g�r�Ģ�ne yer verirler. 

Verilen bilgilerden de anlaĢÝlacağÝ �zere KÝp�ak T�rkleri Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nda ġemsiyye 

HanedanÝ ve Balaban ailesi adÝyla bir asra yakÝn bir s�re (1206-1290) bizzat devletin y�netiminde 

bulunmuĢlar ve sultanlÝğÝn altÝn �ağÝnÝ yaĢatmÝĢlardÝr. 

KÝp�aklar, sultanlÝğÝn etnik yapÝsÝnÝ oluĢturan yerli Hindular, Kala�lar ve Orta Asya HunlarÝ 

arasÝnda �nemli bir yere sahiptirler. Esasen baĢta KÝp�aklar olmak �zere Kala�lar ve T�rgiĢler 

Hindistan‟daki h�k�met ve askerlik iĢlerinde en y�ksek yerleri iĢgal etmiĢlerdir.230 Nitekim �oğu 

tarih�i, 1526-1858 yÝllarÝ arasÝnda h�k�m s�ren Bab�r Ġmparatorluğu‟na Delhi T�rk SultanlÝğÝ‟nÝn 

sağlam bir insan g�c� ve T�rk-Ġsl�m k�lt�r� potansiyeli hazÝrladÝğÝ �zerinde �nemle durmaktadÝr. 

8. G�n�m�zde KÝp�aklarÝn Bulunduğu Yerler 

Genel olarak T�rk tarihine baktÝğÝmÝz zaman T�rk menĢeli olupta KÝp�aklar kadar �ok geniĢ bir 

sahaya yayÝlan ikinci bir T�rk kavmi yoktur sanÝrÝz. G�n�m�zde KÝp�aklarÝn yoğun olarak yaĢadÝğÝ ve 

bizzat KÝp�ak ile Kuman adÝ altÝnda �nemli bir Ģehir veya yerleĢim merkezi yoktur. Ger�i KÝp�ak veya 

Kuman adÝnÝ taĢÝyan bazÝ yer isimleri varsa da bu isimlerin bulunduğu b�lgeler bizim kastettiğimiz bir 

yerleĢim birimi seviyesinde değildir. Bu derece geniĢ coğrafi bir alana yayÝlan bu insanlar, daha �nce 

de belirttiğimiz gibi tam bağÝmsÝz bir devlet kuramayÝp genellikle g��ebe bir hayat s�rd�rmeleri 



 1311 

nedeniyle �eĢitli b�lgelerde yerleĢtikleri veya egemenlikleri altÝna girdikleri toplumlarÝn ve b�lgelerin 

adlarÝ altÝnda hayatlarÝnÝ devam ettirdikleri anlaĢÝlmaktadÝr. Bu nedenle bu g�n KÝp�ak menĢeli 

insanlarÝn nerelerde yaĢadÝklarÝ ve ne kadar n�fusa sahip olduklarÝnÝ tespit etmek olduk�a zor bir iĢtir. 

KÝp�aklarÝn demografik yapÝsÝndan ziyade, g�n�m�z yerel kaynaklarÝndan da faydalanÝlarak 

yaĢadÝklarÝ b�lgeleri tespit etmek m�mk�nd�r. G�n�m�zde KÝp�aklarÝn yaĢadÝğÝ yerleri, genel 

anlamda T�rkistan, Ġdil-Ural B�lgesi, Doğu ve G�ney Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Anadolu Ģeklinde 

belirtebiliriz.231 
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Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler / Prof. Dr. 

Peter B. Golden [s.757-766]   

Rutgers �niversitesi Tarih B�l�m� / A.B.D. 

 

Uzun s�re, Yimek / Yemek‟in BatÝ Sibirya merkezli bir boy birliği olan Kimek‟in1 (750-800 

civarÝndan erken 11. yy.‟a) bir bi�imi olduğu varsayÝldÝ. KÝp�ak birliği Karadeniz-Hazar-Ġdil-YayÝk-

Kazak bozkÝr b�lgesinde, �nl� DeĢt-i KÝp�ak‟ta baskÝn unsur haline geldiğinde, kaynaklarÝmÝzda 

Yimek / Yemek bu birliğin kurucu boylarÝndan biri olarak belirir.2 Ancak KaĢgarlÝ Mahmud (1077 

civarÝnda yazdÝ) “Yemek… T�rklerin bir boyudur. Biz bunlarÝ KÝp�ak olarak g�r�r�z, ancak KÝp�ak 

T�rkleri kendilerini farklÝ bir kÝsÝm olarak sayarlar” diyerek3 KÝp�ak ile Yimek / Yemek‟i ayÝrÝr (Onun 

zamanÝnda, KÝp�aklar bu boy birliğinin baskÝn unsuru haline geldiği i�in Kimek budunadÝ artÝk 

kullanÝmda değildi). KaĢgarlÝ, T�rk halklarÝnÝ sayarken, araya OğuzlarÝ koyarak, KÝp�aklarÝ 

Yemeklerden farklÝ listeler.4 Bunlar, farklÝ k�ken bilincini g�steren �nemli kayÝtlardÝr. KaĢgarlÝ, dil 

bakÝmÝndan da (KÝrgÝz, Oğuz, Tuhsi, Yağma, �iğil, Oğrak ve �aruklarla birlikte “saf T�rk�e, tek bir dil” 

konuĢtuklarÝnÝ d�Ģ�nd�ğ�) KÝp�aklarla, onlara yakÝn olarak g�rd�ğ� Yemek ve BaĢkÝrtlarÝn 

konuĢmalarÝ arasÝnda biraz mesafe koyar.5 Yemek yurdu o zamanlar, “Yemek bozkÝrlarÝnda”6 olan 

ĠrtiĢ nehrinin yol yakasÝnda g�z�k�yor. KaĢgarlÝ‟nÝn verisine dayanan Hasan Eren, “Kimek ismi… 

�nemini kaybetti ve bu kabilenin dallarÝndan birinin ismi olan Yimek ile yer değiĢtirdi” sonucuna 

varmÝĢ, Yimek‟i de Kimek ile ilgili olan Ġmek isminin ikincil bir geliĢmesi olarak g�rm�Ģt�r.7 

Yimek / Yemek‟in Kimek‟le ve bunlarÝn KÝp�akla iliĢkisi nedir? Ne Kimek, ne de Ġmek / Yimek / 

Yemek Orhon veya Uygur yazÝtlarÝnda ge�mez. Ger�ekte, belki o d�nemin bir yazÝtÝnda [Uygur 

EletmiĢ Bilge Kağan‟Ýn (747-759) k�mbetinin bir par�asÝ olan ve 740 civarÝndaki olaylarÝ kapsayan 

ġine Usu yazÝtÝ]  bahsedilen KÝp�aklarÝn varlÝğÝ bile tartÝĢmaya a�ÝktÝr. Bu metnin bazÝ erken 

yayÝnlarÝnda bunlarÝn ismi inĢa edilmiĢtir, ama yazÝt kÝsmen korunmuĢtur ve son okumalarda s�z 

konusu satÝr neredeyse tamamen silinmiĢtir.8 Kimekleri oyma yazÝlarda ge�en �iklerle iliĢkilendirme 

�abalarÝ,9 varsayÝlan bir coğrafi �rt�Ģmeye dayalÝ bir spek�lasyondan baĢka bir Ģey değildir. 

Genellikle v*��z [k�m�k = Kim�k / Kimek]  bi�iminde yazÝlan Kimek budunadÝ, 9. ve 10. 

yy.‟Ýn Arap�a ve Fars�a tarih ve coğrafya kaynaklarÝnÝn b�y�k kÝsmÝnda ve �nceki zamanlarda 

toplanmÝĢ ve kaydedilmiĢ bilgilere dayalÝ sonraki kaynaklarda ge�er. Ġslam kaynaklarÝndaki T�rk 

halklarÝnÝn bazÝ en erken listeleri de buna dahildir. Bu y�zden, 820‟lerde Uygurlara seyahat eden 

Tamim b. Bahr‟Ýn10 ve 840‟larda T�rk topraklarÝnÝ dolaĢan Terc�man Sall�m11 haberlerini kullanan 

Ġbn Hurd�dbih (820-912, 880‟lerde yazdÝ), onlarÝ Dokuz OğuzlarÝn soluna ve Karluk, Oğuz, �akÝr (?), 

Pe�enek, T�rkiĢ, AzkiĢ, KÝp�ak (Kif�ak) ve KÝrgÝz‟Ý i�eren bir T�rk topluluklarÝ listesine yerleĢtirir.12 Bu 

hususun, KÝp�aklarÝn Ġslam coğrafyacÝlarÝnÝn eserlerinde ilk olarak belirmeye baĢlamasÝ olduğunu da 

kaydedebiliriz. 
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Erken Kimek tarihinin k�kleri ve olaydizimi (chronology) belirsiz durmaktadÝr. Ge� 9. -erken 10. 

yy.‟da yazan Yakub�, „T�rkistan‟ bahsinde “T�rkler �ok t�rleri (ecn�s) ve �lkeleri (mam�lik, hanlÝk veya 

devlet olarak da alÝnabilir) i�erir; Karluklar, Dokuz Oğuz, T�rkiĢ, Kimek ve Oğuz bunlarÝn arasÝndadÝr” 

der.13 Karluklar 766‟da, b�lgeye girdikten 20 yÝl kadar sonra, sonraki On Ok / BatÝ G�kt�rkler 

arasÝndaki hakim unsur olan T�rkiĢlerin yerini aldÝlar. Oğuzlar Mavera�nnehir‟e 770‟lerde geldiler.14 

Ġkisi de BatÝ Orta Asya‟ya Uygur baskÝsÝndan kurtulmak i�in g��t�ler. T�rgiĢlere k���k bir tarihleme 

yanlÝĢÝ g�ndermesi yapmasÝna rağmen, bu ve Ġbn Hurd�dbih‟in kaydÝ Kimeklerin en azÝndan 8. yy.‟Ýn 

son �eyreğinden itibaren sahnede olduklarÝnÝ g�steriyor gibidir.15 9., 10. ve 11. yy.‟lara ait Arap-Fars 

coğrafya yazÝnÝnda korunan 9. yy.‟daki M�sl�man kayÝtlarÝnda, bunlar „tutugh‟ (totoq < �in. tu-tu, Orta 

�in. tou-tok “askeri y�netici”16) adÝ (sanÝ) taĢÝyan ve daha sonra terfi etmiĢ „Y�nal Yabguh unvanÝna 

sahip olan bir y�neticiye bağlÝ olarak g�r�n�rler.17 Diğer kaynaklar bu hakime „kral‟18 veya g�venilir 

bir kaynakta bozkÝr d�nyasÝnÝn imparatorluk �nvanÝ „kağan‟19 olarak iĢaret eder. 

Bu halka adanmÝĢ birka� �alÝĢmadan birinin yazarÝ olan Kumekov, Kimekleri BatÝ G�kt�rk / On 

Ok Devleti‟nin tabi boylarÝndan biri olarak g�r�r. Ġslam coğrafyacÝlarÝnÝn g�r�Ģ alanÝna girdiklerinde 

Kimekler, Karluk ve OğuzlarÝn belalÝ ve sÝk sÝk tehditk�r kuzey komĢularÝ olarak betimlenirler. 10. 

yy.‟Ýn ilk yarÝsÝnda yazan Mes�d�, bu �� birlik arasÝndaki bozkÝrda istikrarÝ bozan ve diğer g��ebe T�rk 

boylarÝnÝn b�lgeye girmesine neden olan �atÝĢmalardan bahseder.20 

Kumekov, 8. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝ ve 9. yy.‟daki bu savaĢ halinin Kimekler etrafÝnda bir devlet ve 

devlet kurumlarÝnÝn geliĢmesine yol a�tÝğÝnÝ iddia eder.21 Ben ise, Ġslam topraklarÝna �nemli bir dÝĢ 

satÝm kalemi olan kuzeydeki k�rk ticaretine Kimek dahlinin burada devlet oluĢumunda �nemli bir 

etken olduğunu �nermiĢtim.22 Ger�ekte, onlarÝn topraklarÝnÝn ve oraya giden, yÝllarÝn tanÝmÝnÝ 

kendilerine bor�lu olduğumuz, M�sl�man t�ccarlarÝn dikkatini �eken de bu idi. B�y�k �l��de devletsiz 

olan T�rk kabile d�nyasÝnda alÝĢÝlmadÝk bir durum olan bir kağana sahip olmanÝn yanÝnda, Kimeklerin 

bir baĢkentinin de olduğu s�ylenir: 4�w�� (nmkiyya), b�y�k ihtimalle 4�w�� (ymkiyya) = Yimakiyya / 

Yamakiyya, yani muhtemelen Yimek / Yemek b�lgesinde bulunan “Yemek (Ģehri)”. Hud�d‟a g�re, 

Kimek kağanÝnÝn Ýrsi „tÝmarlarÝ‟ (fiefs, a‟m�l) olan 11 de naibi vardÝ.23 A�Ýk�a, eklemli h�k�met 

daireleri ve bir „derebeylik‟ yapÝsÝnÝn �geleriyle bu ileri bir erken devletti. 

Kimeklerin K�ken Hikayesi 

Kimeklerin k�keniyle ilgili en �nemli kaynağÝmÝz, 11. yy ortasÝnda yazan Gard�z�‟de kaydedilen 

destani haberden gelir. 770-840 d�nemine ait erken kaynaklara dayanan ve yaklaĢÝk 745-770 

civarÝndaki olaylarÝ betimleyen bu haber, sonraki iki yazmada korunmuĢtur: Ge� 15. veya erken 16. 

yy.‟da yazÝlan Cambridge, King‟s College 213, ve 1781‟de yazÝlan Oxford, Bodleian, Ouseley 240. 

Oxford yazmasÝ, Cambridge yazmasÝnÝn bir kopyasÝdÝr ve ikisi de Hindistan kaynaklÝdÝr.24 S�ylemeye 

gerek yok, konumuz i�in �nemli pek�ok „yabancÝ‟ isim k�t�ce tahrif edilmiĢtir. Bu kayda g�re, 

„TatarlarÝn �nderi‟ (mihtar-i Tat�r�n) iki oğul bÝrakarak �l�r. Denetimi eline alan ağabeyini kÝskanan ve 

iktidarÝ ele ge�irmekte baĢarÝsÝz olan gen� oğlan ġad (GS),25 sevdiği k�le kÝzla (kan�zak�) ka�ar. 

B�y�k bir ÝrmağÝn yanÝna sÝğÝnÝr ve kendisine burada yedi akrabasÝ katÝlÝr (�!G}�� muwallad�n26 
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veya belki uĢaklar). Bu yedisinin adlarÝ Ģ�yledir: ���! [iymy] , v*��! [iym�k] , J*10 [tt�r, a�Ýk�a 

Tat�r] , JG��, [bl�ndr] , r*;pC [khf��q] , L*t�} [lnq�z]  ve F�:! [ijl�d] . AtlarÝ (ya da 

efendilerinin atlarÝ) i�in yaylak yokluğu, bu yediliyi nihayetinde Tutuğ ismi verilen ġad‟a katÝlmaya 

sevkeden sebeplerden biri olarak alÝntÝlanÝr. Sonradan, TatarlarÝn ismi verilmeyen bir d�Ģman 

tarafÝndan yağmalanmasÝyla kalanlar da ġad‟a katÝlÝr. Hepsi ġad‟Ýn hizmetinde olarak bunlarÝn sayÝsÝ 

700‟e �Ýkar. Bu yedili, yeri boyun (haft qab�la) ad-verici kurucularÝ olurlar. Bu kayÝt aynÝ zamanda 

Kimek topraklarÝna rehberleri, Kimek dini inan�larÝyla ilgili hikayeleri ve ErtiĢ (ĠrtiĢ) su adÝyla Tutuğ 

[(Metin: m0!, d�zeltilmiĢi: m10) < Eski T�rk�e tutuq / totog]  isminin (sanÝ) k�kleri hakkÝndaki avami 

etimoloji s�ylentilerini i�erir. B�l�m “ra‟is-i �{�n-r� (y)in�l yabE�” (�nderlerine YÝnal Yabğu denir) 

kaydÝyla sona erer.”27 

Boy isimlerinden sadece Tat�r ve Qifch�q (KÝp�ak) a�Ýk. „Ym�k bi�imi, Yimek / Yemek isminin 

bu bi�imde sahip olduğumuz tek temsili olan Ġmek‟i temsil edebilir. Fakat, eğer bozulmamÝĢ bi�im ise, 

„ym�k kelimesinin Eym�k, �ym�k, �ym�k gibi �b�r okumalarÝ da olabilir. Arap abeceli yazmalarda 

�ok sÝk olan k���k tashihlerle, v*�,!, v*�0!, v*��!, vb [ibm�k, itm�k, inm�k]  elde edebiliriz. JG��, 

[bl�ndr] , Barthold tarafÝndan JG�*�, [by�ndr]  *BayandÝr olarak okunur. Bu, Oğuz boyu 

BayÝndÝr‟a benziyor ama muhtemelen onunla ilgisi yoktur.28 Kumekov bunu hem Bayat ve Bay�rqu ile, 

hem de Oğuz BayÝndÝr ile iliĢkilendirir.29 Bu bağlantÝlarÝn hi�biri tarihi olarak doğrulanamÝyor. 

Marquart, ���!‟e, J��! [‟mwr]  (*Im�r, krĢ. Oğuz boy ismi Eym�r) bi�iminde bir okuma �nerdi. 

Diğerlerinin yanÝnda Kumekov da bu okumayÝ takip etti.30 Toru Senga, G�kt�rkler zamanÝnda BalkaĢ 

g�l�n�n doğu ve g�neydoğusunda yaĢayan ve BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ ile alakalÝ tanÝmlanan �ince 

Yen-mien [Orta �in�e ien-mi�n]  halkÝnÝn ismi ile karĢÝlaĢtÝrdÝğÝ ���! [‟ymn]  *Îmen okumasÝnÝ 

�nerir.31 Benzer Ģekilde bu bi�imde hemen hi�birĢey okunmayabilir. Benzer Ģekilde H*t�} bi�imi, 

ReĢid�ddin‟in naklettiği Celayir boy ismi �*t~�� N�lq�n ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilir.32 YazÝya bakarak 

konuĢursak, b�yle bir tashih Arap�a yazmalarda olağandÝĢÝ değildir. Her hal�karda, baĢlangÝ�larÝ l ve 

n 

 olan bu bi�imlerin hi�biri T�rk�e g�r�lemez. Kalan isimler ise daha sorunludur. Ancak bu 

noktada pek�ok hususa değinmek gereklidir. Evvela, en azÝndan y�netici oymağÝn veya oymaklarÝn 

k�keni Tatarlara g�t�r�l�yor. Tatarlar, etnik bakÝmdan olduk�a karÝĢÝk bir b�lge ve T�rk d�nyasÝnÝ 

etkileyen birden fazla g���n baĢlangÝ� noktasÝ olan Moğol-Man�ur sÝnÝr hattÝndan bir Moğol topluluğu 

idi. Ġkincisi, nihai k�kenleri ne olursa olsun, �nderler G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝ �ağrÝĢtÝran �nvanlar 

kullanÝyorlar. Tatarlar G�kt�rk Devleti‟nin t�bileri arasÝndaydÝlar (KrĢ. K�l Tigin ve Bilge Kağan 

yazÝtlarÝnda bahsedilen Dokuz Tatar ve Otuz Tatar topluluklarÝ, KT, E4, 14, S1, BQ, E5, 34.)33 B�t�n 

bunlar, Tatar budunadÝ uluslararasÝ �nem kazanmadan bayağÝ �nce oldu. Bu haberde bir tarihleme 

yanlÝĢÝ yoktur; Moğol-Man�ur hududundaki k�kene iĢaret vardÝr. 

ġine Usu yazÝtÝ Uygurlar ile onlar 744-750‟de g��lerini pekiĢtirdiği zaman tabi olan veya s�r�len 

Sekiz Tatar, Karluk, BasmÝl, Sekiz Oğuz, �ik ve diğer topluluklar arasÝndaki bir dizi m�cadeleden 

bahseder.34 Toru Senga bazÝ TatarlarÝn batÝya g��m�Ģ olabileceğini �nerir.35 Bu, tam da Karluk ve 

OğuzlarÝn kendileriyle Uygurlar arasÝna mesafe koyduklarÝ aynÝ zamana, 8. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝna ait 
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olan Gard�z�‟nin kaydÝnda da naklediliyor g�z�kmekte. DahasÝ Senga (aĢağÝdakine de bakÝn), 

Kimeklerin ĠrtiĢ b�lgesine oluĢmuĢ bir topluluk olarak gelmediklerini �nerir. Aksine, ġad Tutuğ 

fig�r�nde ĢahÝslaĢan Tatarlar, KÝp�aklarÝ ve diğer boylarÝ burada (ve belki kendileri b�lgeye sadece 

nispeten ge� geldiler) g��l� bir boy birliği Ģeklinde �rg�tlediler.36 Kimek budunadÝnÝn k�keni ve 

budun-dil bağlantÝlarÝ bilinmiyor. Senga‟nÝn �nerileri bazÝ verilerimiz i�in makul a�Ýklama sunuyor 

g�r�n�yor ve Uygurlardan ka�an diğer halklarÝn g��lerine uyuyor. Ciddi bir bilimsel yazÝn doğuran37 

ve karmaĢÝk ve tartÝĢmaya a�Ýk bir konu olan KÝp�aklarÝn k�keni, baĢka bir �alÝĢmada ele alÝnmak 

�zere burada bir kenara bÝrakÝlmalÝ. Yine de, Yimek / Yemek sorunuyla doğrudan bazi ilgileri olduğu 

i�in, Kimeklerin k�keni hakkÝnda birka� kelime s�ylemek yerinde olacaktÝr. 

Kimeklerin K�kenleri 

OnlarÝn tabi kabilelerinden biri olan ve sonradan yerlerini alan KÝp�aklar gibi, Kimekler de, 

g�rd�ğ�m�z gibi, Moğol, T�rk ve belki b�lgeye değiĢik zamanlarda gelen diğer Orta AsyalÝ halklarÝ 

i�eren kabile topluluklarÝnÝn karmaĢÝk bir karÝĢÝmÝndan t�rediği anlaĢÝlÝyor. �rneğin, Mesud�‟deki bir 

kayÝt, Kara ve Ak ĠrtiĢ �zerindeki „Y�gh�r K�m�k‟ �lkesinden bahseder: “Bunlar Belh, yani Ceyhun 

nehrinin gerisindeki topraklardaki T�rklerin boylarÝdÝr.”38 Y�gh�r‟un daha sonra KÝp�aklar arasÝnda 

Yuğur olarak su y�z�ne �Ýkan Uygur budunadÝnÝn bir bi�imi olduğu varsayÝlÝyor.39 840‟da 

Moğolistan‟daki devletlerinin ��k�Ģ�nden sonra ka�an bazÝ UygurlarÝn batÝya gelmiĢ ve Kimeklerce 

�z�mlenmiĢ olmalarÝ da mantÝk dÝĢÝ değildir. 

Kimeklerin k�keniyle ilgili pek�ok kuram �nerildi. Kendi tutarsÝz tarzÝyla Josef Marquart, bir halk 

olarak   8. yy baĢÝnda belirmiĢ olduğu sonucuna varÝr. K�kenleri, onun, Orhon yazÝtlarÝnda anÝlan bir 

Moğol veya son zamanlarda bilim dilindeki ifadeyle „YarÝ-Moğol‟ (Para-Mongolic) bir halk olan 

TatabÝ‟ya bağladÝğÝ Tatarlarda bulunur. Bu halkÝn batÝya g���, onun değerlendirmesine g�re, 7. yy.‟da 

ger�ekleĢen bazÝ felaketlerin sonucu olmalÝdÝr. Yani, ona g�re, Kimekler TatarlarÝn T�rkleĢmiĢ bir 

topluluğu olarak g�r�lmelidir.40 

Omeljan Pritsak bunlarÝn k�kenini �in kaynaklarÝnda K‟u-mo Hsi denilen Hsien-pi 

topluluğundan41 t�retir. Bunlar K‟u-mo [Pritsak‟Ýn Moğolca *Quom�gh olarak g�rd�ğ� Orta �in k‟uo-

m�k]  ve Orhon yazÝtlarÝnda Tatab� 42 olarak ge�en Hsi [Orta �in ghiei = Ghay / Qay]  

topluluklarÝndan oluĢur. Pritsak, Altayca *Quomagh‟tan gelen bir T�rk�e Kimek bi�imi �nerir. 

*Quomagh‟Ýn T�rk�e‟de nasÝl Kimek haline geldiğini a�Ýklamaz, fakat bir arabi�im olarak Kumak‟Ý 

(B�r�n�‟de ge�er, aĢağÝ bkz.) �ÝtlatÝr. AynÝ zamanda 1517‟de Maciej Miechowita‟nÝn yazdÝğÝ Tractatus 

duobus Sarmatiis‟de bahsedilen „Cumani dicti vulgariter Cimove‟ ifdesine dikkat �eker ve �nerir: 

*Kimow < Kimagh, “*Quomagh‟Ýn muhtemel bir bi�imi.”43 KÝp�ak�a‟da gh > w değiĢimi (�rn. tagh 

“dağ” > taw) iyi bilinir. Ancak burada bekleyeceğimiz bi�im *Q�magh olmalÝdÝr. Genizden damaksÝ 

bi�ime veya u‟dan i‟ye kayma i�in bir a�Ýklama sunulmaz. Ancak, Ġslavca *Kimove (Cimove), „Kim‟ adlÝ 

bir halkÝ kolayca g�sterebilmektedir. KÝsaca, „Cimove‟nin Kimekle ilgisi tahmini kalmak zorundadÝr. 
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KÝsmen Rus �inbilimcisi Iu. A. Zuev‟e dayanan Kazak tarih�i Bulat Kumekov, �in 

kaynaklarÝndaki Yen-mo‟nun [Orta �in *i�m-m�k,44 belki Yen-mien‟den45 ayrÝlmalÝ]  Yemek 

olduğu sonucuna vardÝ. AslÝnda KuzeybatÝ Moğolistan‟da (Kobdo havzasÝ) bulunan bir T‟ieh-l� 

kabilesi olarak bunlarÝn, BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn bir kÝsmÝ olarak 7. yy. ortasÝnda ĠrtiĢ b�lgesinde 

yaĢadÝğÝ kaydedilir. 656‟da BatÝ G�kt�rk devletinin d�Ģmesinden sonra, bunlar ayrÝldÝ ve, �zellikle de 

Uygur devletinin TatarlarÝ ve Uygur / Yuğur topluluklarÝnÝ oraya getirten 840‟taki ��k�Ģ�nden sonra, 

diğer boylarÝ kendine �ekecek olan yeni bir birimin �ekirdeğini oluĢturdular. KÝsaca Kumekov, Kimek 

devletinin 9. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝna kadar ger�ekte oluĢmadÝğÝnÝ iddia eder.46 

Diğer bir Kazak tarih�i olan m�teveffa Serjan Ahizjanov , Kimek ve KÝp�ak etnogenezlerinin 

değiĢik kollarÝnÝ birleĢtirmeye �alÝĢtÝ. O, bu ikisini dikkatle ayÝrÝr. Belirttiğimiz, Tam�m b. Bahr‟in 

(820‟lerdeki) kaydÝnÝ izleyerek, asÝl Kimek yurdunu UygurlarÝn doğu ve kuzeydoğusuna,47 yani Kuzey 

Moğolistan ve BatÝ Man�urya sÝnÝr b�lgesine koyar. Kumekov, “Kumek-Kimek-K‟u-mo Hsi” 

bağlantÝsÝnÝ kabul eder ve bunlarÝ ReĢid�ddin‟in bildirdiği Uygur boyu L�z�0! u�s [qmq �t� k�z: 

*Qumuq At� K�z? ]  olarak teĢhis eder.48 Dilbilimsel olarak bu makul değildir. Bu y�zden o, 

Tam�m b. Bahr‟Ýn “Qumuq” halkÝnÝ “Kimek” olarak yanlÝĢ adlandÝrdÝğÝnÝ ve onu takiben bu yanlÝĢÝn 

Arap yazÝnÝnda yerleĢtiğini varsayar. Daha da ileri giderek Kimekleri, Hsieh yen-t‟o, G�kt�rk ve Uygur 

devletlerinin par�asÝ olmanÝn sonucu olarak, kÝsmen T�rkleĢen �n-Moğol Kaylar ile �zdeĢleĢtirir.49 

Ahizjanov, Kimeklerin 8. yy. sonu / 9. yy. baĢlarÝnda safhalar halinde, Uygur devletinin ��k�Ģ�nden ve 

de veba ve iklim değiĢikliğinden kaynaklanan bir endiĢe ile batÝya g��meye baĢladÝklarÝnÝ tahmin 

eder. Bu dalgalarÝn sonuncusunu, 847 yÝlÝnda batÝya g��en, Man�urya‟daki komĢularÝyla s�rekli 

savaĢta olan Kaylarla (Onun �eviriyazÝsÝnda Kai; bu belki de Qay‟dan ziyade Qay�‟dÝr; bunlar tabii ki 

bayağÝ farklÝ iki topluluktur; ikincisi Oğuz birliğinin boylarÝndan biridir50) birleĢtirir. Kimek‟in sadece 

kitabi bir isim olduğunu d�Ģ�n�r. BunlarÝn �ztanÝmlamalarÝ „Kai‟ idi. Bunlarla iliĢkili hale gelen bir diğer 

isim, onlarÝn Doğu Kazakistan‟da yaĢayan KÝp�ak ve Yemeklerden aldÝklarÝ Uran‟dÝr. Uran ve Kai ikisi 

de „yÝlan‟ demektir (Ahizjanov belki Moğ. moghai “yÝlan”Ý d�Ģ�n�yordu). Bunlar bu y�zden K‟u-mo Hsi 

ve Uran-kai olarak biliniyorlardÝ. 9. yy.‟da ĠrtiĢ ve Altayb�lgelerinde beliriyorlar ve 11. yy. ortalarÝna 

kadar T�rkleĢiyorlar. O zamanlar, KÝp�aklar hakim unsur idi.51 BunlarÝn �oğu en fazla tahmindir. 

Bir dizi makale ve kitabÝnda Sergei Kliashtornyi, KÝp�aklarÝn Orhon yazÝtlarÝndaki Sirler olarak 

teĢhis edilmesi gerektiğini iddia etti. ġinu Usu yazÝtÝndaki inĢa edilmiĢ t�rk q�bchaq okumasÝnÝ aynen 

kabul eder ve “T�rkler ve KÝp�aklar” Ģeklinde yorumlar.52 Sir / KÝp�ak ve G�kt�rklerin Uygurlarca 

�t�ken b�lgesinden kovulmalarÝndan sonra (744), bunlar Kuzey Altay ve ĠrtiĢ b�lgesinde 

yoğunlaĢmÝĢtÝr. Burada, Ġslam kaynaklarÝnda Kimek denen yeni bir boy birliği bi�imlenmeye 

baĢlamÝĢtÝr. Klyashtornyi, G�kt�rk devleti zamanÝnda TatarlarÝn geniĢ ve istikrarsÝz, siyasi birliği 

olmayan bir topluluk olduğuna dikkat �ekerek, bu birlikteki „Tatar‟ unsurunu d�Ģ�r�r. Bu durum, onlar 

i�in kullanÝlan Otuz Tatar, Toquz (Dokuz) Tatar gibi, bunlarÝn birliğinin boy bileĢeninin kaypaklÝğÝna 

iĢaret eden değiĢik sayÝlarda g�z�k�r. Ancak, pek�ok T�rk halkÝn da kendisine Tatar dediğini iddia 

eder. “Bu y�zden, Kimek toplumunun oluĢumunun baĢlangÝ� aĢamalarÝnÝ Moğolca konuĢan boylara 

bağlamak gereksizdir ve 8./9. yy.‟da TatarlarÝn ĠrtiĢ b�lgesinde g�r�nmesi de bunlarÝn Doğu 
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Moğolistan‟dan g���n�n delili olarak alÝnamaz” sonucuna varÝr.53 Kimek birliğinin oluĢumu, Uygur 

devletinin ��k�Ģ�nden sonra buraya ka�an Dokuz Oğuz b�l�klerini de i�eren karmaĢÝk bir s�re�tir. 

KÝp�aklar muhtemelen bu birliğe 8. yy. sonu ve 9. yy. baĢlarÝnda katÝldÝlar ve s�re� 9. yy. ortalarÝnda 

tamamlandÝ. Bu zamanda (840‟tan sonra) Kimek y�neticisi, kendisini Karluk ve KÝrgÝz h�k�mdarlarÝyla 

denk tutarak „kağan‟ sanÝnÝ almÝĢtÝr.54 Bence Tatar unsuru �yle kolayca g�z ardÝ edilemez. BozkÝr 

d�nyasÝnda, y�netici uruğun veya �ndegelenlerin boylarÝnÝn ismi bazen tabi halkÝn siyasi 

tanÝmlanmasÝnda kullanÝlmaktadÝr.55 Tarihlerinin bu evresinde TatarlarÝn b�yle isim yapma iddiasÝ 

yoktu. En fazla, arasÝra G�kt�rk kağanlÝğÝnÝn isyancÝ tebasÝ oluyorlardÝ. Cengiz‟in MoğollarÝnÝn 

y�kselmesinden hemen �nceki d�nemde, yani 12. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝnda, Doğu Ġ� Asya bozkÝrlarÝnÝn 

kaydadeğer bir g�c� haline gelmiĢlerdi.56 ReĢid�ddin‟den �ğrendiğimiz �zere, bu zamanda (Kimek 

birliğinin oluĢmasÝndan bayağÝ sonra) onlarÝn ismi diğer halklara yayÝlmÝĢtÝr.57 Tatar varlÝğÝ ger�ekti 

ve g�receğimiz gibi, BatÝ Sibirya‟daki kabile birliklerinde Moğol-Man�ur sÝnÝr b�lgesinden �gelerin 

varlÝğÝ nadir değildi. 

Kimek birliğinin oluĢumu �zerine kapsamlÝ incelemesinde Toru Senga, Yen-mo‟nun Kimek‟le 

�zdeĢlenmesini kabul eder ve bunlarÝ Kem�ik nehrinin g�neyinde Kobdo‟ya doğru bir b�lgeye 

yerleĢtirir. G�kt�rk y�netimindeki bir d�nem (630‟dan �nce) ve m�teakip �in hakimiyetinden sonra, 

belki daha 680‟lerde BatÝ Sibirya‟ya g��t�ler. 700 civarÝnda AlayuntlularÝn komĢusu idiler. 

Moğolistan‟da zirve g�� haline gelen UygurlarÝn (744) baskÝsÝyla, bu g�� s�reci tamamlandÝ.58 

Burada, Tatar ve KÝp�aklarÝn katÝlmasÝyla, 8. yy. ortalarÝnda Ģekillenen Kimek birliğini oluĢturdular. 

Kimekler AlayuntlularÝn (o bunlarÝ Fin-Oğur olarak g�r�r59) topraklarÝ �zerine konmuĢlardÝ. Bu y�zden 

Kimek birliği Moğol, T�rk ve Fin-Oğur unsurlarÝ i�eriyordu. Burada, daha sonra         8. yy.‟da Tatar ve 

KÝp�aklarÝn katÝldÝğÝ Kimek birliği teĢkil oldu.60 Kimek > Ġmek >Yimek form�l� Senga‟yÝ rahatsÝz etmiĢ 

ve ki- > i kaymasÝnÝn Kimek birliğinin oluĢmasÝndan sonra meydana gelmiĢ olmasÝ ve “Kimek” ve 

“Y�m�k > (Y)im�k” isimlerinin farklÝ Ģiveleri yansÝtmasÝ lazÝm geldiğini �nermiĢtir. Senga, Kimek ve 

Yimek‟in dilsel ayniyeti kuĢku g�t�rmez olmasÝna rağmen “tarihsel bir bakÝĢ a�ÝsÝndan bu ikna edici 

değildir” sonucuna varÝr.61 Dilin aynÝlÝğÝ, g�receğimiz gibi, kuĢku g�t�rmez değildir. Bence Kimek‟i 

Yimek / Yemek‟ten  

ayÝrmalÝyÝz. Gard�z�‟nin kaynaklarÝ, belirttiğimiz gibi, 7. yy.‟Ýn ikinci yarÝsÝndan geliyor. Burada 

Kimek, sadece birliğin kurucu boylarÝndan birinin ismi olan ve kaydadeğer Ģekilde ilk sÝrada 

verilmeyen Ġmek‟ten belirgince ayrÝlÝr. Birliğe ismini verdiği iddia edilen halk baĢka bir Ģekilde 

bilinirken, birliğin isminin eski bir bi�imde korunmuĢ olmasÝ da bayağÝ ihtimal dÝĢÝ g�z�k�yor. Ger�ekte 

*Ġmek‟in Yimek / Yemek olduğu hi�bir Ģekilde kesin değildir. Her halukarda Kimek ile Yemek‟i 

ayÝrmalÝyÝz. Bu noktada dil verilerini g�zden ge�irmek faydalÝ olacaktÝr. 

Kimek > Yimek / Yemek? 

Halife Mu‟tazz (252-255 / 866-869) ve Muhtad� (255-256 / 869-870) zamanÝnda Abbasilerin bir 

devĢirme ġam valisinin adÝ Yemek�or olarak ge�er.62 �or, T�rk askeri memluklerinin isimlerine �ok 

sÝk eklenen, tegin gibi eski bir T�rk sanÝdÝr. A�Ýk�a, Yemekler �oktan hilafetin hizmetine girmeye 
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baĢlamÝĢtÝ. Belirttiğimiz gibi, Orta�ağ Arap-Fars coğrafya yazÝnÝnda bu isim hemen her yerde v*��z 

[kym�k]  veya v*��z [kaym�k] 63 bi�iminde, b�y�k ihtimalle Kimek / Kim�k veya belki Keymek / 

Keym�k‟Ý �d�n�leyerek alÝnÝr. B�r�n�‟nin Kit�b‟at-Tafh�m‟inin bir yazmasÝna dayalÝ bir alÝntÝda, x�z 

[kumk]  *K�mek‟e sahibiz,64 ama bir diğer yazmada, onun diğer eserlerinde olduğu gibi, K�m�k 

ge�er.65 Kuramsal olarak K�ymek ve K�ymek gibi okumalar da m�mk�nd�r, fakat bunun i�in 

metnimiz veya baĢka delilimiz yoktur. Burada �eviri yazÝlan ismin Kimek veya Kim�k olduğu 

g�r�l�yor. Bu budun adÝ sadece Ġslam kaynaklarÝnda ge�er, baĢka yerde yoktur. T�rk bozkÝrÝ 

hakkÝndaki istisnai bilgisiyle �nemli bir �ağdaĢ kaynak olan KaĢgarlÝ, bu ismi bilmez. Bu zamana 

kadar (1070‟ler) KÝp�aklar Kimeklerin yerini almÝĢ olmalÝ. O Yimek / Yemek‟ten v*�� [ym�k]  Yim�k / 

Yim�k / Yem�k / Yemek bi�iminde bahseder.66 Diğer Ġslam kaynaklarÝmÝz m�Ģtereken x�� [ymk]  

Yimek / Yemek bi�imini verir.67 Rus kaynaklarÝnda onlarÝ Polovci ±makove (Polovtsi Yemyakove) 

„Kuman Yem�klarÝ‟ diye nitelendiren bir kaydÝmÝz var.68 Arap yazÝsÝnÝn m�phemlikleri bulunmayan 

Rus�a bi�im alÝndÝğÝnda, bu budun adÝ en y�ksek ihtimalle Yimek değil, Yem�k veya Yemek 

okunmalÝdÝr. 

G�rd�ğ�m�z gibi, bir form�l �ne �ÝkÝyor: *K�mek > Kimek > Ġmek > Yimek. Bu, Bir�n�‟de sadece 

bir kez ge�en *K�mek bi�iminin K‟u-mo [Orta �in *k‟uo-m�k]  halkÝyla (bkz. YukarÝ) ilgili olmasÝnÝ 

farzediyor. Ama diğer bir okuma Ģekli �zerinde durulabilecek daha sağlam bir temel sunar. Yukarda 

bahsedilen �nl� makalesinde Halasi-Kun, bunu, baĢtaki q- ve k-„nin 0‟ya d�n�Ģt�ğ� Orta 

KÝp�ak�a‟daki daha geniĢ bir kaymanÝn bir kÝsmÝ olarak alÝntÝlar. Burada Pelliot‟nun eserine dayanÝr. 

Ancak, Pelliot‟nun incelediği69 Moğolca‟daki q- > 0 kaymalÝ terimlerin ezici �oğunluğu, �rn. Turk. 

qolan, qolang “saddle-girth” > Mong. olangla- “mettre la sangle,” olan, olong, Monguor ul�n, 

Moğolca‟daki T�rk�e �d�n�lemelerdir.70 Bunlar nakil sÝrasÝnda veya Moğol ağÝzlarÝnda değiĢiklikler 

yaĢamÝĢ olabilir. Ki- i�eren tek ger�ek Moğol terimi „bÝ�ak, kÝsa kÝlÝ�‟ anlamÝndaki kitugha‟dÝr ve 

qutogha vb. geniz bi�imlerinde de bulunur ve *q�tugha‟ya kadar gittiği g�r�l�r.71 Hem geniz hem 

damak bi�imlerinin varlÝğÝ da bir �d�n� kelimeyi g�sterebilir. Halasi-Kun, Orta KÝp�ak�a‟da bulduğu 

bi�imlerin ÝĢÝğÝnda, q- (k-) > 0 kaymasÝ olan bi�imlerin Moğolca‟ya T�rk�e‟den bu bi�imleriyle, yani 

kayma daha T�rk�e‟de olmuĢken alÝndÝğÝ sonucuna varmÝĢtÝr. Halasi-Kun, Meml�k KÝp�ak s�zl�kleri 

�zerindeki ayrÝntÝlÝ �alÝĢmalarÝna dayanarak baĢlangÝ�taki q- değiĢimlerine daha yeni �rnekler 

bulmuĢtur. AynÝ zamanda ke- > e (�rn. ke�ki “die Ziege” ve e�k�, e�ki “Idem”), k�- > � (�rn. k�m�ldr�k 

“Brustriemen” ve �m�ldr�k “Idem”) ve k�- > � (�rn. k�g�r�in “Taube” ve �ger�in “Idem”) ge�iĢleri i�in 

de pek�ok �rnek sağlamÝĢtÝr. Ancak, ki- > i i�in zikredilen tek delil Kimek > Ġmek‟tir.72 Ben de b�yle bir 

ki- > i kaymasÝ i�in baĢka bir delil bulamadÝm. 

Ġmek > Yimek‟e gelince, bu sorun teĢkil etmiyor. SÝk sÝk ikisini de kullanan Orta KÝp�ak�a‟da 

pek�ok i- > yi �rneği vardÝr: ipek ~ yibek, yipek,73 iplik ~ yiblik, yiplik,74 ig “iğ” ~ yig, yik,75 igne “iğne” 

~ yigne,76 igren- “iğrenmek” ~ yigren-,77 ige “eye, eğe” ~ egev, ekev ~ yege,78 inje, in�e, in�ge, 

in�ke “ince” ~ yinje, yin�e, yin�ge, yin�ke, yenijke, yeniĢke,79 yiĢim “iĢlik, i� �amaĢÝr” ~ iĢim,80 vb. 

Hatta e- > i-> yi- ye �rnekleri de vardÝr: Eski T�rk�e em “�are” Orta KÝp�ak em, yem, yim.81 Yine de, 

Ġmek > Yimek > Yemek kaymasÝ sorun teĢkil etmemesine ve bu boy ismi i�in baĢlangÝ�taki bir Yimek 
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ismini �nermek m�mk�n olmasÝna rağmen, Arap�a ve Rus�a yazÝ bi�imlerinin ÝĢÝğÝnda, x�� [ymk] , 

x��� [y�mk]  veya v*��� [y�m�k]  değil, bu muhtemel g�z�km�yor. 

*K�mek daha ciddi sorunlar �Ýkartmakta. Ġlk hecedeki � > i veya i > � kaymasÝ Orta KÝp�ak�a‟da 

�ok nadirdir.82 Bunun �rneklerinden sadece Ģunu verebilirim: kindik “g�bek” > kind�k ~ k�nd�k ~ 

k�ndik,83 y�ks�k > y�ks�k ~ yiks�k ve �ks�k.84 Ancak bunlarÝn ikisi de son hecedeki �‟n�n etkisi ile 

a�Ýklanabilir. Osm. k���k ile Eski T�rk�e ki�ig, Orta KÝp�ak�a ki�i, ki��i, ki�ig, ki�ik vb. karĢÝlaĢtÝrmasÝ 

yapÝlabilir, fakat Osm. bi�im nispeten ge� d�nemin �r�n�d�r ve eğer o T�rk�e‟den bir �d�n�leme 

değilse, muhtemelen Fars�a k��ak‟Ýn etkisiyledir. 16. yy.‟a kadar OsmanlÝ‟da ki�i yaygÝndÝ.85 

Bu y�zden, bizim ger�ek zorluğumuz Kimek > Ġmek form�l�n�n kendisi iledir. Orta KÝp�ak 

s�zl�kleri ve dil malzemesi g�zden ge�irildiğinde b�yle bir kayma i�in baĢka �rneğe rastlanmaz. Belki 

Orta KÝp�ak�a‟da biri 

 kaydedilmeli: gene / gine / kene / kine ~ yana / yine (KrĢ. Harzem T�rk. yene, gene “ve” �ağ. 

yana, T�rk� yana, y�ne, yene, �zb. yana, KÝrg. jana, Kazak zhana, zhene, Nogay yana, fakat Kumuk 

gene ve Oğuz (Osm., Azeri, Trkm.) yene, gene / yine, y�ne.86 Ancak bunlarÝn aynÝ kaynaktan t�rediği 

a�Ýk değildir. Sevortian “Yana, yene ve gene‟yi genetik olarak ayrÝ k�kten, fakat eĢanlamlÝ oluĢumlar 

olarak g�ren araĢtÝrmacÝlarÝn haklÝ olmasÝ m�mk�nd�r” diye yazar. Daha da ileri giderek yene‟nin 

kene, kine > Oğuz gene‟den ayrÝlmasÝnÝ �nerir. “Belki de yene ve kene �� �okiĢlevli par�acÝğÝn 

bileĢimleridir: *ye (< n‟e), *ka ve *ne.”87 Dil delilinin ağÝrlÝğÝ buradaki iki budun adÝnÝn ayrÝlmasÝnÝ 

tartÝĢtÝracaktÝr. Peki Kimek ve Yemekleri ayÝrÝrsak, Yemekler kimlerdir? 

Yemeklerden erken Ġslam kaynaklarÝnda a�Ýk�a bahsedilir. Yemek asÝllÝ kimseler Abbasi 

halifesinin gul�mlarÝ (meml�k) arasÝnda bulunmuĢ olabilir (bkz. yukarÝ).88 Eğer Wittfogel ve F�ng‟in 

�ğ� gibi Liao Shu‟nun Yeh-mi-chih‟si Yemekler ise, bunlar a�Ýk Ģekilde Qitan / Liao ile temas 

halindeydiler. BunlarÝn bu ikincilerden 1034 yÝlÝnda yardÝm aldÝğÝ kaydedilir.89 Yemek asÝllÝ bireyler 

bunun ardÝndan doğal olarak HarzemĢahlar devleti ve KÝp�aklarÝn siyaseten etkili olduğu diğer siyasi 

oluĢumlarda �nemli rol oynadÝlar. �rneğin Nesev�, son HarzemĢah olan Muhammed‟in (1200-1220) 

annesi �nl� (veya �ns�z) Terken Hatun hakkÝnda, “Yemeklerin kollarÝndan biri olan Bayawut (/��*�,) 

boyundan idi. Bir T�rk y�neticisi olan �angĢi Han‟Ýn [�Tw�*:] 90 kÝzÝydÝ. Ġdareciler idarecilerin 

kÝzÝyla evlendiği i�in, TekiĢ b. Ġl-Arslan onunla evlendi. Y�netim babasÝndan miras olarak 

Muhammed‟e ge�ince, Yemek boylarÝ ve onlarÝn etrafÝndaki (diğer) boylar ona geldiler. Bu y�zden 

Terken Hatun devlet i�inde erk sahibiydi” der.91 Ġbn Haldun yaklaĢÝk aynÝsÝnÝ s�yler ama “O 

Khit�‟daki Yemek T�rklerinin kollarÝndan biri olan Bayawut boyundandÝ” kaydÝnÝ koyar.92 Bu yine 

Kitan-Moğol-�in sÝnÝrÝna iĢaret eder. Bayawut / BayautlarÝn Moğol birliğinde bir kollarÝ vardÝ93 ve aynÝ 

zamanda doğudaki KanglÝ / KÝp�ak topluluğu Uranlar94 ve kendilerinden birinin 13. yy.‟da Delhi 

SultanlÝğÝ‟nÝn denetimine geldiği �lberliler ile de temaslarÝ vardÝ.95 Bu sultanlardan olan Balaban / 

Balban (y�n. 1266-1287), kendisinin hanedandan geliĢ iddialarÝna kuĢkuyla yaklaĢmamÝz gerekmekle 

birlikte, belirttiğimiz gibi, J�zj�n� tarafÝndan “�lber HanÝ ve Yemek ġahÝ” olarak �v�l�r.96 Bayawutlar 

(ihtimal KÝp�ak Bayawutlar) Yuan devletinde97 Moğol olarak g�r�lm�yordu ve dil olarak da b�y�k 
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olasÝlÝkla o zamanlar Moğol değillerdi. Fakat �lberli, Bayawut ve belki diğerleri, daha erken değilse, 

12. yy. baĢlarÝnda Man�urya‟nÝn Jehol b�lgesinden KÝp�aklara g�� etmiĢlerdir.98 Bu b�lge aynÝ 

zamanda, nihayetinde Kimek g�c�n� kÝran ve KÝp�aklarÝ yeniden Ģekillenen birliğin baĢÝna getiren 11. 

yy.‟Ýn ilk yarÝsÝndaki �nl� Qun g���n�n de baĢlama noktasÝ idi.99 A�Ýk�a, BatÝ Sibirya‟da Kimek 

devletinin kuruluĢuna kadar giden ve d�n�Ģm�Ģ KÝp�ak birliği ile devam eden, Moğol-Man�ur 

hududuyla bir temaslar ve oradan gelen bileĢenler numunesi g�rmekteyiz 

Moğol-Man�ur BağlantÝsÝ 

Man�urya olağan�st� dil �eĢitliliğine sahip bir b�lgedir. Tarih �ncesinde Ainuca, Amurca, 

Japonca, Korece, Moğolca ve Tunguzca‟yÝ, komĢu Moğolistan ise T�rk�e ve Yeniseyce‟yi 

i�eriyordu.100 �in kaynaklarÝnÝn Tung-hu‟larÝndan („Doğu Hu‟ veya (Doğu BarbarlarÝ‟) gelen 

topluluklar bizim i�in �zellikle �nemlidir. Bu topluluktan, M.S. 2. yy. ortalarÝnda Moğolistan ve 

komĢuluğundaki bozkÝr alandaki baskÝn siyasi g�� olarak Hsiung-nu‟larÝn (Hun) yerini alan ve b�lgede 

bir�ok ardÝl devlet�ik veya boy birliğinin doğuĢunu sağlayan, �n-Moğol ve Moğolsu (Para-Mongolic) 

topluluklarÝn bir boy birliği olan Hsien-pi veya Hsien-pei‟ler t�redi. Yukarda ge�tiği gibi K‟u-mo 

(*Kumak?), Hsi (Ghay / Qay), Shih-wei101 (= Otuz Tatars)102 ve Kitan bunlarÝn arasÝndadÝr. Son 

ikisinin tarihi birbiriyle m�cadele ile doludur. G�ney Man�urya‟da yoğunlaĢan bu topluluklar, (k�kl� 

farklÝlÝklara iĢaret eden bazÝ kayÝtlar olmakla birlikte) �in kaynaklarÝ tarafÝndan genellikle etnik olarak 

birbiriyle yakÝn akraba olarak g�r�l�rler.103 Hsi (Ghay / Qay = Tatab�), Kitan ve Shih-wei, G�kt�rk 

kağanlÝğÝna dahil olmuĢlardÝr. Bunun ardÝndan da Uygur hizmetine girdikleri g�r�l�yor.104 Uygurlar 

Moğolistan‟daki G�kt�rk devletinden aldÝklarÝ yeri pekiĢtirdiği i�in (744-750, yukarÝ bkz.) Kitanlar ve 

diğerleri onlarla savaĢlarÝnda defalarca yenilmiĢlerdir. Shih-wei‟ler 9. yy.‟da KÝrgÝz ve KitanlarÝn 

elinden bir dizi darbe yemiĢlerdir. 10. yy‟da bu topluluklar Kuzey �in ve Man�urya‟da yoğunlaĢan 

Kitan / Liao devleti (907-1125) y�netimine girdiler. Bu devleti Man�ularÝn atasÝ olan Man�u-Tunguz 

asÝllÝ Jur�erler yÝktÝ. KitanlarÝn �nemli unsurlarÝ, 13. yy.‟da MoğollarÝn eline d�Ģen Karahitay devletini 

kurduklarÝ Orta Asya‟ya ka�tÝlar.105 Kitan / Liao devletinin kuruluĢu ve b�y�k ihtimalle de yÝkÝlÝĢÝ, belki 

K‟u-mo-Hsi ve diğerlerinin Man�urya‟dan g��lerini de baĢlatarak bağlÝ boylar �zerinde b�y�k etkide 

bulunmuĢtur.106 

Man�urya‟daki K‟u-mo Hsi, Kitan ve diğer �n-Moğol / Moğolsu halklarÝn yakÝn komĢusu, g�ney, 

batÝ ve kuzeyden sÝnÝrdaĢ olduklarÝ Tunguz Mo-ho birliği idi. �ztanÝmlamalarÝ Mukri veya Bakari olan 

Mo-ho‟lar ihtimal, 7. yy. Bizans yazarÝ Theophylaktos Simokattes‟e g�re “Taugast‟a (Tabga�, yani �in) 

en yakÝndaki halk” olan107 Moukri‟lerle �zdeĢtir. Bu aynÝ zamanda belki de, G�kt�rk arazisinin doğu 

ucundaki topraklarda bulunan, Orhon yazÝtlarÝnÝn B�kli / B�kli Ch�l El‟idir (K�l Tegin, E4, 8).108 Kendi 

aralarÝnda yeni b�y�k topluluğa ayrÝlan 

 Mo-ho‟lar, Koguryo‟nun �ekirdek unsurlarÝndan biri idi. Bu sonuncusu Man�urya ve Kore 

b�lgelerini kapsÝyor ve bunun yanÝnda Tunguz / Jur�en „etnik �z�n�‟, Japon ve Koreli unsurlarÝ 

i�eriyordu.109 BazÝ Mo-ho boylarÝ G�kt�rk y�netimine girmiĢ, diğerleri Koguryo veya �en‟e 

�ekilmiĢlerdi. Koguryo‟nun ��k�Ģ�yle bazÝ topraklar G�kt�rklerin eline ge�ti, bazÝlarÝ da bu n�fusun 
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bazÝ unsurlarÝnÝn daha fazla dağÝlmasÝna yol a�arak �in ve Silla (erken Kore devleti) tarafÝndan 

alÝndÝlar. Koguryo‟nun enkazÝnda Po-hai devleti oluĢtu. Bu devlet G�kt�rk ve Uygurlarla temaslarÝ 

korudu. Po-hai, Kitan devletinin en erken fetihlerinden (926) biriydi.110 Mo-ho halklarÝ bu Ģekilde 

batÝlarÝndaki T�rk ve Moğol / Moğolsu halklarla sÝk ve sÝkÝ fÝkÝ iliĢki i�indeydi. Bu devletlerin 

kuruluĢunda rol oynayan Mo-ho kabilelerinden biri de, �ağdaĢ Korece‟de Yemaek denen bir topluluk 

idi. Mo-ho topluluklarÝ i�indeki Yemaek unsurlarÝ G�kt�rklerle yakÝn iliĢkide miydi? AynÝ sesteki 

Yemeklerin k�keni burada bulunabilir mi? Yemekler, Yemaeklerle ilgili mi? Ġlk anda isimlerin benzerliği 

ve coğrafi �er�eve bunu akla getirse de, b�yle bir bağlantÝnÝn �n�nde �ok engeller vardÝr. �in 

kaynaklarÝ (yani 25-220 arasÝnÝ anlatan ve 398-445 arasÝnda derlenen Hou Han Shu111) bu ismi Wei-

mo (veya Hui-mo) olarak alÝr. Bunlar ilk �nce, “Hui-mo ve Ch‟ao-hsien” (Kore) arazilerinin Hsiung-nu 

b�lgesinin doğusunda olduğunu kaydeden, Sse-ma ch‟ien‟in Hsiung-nu‟lar hakkÝndaki �nl� 

b�l�m�nde zikredilir.112 Wei-mo �zellikle bir devlete (Doğu Kore‟de) veya “Han s�lalesinden �nce ve 

o sÝrada �ağdaĢ Kirin, Liaoning ve Kore‟le yayÝlmÝĢ t�m kabilelere”113 iĢaret ediyor olabilir. Bu tabir 

belli bir esnekliktedir ve �nceden bir Ģekilde ayrÝ iki boy birliğine, Wei ve Mo‟lara iĢaret ediyor 

olabilir.114 Kore tarihi ve tarih�iliğinde Yemaek‟lerin rol�n�n karmaĢÝklÝklarÝ H. I. Pai tarafÝndan 

hayranlÝk verircesine tartÝĢÝlmÝĢ ve incelenmiĢtir. O, �in kayÝtlarÝnÝn bu iki karakteri nasÝl değiĢkence 

ve bağdaĢmaksÝzÝn birleĢip ayÝrdÝğÝnÝ g�stermiĢ ve “Liaodong yarÝmadasÝnda Yemaek‟lerin k�kenini 

aramak boĢuna bir �aba g�z�k�yor” sonucuna varmÝĢtÝr.115 Kore tarihi ve etnogenezinin ama�larÝ 

i�in bu tam yerinde olabilir. Bunun bizim Yemek‟imizle bir ilgisi var mÝdÝr? 

Pulleyblank Eski �ince Wei-mo‟yu„? w�ts *mr�k‟ olarak inĢa eder. Bu terim i�in kullanÝlan diğer 

karakterlerin farklÝ okumalarÝ vardÝr, yani Ho (Erken Orta �in) gak ve p‟ak, pak.116 Bu karakterlerin 

m�teakip inĢa edilmiĢ telaffuzlarÝ: 

Erken Mandarin (1300 civarÝ) uj` maj`` 

Ge� Orta �in (“High T‟ang” �ağÝ, 8.-9. yy.)? yaj ` ma•jk = *Yem�k? 

Erken Orta �in (601 civarÝ)? wiahh ma•jk / me�k = *? wiajh-ma•jk or ‟uaj h marjk.117 

Eski ve Orta �ince‟nin inĢasÝ biraz tartÝĢmalÝ kalmakla birlikte, bizi ilgilendiren d�nemde (Yemek 

budun adÝnÝn Ġslam coğrafyacÝlarÝnÝn g�r�Ģ alanÝna girdiği 8. yy sonlarÝ ve 9. yy baĢlarÝ) Wei-mo 

�ince‟ye *Yem�k‟a yakÝn bir Ģey olarak alÝnmÝĢtÝr. Ancak bu bize, bu budun adÝnÝn T‟ang �ağÝ 

�in‟inde nasÝl telaffuz edildiğini s�yler, bu ismi taĢÝyan ger�ek halkÝn onu nasÝl s�ylediğini değil. Bu 

budun adÝnÝn en erken bi�imi a�Ýk Ģekilde *‟wats (veya „was) mrak, bu terim belirsiz kalmaktadÝr. ġu 

anda bunu taĢÝyanlarÝn ulus-dil mensubiyetlerini belirlemeye imkan yoktur ve sonu� olarak kendi yerli 

dilinde bu zamana kadar hangi bi�imleri aldÝğÝnÝ herhangi bir kesinlik derecesinde ifade edemeyiz.118 

T‟ang ve sonraki kaynaklarÝn bu eski budun adÝnÝ, o zaman Wei-mo‟larla aynÝ genel b�lgede yaĢayan 

ve Yem�k gibi s�ylenen bir isim taĢÝyan diğer bir halkÝ belirtmek i�in kullanmÝĢ olmalarÝ da tabii ki 

m�mk�nd�r. �stelik, Korece bi�im (Orta Korece: yey-moyk)119 b�yle bir ses geliĢmesinin, �in-Kore 
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harflerinin Korece telaffuzunda m�mk�n olduğunu g�stermektedir. Bu biraz dolamba�lÝ ama bir 

tahmindir ama tekmile �ok fazla ihtiyacÝ vardÝr. 

Toprak olarak daha �ok Moğolistan‟a benzeyen ve g��ebe hayvancÝlÝk yapan n�fusu besleme 

kapasitesindeki bir b�lge olan Moğol-Man�ur b�lgesi,120 defalarca Orta Asya‟nÝn T�rk halklarÝ 

tarafÝndan �z�mlenen ve onlarÝn tarihinde rol oynayan g��er topluluklarÝn (KÝp�aklar zamanÝnda Qun, 

Bayawut, �lberli) g�� kaynağÝ idi. �rneğin, T�rk�e dÝĢÝ dil bağlantÝlarÝ KaĢgarlÝ‟da kaydedilen, T‟ieh-le 

/ Dokuz Oğuz birliğinin �nemli bir topluluğu olan BasmÝllarÝn Tunguz k�kenli olduğu ileri 

s�r�lm�Ģt�r.121 O zamanki Man�urya ve Kore‟nin Yemaekleri ve bizim Yemeklerimiz arasÝnda 

doğrudan bağlantÝ kurulacağÝna inanmamama rağmen, bu ihtimal de ortadadÝr. Ger�ekte bu, zaten 

iyice �iğnenmiĢ yollardaki �nceki g��lerle ilgili olabilir. Her halukarda Kimek > Ġmek > Yimek eĢitliği 

reddedilmelidir. Kimekler ve bunlarÝn �ekirdek bileĢenlerinin �oğu, Moğolistan merkezli T�rk 

devletlerinin b�t�nler bir par�asÝ olan Doğu Moğolistan-BatÝ Man�urya‟daki bozkÝrdan gelmiĢlerdir. 

BurasÝ Ġpek Yolu‟nun y�r�ngesinde idi. Soğd t�ccarlarÝ ve mallarÝ Tunguz d�nyasÝ ve Kore‟ye kadar 

ulaĢÝyordu. Bu temaslar sadece g�z�pek Soğdlu ticaret erbabÝ ile sÝnÝrlÝ değildi. T‟ieh-l� unsurlarÝnÝn 

Mo-ho ve Koguryo ile iliĢkileri vardÝ.122 G�kt�rkler de Koguryo ile doğrudan temasda idiler.123 
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AEMAe, 9 (1995-1997), s.99-122; B.E. Kumekov, “Ob Etnonimii Kypchakskoi konfederatsii 
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II, s. 161. 
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Kimekler / Prof. Dr. Bolat Kumekov [s.767-775]   

KÝp�ak araĢtÝrmalarÝ merkezi baĢkanÝ / kazakistan 

 

BatÝ G�kt�rk KağanlÝğÝ‟nÝn yÝkÝlÝĢÝndan sonra g��ebe ve yarÝ g��ebe T�rk k�kenli kavimler 

bug�nk� Kazakistan topraklarÝnda �� muazzam devlet kurmuĢlardÝr: Yedisu B�lgesinde Karluk sosyal 

etnik birliği, SÝr Derya‟nÝn orta ve aĢağÝ havzasÝnda ve Aral civarÝ bozkÝrlarÝnda Oğuz Yabgu Devleti, 

Kazakistan‟Ýn kuzey, g�ney ve merkez b�lgelerinde Kimek birliği. 

Kimeklerin eski tarihi “Ġyanmo” kavimi ile alakalÝdÝr. Bu kavimin adÝ �in kaynaklarÝnda, VII. y�zyÝl 

BatÝ T�rk yurdunda vuku bulan olaylarla ilgili olarak ge�er. Sinologlar Ġyanmo kavminin Yemek ya da 

Ġmek kavimi olduğunu sanmaktadÝrlar. Bir �ok araĢtÝrmacÝnÝn da dediği gibi kelimenin ses değiĢikliği 

Kimek olabilir. AraĢtÝrmacÝlarÝn Kimek ve KÝp�aklarÝn tamamen aynÝ kavim olduğu hakkÝndaki fikirleri 

yanlÝĢtÝr. ��nk� orta�ağ yazÝlÝ kaynaklara bakarak bunlarÝn k�ken akraba ama ayrÝ ayrÝ kavim 

olduklarÝnÝ kabul etmeliyiz. Ġyanmo, topluluğu kuzey-batÝ Moğolistan‟Ýn Kobdo b�lgesinde VII. y�zyÝlda 

yaĢamÝĢtÝr. OnlarÝn doğusunda Oğuzlar, g�neyinde T�rkeĢler ile Karluklar yaĢamakta idi. VII. y�zyÝlÝn 

ortalarÝnda Ġymekler (Kimekler) kuzey Altay dağlarÝna ve ĠrtiĢ ÝrmağÝ civarÝna doğru g�� etmiĢlerdir. Bu 

kavimin g��lenmesi 656 senesinde BatÝ G�kt�rk devletinin yÝkÝlÝĢÝndan sonradÝr. AsÝl bu zaman Kimek 

kavim birliğinin esasÝ oluĢmuĢtur. Kimek kavimlerinin lideri “ġat-tutuk” �nvanÝnÝ taĢÝrdÝ. ġat-tutuk 

�nvanÝnÝn T�rkler arasÝnda geniĢ bir Ģekilde kullanÝldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. Bu unvana bir�ok defa VII-IX. 

y�zyÝllara ait eski T�rk yazÝtlarÝnda da rastlanmaktadÝr. 

VIII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ ve IX. y�zyÝlÝn baĢÝnda Kimek kavminin �� ana istikametteki g��� 

baĢlÝyor. Bunlar G�ney Ural‟dan kuzey batÝya (esas KÝp�aklar); G�ney Kazakistan ve SÝr Derya 

b�lgesinin g�ney-batÝsÝna doğru; g�neyde kuzey-doğu Yedisu sÝnÝrlarÝna kadar uzanmakta idi. 766 ve 

840 yÝllarÝ arasÝnda Kimekler BatÝ Altay, Tarbagatay ve Alag�l‟� i�ine alan b�lgeyi iĢgal etmiĢti. Bu 

b�lge Doğu T�rkistan‟da h�k�m s�ren Tokuz OğuzlarÝn kuzey sÝnÝrlarÝna kadar uzamakta idi. OnlarÝn 

arasÝndaki sÝnÝr b�lgeyi Cungar sÝradağlarÝ oluĢturuyordu. 

840 yÝlÝnda Merkezi Moğolistan b�lgesindeki Uygur KağanlÝğÝ‟nÝn yÝkÝlÝĢÝndan sonra dağÝlan 

kavimler (Eymur, Bayandur, Tatar) Kimek birliğine katÝldÝlar. Tam bu sÝralarda Kimeklerin yedi 

kavimden oluĢan federasyonu teĢekk�l etmiĢtir. Bundan sonra Kimek kavminin lideri baygu (yabğu) 

unvanÝnÝ taĢÝmaya baĢlar. Yabgu unvanÝ Ģad unvanÝndan daha �st�nd�r. Yabgu unvanÝnÝn değiĢik 

T�rk kavimlerinin (Karluk, Oğuz, Uygur) h�k�mdarlarÝ tarafÝndan kullanÝlmakta olduğu bellidir. 

Kimek konfederasyonu siyasi bakÝmdan T�rk k�kenli kavimlerle beraber daha sonra T�rkleĢen 

Orta Asya‟daki Tatar (bunlar daha �nce Dokuz-Oğuz‟lara dahildi) gruplarÝ ile de sÝkÝ siyasi ve k�lt�rel 

bağlaÝda bulunmakta idi. Kimek kavminin birliği akraba esaslÝ bir birlik değil; idari-b�lgelerin birliği 

niteliğindeki bir birliktir. Sosyal bakÝmdan ise, Kimek birliği akraba kavimler d�zeyine g�re veya 

kavimlerin kendi aralarÝndaki heriarĢik veya vassal (tabi) stat�lerine g�re toplumun sÝkÝ d�zeninde yer 
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alÝrlardÝ. IX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Kimekler SÝr Derya‟ya doğru ilerlediler. Sonra Karluklarla birleĢerek 

Oğuzlara Kangar-Pe�enek kavmini yenmede yardÝm ederek, onlarÝ SÝr Derya ve Aral b�lgesinden g�� 

etmeye zorladÝlar. 

Kimek KağanlÝğÝ‟nÝn KuruluĢu 

VIII. y�zyÝlÝn sonu ve IX. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda vuku bulan olaylar sÝrasÝnda Kimekler Orta ĠrtiĢ 

b�lgesinden Cungar sahasÝna kadar olan topraklara iyice yerleĢmiĢlerdi. Kimeklerin g�ney Ural 

(YayÝk) ve SÝr Derya havzasÝna kadar ilerlemeleri Kimek devletinin oluĢmasÝnda �nemli etken 

oluĢturmuĢtur. Kimek devleti hakkÝndaki ilk bilgiler IX. y�zyÝl sonu ve X. y�zyÝl baĢlarÝnda yazÝlan 

Arap�a tarihi-coğrafi eserlerde rastlanmaktadÝr. BunlarÝn arasÝnda mesalik yazarlarÝndan Yakub�‟nin 

verdiği bilgilerin net ve ger�ek�i olmasÝyla, eserde ge�en Kimek ve diğer T�rk k�kenli devletler 

hakkÝnda izah ettiği ifadeler �ok b�y�k �nem kazanmaktadÝr. Yakub� eserinde: “T�rkler �eĢitli cinsler 

ve �lkelere ayrÝlÝr. BunlarÝn bazÝlarÝ Karluklar, Tuguzguzlar (Dokuz Oğuzlar), T�rgiĢler, Keymaklar ve 

OğuzlardÝr. T�rklerden her cinsin ayrÝ bir �lkesi vardÝr. Birbiriyle harbederler” demektedir. Kimekler 

hakkÝnda Ġbn Fadlan‟da ilgin� bilgiler bulunmaktadÝr (X.yy). Yazar: “Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar ve 

Kimekler T�rk kavimlerinin en g��l�leridir ve onlarÝn herbirinde birer h�k�mdar bulunmaktadÝr” der. 

Arap coğrafyacÝlarÝ Ġstahri ile Ġbn Havkal T�rk h�k�mdarlarÝnÝn kendi �lkesinin �zelliklerini taĢÝmasÝ ile 

ayÝrt edildiğini belirtmektedir. 

Kimek h�k�mdarlarÝ baĢkalarÝndan daha kuvvetli idiler. IX. y�zyÝlÝn sonu ve X. y�zyÝlÝn baĢÝ 

Kimek KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢundan itibaren h�k�mdarlar en y�ksek unvan olan Kağan (hakan) 

unvanÝnÝ taĢÝmaya baĢlamÝĢtÝ. Hakan T�rklerin en b�y�k hanÝdÝr. Hakan hanlarÝn hanÝ demektir. Yani 

h�k�mdarlarÝn h�k�mdarÝ. X. y�zyÝl alimi Harezmi‟nin belirttiği gibi FarslarÝn ĢahinĢahlarÝ gibi kağan 

unvanÝ yabgu unvanÝnÝn iki kat �st�nde bir unvandÝr. B�ylece, Kimek toplumunun sosyal ve siyasi 

geliĢmesi ile kavimlerden devlet oluĢmasÝna ge�en s�re� i�erisinde, h�k�mdarlarÝnÝn �eĢitli unvanlar 

taĢÝmalarÝ alt kÝsÝmdaki Ģad-tatuk ve yabgulardan baĢlayarak kağana kadar y�kselmekte idi. AynÝ 

zamanda Eski T�rk soylularÝ i�in kullanÝlan unvanlar: Ģad (uluğ Ģad), ki�ig, kağan, uluğ kağan gibidir. 

G�r�ld�ğ� gibi, Kimeklerle eski T�rk unvanlarÝ arasÝndaki bağ kopmamÝĢtÝr. Bu durum Kimeklerle eski 

T�rklerin vatanÝ olan b�lgeler arasÝndaki bağÝ da g�stermektedir. 

Kimek h�k�mdarÝ ger�ek bir hakimiyete sahipti. Kendi �lkesi �er�evesinde, kağan kavmin ileri 

gelenlerinden hakimler tayÝn etmektedir. Ġktidara miras yolu ile ge�me kuralÝ sadece hakan ve ailesi 

i�in ge�erli değil aynÝ zamanda kavim ileri gelenleri i�in de s�z konusu idi. Bunun i�in Kimek kağanÝ 

tarafÝndan tayÝn edilen 11 b�lgenin hakimliği miras yolu ile onlarÝn �ocuklarÝna ge�mekte idi. 

Kimek KağanlÝğÝ‟nÝn kuruluĢunda, kavimler birliği kuruluĢunda olduğu gibi askeri birlikler b�y�k 

�nem taĢÝmakta idi. Hakimler aynÝ zamanda asker baĢÝ idiler. Hakan onlara hizmetleri i�in �lke 

topraklarÝndan b�lgeler armağan ederdi. B�lge hakimlerinin Hakan‟a belli bir sayÝda asker g�nderme 

mecburiyeti vardÝ. Bu b�lgelerdeki etnik yapÝ genellikle bir kavime mensup ailelerden oluĢmaktadÝr. 

B�lgesel kavim sisteminin ortaya �ÝkmasÝ, toplum yapÝsÝnda verilen b�y�k aralarÝn nedeni idi. B�lge 
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hakimleri anlaĢÝldÝğÝ gibi Hakan‟Ýn hakimiyeti altÝnda idiler. B�lge hakimliği ve askeri �nderliği aynÝ 

zamanda elinde bulunduran b�yle kalabalÝk kavimler birliğinin ileri gelen kimseleri, zamanla kendi 

ekonomik geliĢmelerini ve siyasi g��lerinin artmasÝnÝ sağlamÝĢtÝ. 

Bunlardan bazÝlarÝ zamanla merkezi hakimiyeti elle ge�irmeye �alÝĢan yarÝ bağlÝ devletler haline 

gelmiĢtir. Arap coğrafyacÝsÝ Ġdrisi (XII.yy.) Kimekler �lkesini anlatÝrken kullandÝğÝ Kimek KağanÝ‟nÝn 

oğlu Canah Ġbn Hakan al-Kimeki‟nin (X yada XI.yy.) eserinden yola �Ýkarak Kimeklerdeki b�lgeleri ve 

onlarÝn egemen h�k�mdarlarÝ hakkÝnda yazmaktadÝr. OnlarÝn konaklarÝ y�ksek duvarlarla �evirili 

Ģehirler ve surlarla donatÝlan y�ksek tepelerde yer alan kaleler idi. B�yle Ģehir ve kalelerde hakimler 

�ok sayÝda asker bulundurmakta idiler. OnlarÝn hazine ve mallarÝ ulaĢÝlmasÝ zor dağlÝk b�lgelerde 

hanlarÝn emri ile sÝkÝca korunan kalelerde muhafaza edilmektedir. Kimek kağanÝnÝn ordasÝ y�ksek 

duvarlarÝ ve demir kapÝlarÝ bulunan Ġmekya (Kimekiya) Ģehrindedir. ġehirde onun �ok sayÝdaki ordusu 

ve hazinesi bulunmaktadÝr. AslÝnda Kagan hakimiyeti ile devlet hakimiyeti arasÝnda bir fark yoktu. 

Fars�a anonim eser Hudud �l-Alam (X.yy.)‟da ge�en 11 hakim hakkÝndaki bilgi ve Ġdrisi‟nin 

Kimek kağanÝnÝn hacibi, veziri adaletli ve devleti sağlam Ģeklindeki s�zleri, hakimiyetin tek elden 

sağlandÝğÝnÝ g�sterir. Hakimiyet ne kadar iptidai olursa olsun, bu ilk �nce toplumun sosyal tabakalara 

ayrÝlmasÝ sonucudur. Orta�ağ kaynaklarÝnda belirtildiği gibi Kimeklerde sosyal farklÝlÝklar mevcuttu. 

Ġran tarih�isi Gerdizi (XI.yy.)”Kimeklerde �obanlar kendi sahibinin hayvanlarÝna bakardÝ, ayrÝca kÝĢa 

hazÝrlÝk olarak herkes kendi varlÝğÝna g�re koyun, at veya inek etlerini kuruturdu” diye yazmaktadÝr. 

Ġdrisi‟ye g�re kÝrmÝzÝ, sarÝ ipekten yapÝlan giysileri sadece varlÝklÝ insanlar giyerdi ve b�ylece 

kendilerinin sÝradan g��ebelerden ayrÝt edilmesini de sağlÝyorlardÝ. AynÝ m�ellifin dediklerine g�re 

Ģehirde atlÝ askerlerin yanÝsÝra yaya s�variler de bulunmakta idi. Bu yaya askerlerin iki �eĢitten 

oluĢtuğu Ģ�phesizdir. Birileri yoksul g��ebeler, diğerleri ise tutsaklardÝr. Kimek kavimlerine ait 

arkeolojik buluntularda �l�lerle beraber g�m�len eĢyalarÝn pahasÝ ve diğerinin aynÝ olmadÝğÝnÝ 

g�r�lmektedir. 

Kimek toplumundaki sosyal farkÝn gittik�e belirgin hale gelmesi bir yandan g��ebe aristokrasinin 

oluĢmasÝnÝ diğer yandan sÝradan g��ebelerin daha da yoksulluğa d�Ģmesini sağlamÝĢtÝr. Bilindiği gibi, 

hayvanlarÝnÝn b�y�k kÝsmÝndan ayrÝlan g��ebeler mecburen yerleĢik (yatuk, catak) hayat tarzÝna 

ge�meye baĢlamÝĢtÝr. Bu durumu T�rk bilgini Mahmud KaĢgari (XI.yy.) de belirtmektedir. Yatuklar 

zanaatla, balÝk�ÝlÝkla uğraĢÝrlardÝ. G��ebelerin sÝnÝrÝnda kÝĢlaklarda yaĢamakta idiler. Bu kÝĢlaklar 

zamanla Ģehirlere d�n�Ģ�yordu. Orta�ağ Ģehirleri artÝk, sadece birer askeri-idari merkez değil, bunun 

yanÝ sÝra ticaretin, zanaatÝn ve ziraatÝn da merkezi haline gelmiĢti. Kimek devletinde vergi toplama 

iĢleminin de olduğunu Ģu kayÝta dayanarak s�yleyebiliriz: Kimak denizinin sahilinden T�rkler 

tarafÝndan toplanan altÝndan, h�k�mdar kendi payÝnÝ alÝrdÝ ve kalanÝ oranÝn sahibinin olurdu. 

Kimeklerdeki yazÝ hakkÝndaki bilgimiz Arap seyyah Ebu-Dulafa (X. yy.)‟nÝn “Onlarda kamÝĢ 

yetiĢiyor, bununla onlar yazÝyorlar” demesinden ibarettir. Her halde Kimekler kamÝĢ kalemlerle, eski 

T�rk alfabesini kullanarak yazarlardÝ. Bu d�Ģ�ncemizi ĠrtiĢ nehri ve Tarbagatay dağlarÝnÝn 

yakÝnlarÝnda bulunan IX-X. y�zyÝllara ait �zerinde eski T�rk alfabesiyle yazÝlar bulunan tun� aynalar 
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doğrulamaktadÝr. IX-XI. y�zyÝllarda Kimeklerde eski T�rk inancÝndaki ibadet Ģekilleri, bunun i�inde 

Tengri‟ye ve dedelerinin ruhlarÝna inan� mevcuttu. Ġ�lerinde bazÝ gruplar ateĢe, g�neĢe, yÝldÝzlara, 

nehirlere ve dağlara tapardÝ. YaygÝn inan�larÝn biri ġamanizm idi. AynÝ zamanda bazÝ Kimek boylarÝ 

HÝristiyan inancÝndaki Maniliği de benimsemiĢlerdi. Ġslam‟Ýn �st d�zey Kimek aristokrasisi arasÝnda 

yayÝlmÝĢ olmasÝ da ihtimal dÝĢÝ değildir. En azÝndan “Canah Ġbn Hakan al-Kimek” ismi buna delalet 

ediyor gibidir. Bu konuda bazÝ Kimek mezarlÝklarÝnÝn M�sl�manlara ait olduğunu belirtmeliyiz. Bilindiği 

gibi, semavi dinlerden (Ġslam, HÝristiyan) birinin kabul edilmesi toplumun sosyal-ekonomik 

geliĢmesinin g�stergesidir. 

Sosyal ve k�lt�rel bakÝmdan Kimekler �oğunlukta VI-IX. y�zyÝllardaki Eski T�rk geleneklerini 

geliĢtirdi ve devam ettirdiler. IX. y�zyÝlÝn sonu ve XI. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda ise onlar artÝk ger�ek bir 

devlete sahip olmuĢlardÝ. 

Orta�ağ kaynaklarÝ Kimeklerin dÝĢ politikasÝnda komĢularÝ ile olan m�nasebetlerinden bize 

haber vermektedir. DÝĢ politikasÝnda Kimek kağanÝ baĢkalarÝna nazaran teĢeb�skar idi. Bu y�zden 

Ġdrisi onun hakkÝnda: “Kimek h�k�mdarÝ Ģerefi ile tanÝnan en y�ce h�k�mdarlardan biridir… T�rk 

h�k�mdarlarÝ Kimek Hakan‟ÝnÝn hakimiyetinden �ekinmektedirler. Onun intikamÝndan korkarlar, 

g�c�nden �ekinirler ve akÝn yapmasÝndan sakÝnÝrlar. ��nk� bunlarÝ ge�miĢte yaĢamÝĢlardÝ” 

demektedir. 

Kimek h�k�mdarlarÝ g�neye yaptÝklarÝ askeri akÝnlarÝ sayesinde Tokuz-oguzlarÝn topraklarÝnÝn 

bir kÝsmÝnÝ ele ge�irdi. Bu durum bize Gagan (Ala G�l‟�n kuzeyi) nehrinin g�ney doğusundaki Kimek 

Ģehri Karantiya‟nÝn hi�bir zaman Tokuz-oguzlara ait olmadÝğÝnÝ g�stermektedir. Kimekler Tokuz-

oguzlarÝn sÝnÝr Ģehri olan Doğu T�rkistan‟daki Camlekes‟e akÝnlar yapmÝĢtÝr. Tokuz-oguzlar X. 

y�zyÝlda bu b�lgenin sadece bir kÝsmÝnÝ ellerinde tutabildiler. 

Bununla beraber kaynaklar bazÝ m�him durumlardan s�z etmektedir. Mesela, barÝĢ 

zamanlarÝnda Oğuzlar Kimeklerin, Kimekler de OğuzlarÝn sÝnÝr topaklarÝ i�erisinde g�� edebiliyorlardÝ. 

Bunun i�indir ki, Kimek, KÝp�ak ve Oğuz kavimleri arasÝndaki sÝkÝ bağ onlarÝn diline ve k�lt�r�ne kendi 

damgasÝnÝ vurmuĢtur. 

Ġdrisi‟nin kayÝtlarÝna dayanarak Kimek kağanÝnÝn Yenisey KÝrgÝzlarÝna da akÝnlar yaptÝğÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr: “KÝrgÝz �lkesi t�m Ģehirleri ile �� g�nl�k mesafededir. Bunlar d�rt Ģehirdir. Y�ksek 

duvarlarla �evirili bu Ģehirlerde �alÝĢkan ve mert halklar yaĢamaktadÝr”. En baĢta g�ze alÝnmasÝ 

gereken Ģey komĢularÝ ile her zaman �nderlik m�cadelesi halinde bulunan Kimek hakanÝ idi. Diğer 

taraftan Kimekler ile KÝrgÝzlar arasÝndaki benzerlik sÝkÝ etno-k�lt�rel bağlarÝn nedeniyle a�Ýklanabilir. 

KÝrkÝrhan isimli Kimek Ģehri KÝrgÝz geleneklerine �ok benzeyen geleneğe sahip n�fuzu ile tanÝnmÝĢtÝr. 

Bunun yanÝ sÝra diğer s�lale ve halklar da Kimeklerin topraklarÝna saldÝrmakta idiler. 

KarahanlÝlarÝn Kimek topraklarÝna, bazen ĠrtiĢ‟e kadar uzanan saldÝrÝlarÝ olduğunu biliyoruz. 
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X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Kimek topraklarÝnÝn sÝnÝrlarÝ iyice belirlenmiĢti. DÝĢ m�nasebetlerindeki 

Kimeklerin komĢularÝna yaptÝğÝ askeri akÝnlar artÝk daha �ok barÝĢ m�nasebetlerine d�n�Ģ�yordu. 

Buna Bulgaristan‟dan Ġtil‟e, Orta Asya‟daki Samanilerden, Oğuzlar, Karluklar, Tokuz-oguzlar ve 

KÝrgÝzlardan Kimeklere giden �ok sayÝdaki ticaret yollarÝ dalalet eder. Ulu Ġpek Yolu‟ndan ayrÝlan 

kervan yollarÝ Kimek hakanÝnÝn ĠrtiĢ‟teki ordasÝna uğruyordu. 

Kimek KağanlÝğÝ‟nÝn YÝkÝlÝĢÝ 

X. y�zyÝlÝn sonu ve XI. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Kimek devleti yÝkÝlmaya y�z tutmuĢtu. Devletin 

yÝkÝlÝĢÝnÝn iki nedeni vardÝr: Ġ� siyasetinde merkeze bağlÝ olmak istemeyen KÝp�ak hanlarÝnÝn kendi, 

�zel devlet kurma hareketlerinin g��lenmesi, dÝĢ siyasette ise, X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda vuku bulan Orta 

Asya‟ya olan kavimler g��� idi. AraĢtÝrmacÝlar bu g���n asÝl nedeni olarak Kuzey �in‟de 916 yÝlÝnda 

kurulan Loo devletini g�sterirler. Bu devletin aslÝnÝ Kidanlar oluĢturmakta idi. Devletin geniĢlemesi ile 

g��ebe kavimler batÝya doğru g�� etmeye baĢladÝlar. Bu muazzam kavimler g��� kaynaklarda da 

anlatÝlmaktadÝr. Mesela, Arap-FarsÝ, Rus, Ermeni, Macar, Bizans ve Suriye kaynaklarÝnda bilgiler 

bulunmaktadÝr. BunlarÝn i�inde Arap bilgini Mervazi (XII.yy)‟nin eserinde bu olaylar hakkÝnda kafi 

derecede bilgiler bulunmaktadÝr. Eserinde onlarÝn arasÝnda (T�rklerin) Kun isimli gruplar vardÝr. Onlar 

�in topraklarÝndan �in Hakan‟ÝnÝn Ģiddetinden korkarak g�� etmiĢtir. Onlar Nesturi HÝristiyanlarÝdÝr. 

Onlar kendi �lkelerinden otlak sÝkÝntÝsÝ y�z�nden g�� etmiĢler. Ġbn Ko�kar HarezmĢah ta bu 

gruptandÝr. OnlarÝ (KunlarÝ) Kay ismindeki diğer kavim takip etmekte idi. Onlar kalabalÝk ve g��l�yd�. 

Kayalar KunlarÝ otlaklarÝndan kovdular. Bu y�zden Kunlar SarÝlarÝn topraklarÝna yerleĢti, SarÝlar ise 

T�rkmen topraklarÝna g�� etti. T�rkmenler Doğu OğuzlarÝn topraklarÝna kaydÝ. Oğuzlar ise Ermeni 

denizinin yakÝnlarÝna Pe�enek topraklarÝna g�� etti. Ermeni denizi dedikleri Karadeniz‟dir. Bu kavimler 

g��� �in‟den Karadeniz‟e kadarki halkÝ etkilemiĢtir. 

B�t�n bunlardan Ģ�yle sonu� �Ýkartabiliriz: Kun ve Kay kavimleri Kuzey-doğu Yedisu ve ĠrtiĢ 

civarÝndaki Kimek-KÝp�ak kavimlerini sÝkÝĢtÝrarak Kimek devletine darbe vurmuĢtur. Kay kavimi 

KÝp�aklarÝn SÝr Derya b�lgesi ile batÝ Aral ve Kuzey Hazar denizi b�lgesindeki OğuzlarÝ sÝkÝĢtÝrarak, 

onlarÝn g�ney Rusya ve Karadeniz civarÝna g�� etmelerine neden olmuĢtur. 

KÝp�aklarÝn Oğuz topraklarÝnÝ ele ge�irmesi, onlarÝ eski Kimek-KÝp�ak b�lgesindeki en g��l� 

duruma getirmiĢti. Bu olaylar sÝrasÝnda Kimekler sadece siyasi hakimiyetlerini kaybetmedi aynÝ 

zamanda KÝp�aklara tabi olmuĢlardÝr. Kimeklerin bir kÝsmÝ ĠrtiĢ‟te kaldÝ, ikinci kÝsmÝ Orta Asya‟da 

T�rkistan b�lgesine yerleĢti. ���nc� kÝsmÝ ise, KÝp�aklarla beraber batÝya G�ney Rus bozkÝrlarÝna 

doğru g�� etti. KÝp�aklar Kimek devletinin miras�ÝsÝ olmuĢtur. 

Kavim ve Etnik YapÝ 

Kaynaklarda Kimeklerin T�rk k�kenli olmadÝğÝ konusunda hi�bir bilgi yoktur. Tam tersine 

kaynaklar onlarÝn eski T�rk kavimlerinden olduğunu s�ylemektedirler. Kimek adÝnÝn yazÝlara ge�mesi 

VIII. y�zyÝla aittir. Ġbn Hordabih (X. yy.)‟in yaptÝğÝ b�y�k T�rk kavimlerinin siyasi ve sosyal listesinde 
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Kimekler, Toğuz-oguzlar, Oğuzlar, Pe�enek, Karluk, KÝp�ak, AzkiĢami ve T�rgeĢlerle aynÝ sÝrada yer 

almaktadÝr. 

Ġlk Kimek federasiyonunun yapÝsÝ Gerdizi‟nin eserinde anlatÝlmaktadÝr. Bu birliğe yedi kavim 

dahildi: Eym�r, Ġmek, Tatar, KÝp�ak, Bayandur, Lanikaz, Aclar. Bu kavimlerin hi� biri hakkÝnda Gerdizi 

ayrÝca bilgi vermiyor. Gerdizi bunlarÝn hepsini var olduklarÝ bilinen ve tanÝlan kavimler olarak 

algÝlamaktadÝr. AynÝ zamanda Gerdizi onlarÝn k�keni hakkÝnda da her hangi bilgi vermiyor. Kimek 

birliğine giren kavimlerin tarihini incelersek, bu onlarÝn Kazakistan topraklarÝna Ġ� Asya‟dan geldiklerini 

g�stermektedir. Kimek kavimlerinden ilki olan “Eym�r” Oğuzlar arasÝnda da g�r�lmektedir. Bir de bu 

kavime VIII. y�zyÝlda 12 Uygur boyu arasÝnda da rastlanÝr. Eym�rlerin Kimek kavimleri birliğinde ve 

SÝr Derya OğuzlarÝ arasÝnda rastlanmasÝ, onlarÝn batÝ ve kuzey-batÝ istikametlerindeki g���ne dalalet 

etmektedir. Eym�rlar ya Kimeklerle ya da Oğuzlarla asimle olmamÝĢ, onlarÝn birliğine bir kavim olarak 

katÝlmÝĢtÝr. 

Gerdizi‟de ge�en Ġmek ismi VII. y�zyÝl �in ve kayinamelerinde T�rk Yanmo kavmi ile 

�zdeĢleĢmektedir. Ġslam kaynaklarÝnda bu kavim Hudud �l-Alem‟da Kimeklerin baĢ Ģehri Ġmekiya‟dan 

dolaylÝ zikredilmektedir. Diğer kaynaklarda da Kimek kağanÝnÝn ordasÝ Kimekya olarak ge�er. Kimek 

kavimler birliğinin baĢkanÝnÝn �nvanÝ Gerdizi‟ye g�re “Ġmek-baygu”, Mesudi‟ye g�re “Kimek-

baygu”dur. Mahmud KaĢgari‟de Kimeklere Ġmek denmektedir. 

Kimek kavimlerinden ���nc�s� Tatarlar VIII. y�zyÝl eski T�rk yazÝtlarÝnda VI. y�zyÝl olaylarÝyla 

ilgili Otuz-tatar adÝyla zikredilir. Diğer T�rk yazÝtlarÝnda onlar “Tokuz-Tatar” adÝyla meĢhurdur. Tokuz 

Tatarlarla OğuzlarÝn esas kavimleri arasÝndaki devamlÝ siyasi m�nasebet bize VIII. y�zyÝlda Tatar 

kavmine dahil bu gruplarÝn Moğolistan‟Ýn kuzey-doğu b�lgesinde yaĢamakta olduğunu d�Ģ�nmemizi 

sağlamaktadÝr. 740-780 yÝllar arasÝnda Tatarlar Uygur kağÝnlÝğÝna dahil oldular. Uygur kağÝnlÝğÝnÝn 

yÝkÝlÝĢÝndan sonra Tatarlar Oğuz-Uygur kavimleri ile beraber Doğu T�rkistan‟a g�� ettiler. Hudud �l-

Alem anonim eserinde Tatarlar kesin olarak Tokuz-oguzlara dahil edilmektedir. Mahmud KaĢgari de 

T�rk�e konuĢan kavimler arasÝnda TatarlarÝ g�stermektedir. 

Kimeklerin akrabasÝ olan KÝp�aklara VIII. y�zyÝl ortalarÝna ait runik yazÝlarda rastlanmaktadÝr. 

Ġslam kaynaklarÝnda KÝp�ak ismi ilk olarak Ġbn Hordadbih‟in T�rk kavimler listesinde zikredilmektedir. 

S.G. KlyaĢtorni‟ye g�re VIII. y�zyÝla ait KÝp�aklarÝn eski tarihi �in kaynaklarÝnda ge�en Sir (veya Se) 

kavim adÝ ile bağlantÝlÝdÝr. VI. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Si (Sir) kavmi komĢularÝnÝ kendine tabi etmiĢtir. 

Hakim boylar diğerlerini kullanarak yeni birlik kurmuĢtu. IV. y�zyÝldan VII. y�zyÝla kadarki �in tarih 

namesinde onlar “Seyanto adÝ ile meĢhur idiler. VI. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Syanto T�rk kağanÝnÝn siyasi 

hakimiyeti altÝnda idi. OnlarÝn �nemli bir kÝsmÝ Hangay‟da yaĢamakta olup diğer kÝsmÝ ise Doğu Tyan-

ġan (TanrÝ DağlarÝ) b�lgesine yerleĢmiĢti. VII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Syanto Kuzey Moğolistan‟da On 

Tele kavim  

birliğine h�k�m etmekte idi. 630 yÝlÝnda bu birlikten ayrÝlan Syanto �t�ken‟in merkezinde kendi 

Sir devletini kurmuĢtur. Onun sÝnÝrlarÝ Altay ile Hingan, Gobi ile Kerulenle �evrilmiĢti. Syanto kağanÝ 
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kuzeyde Yenisey KÝrgÝzlarÝnÝ hakimiyeti altÝna almÝĢtÝr. 648 yÝlÝnda Tokuz-oguzlar Syanto‟ya b�y�k bir 

darbe vurmuĢlar, b�ylece Sir devleti yÝkÝlmÝĢtÝr. Fakat �ok ge�meden Sir‟ler G�kt�rklerle birleĢerek 

Merkezi Asya‟da en kudretli g�� haline gelmiĢlerdir. 691 yÝlÝnda onlar G�kt�rklerle beraber Tokuz-

oguzlarÝn birliğini y�neten UygurlarÝ yenerek �t�ken bozkÝrÝnÝ ele ge�irmiĢtir. T�rkler Sirlerle beraber 

742 yÝlÝ, Merkezi Asya ve batÝ Moğolistandaki devletleri yÝkÝlÝncaya kadar 50 yÝl Tokuz-oguzlarÝ 

y�netmiĢtir. VIII. y�zyÝldan itibaren Eski T�rk abidelerinde ve Ġslam kaynaklarÝnda KÝp�ak ismine 

rastlanmaya baĢlÝyor. 

Ġbn Hordadbih artÝk KÝp�aklarÝ Kimeklerden ayrÝ zikretmektedir. Hudud �l-Alam ise KÝp�aklarÝ 

Kimeklerden ayrÝlmÝĢ ve daha iptidai bir hayat Ģeklini benimseyen halk olarak g�steriyor. Kimeklerin 

batÝ b�lgesine yerleĢen KÝp�aklar hala Kimeklerle siyasi bağlÝlÝklarÝn devam ettirmektedirler. KÝp�ak 

hakimi Kimek kağanÝ tarafÝndan tayÝn edilirdi. KÝp�aklarla Kimekler arasÝndaki yakÝnlÝğÝ belirten 

Mahmud KaĢgari, KÝp�aklarÝn kendilerini Ġmek olarak g�rmediklerine, onlarÝ Ġmeklerle sadece k�ken 

olarak bağlÝ olduklarÝna dikkat �ekmektedir. B�ylece t�m eski kaynaklar KÝp�aklarÝn VIII-XI y�zyÝllarda 

Kimek kavimler birliğine (daha sonra devletine) bağlÝ olduğunu g�steriyorsa da, bu bağÝn değiĢik etnik 

b�lgelerde aynÝ olmadÝğÝnÝ ve ekonomik ve hayat tarzÝ bakÝmÝndan da bu iki kavim arasÝndaki farklÝ 

bulunduğu ortaya koymaktadÝr. Bu iki kavmin tamamen aynÝ olduğunu d�Ģ�nmek yanlÝĢtÝr. Orta�ağ 

Ġslam kaynaklarÝ bu iki kavmi sadece akraba kavimler olarak algÝlamamÝzÝ sağlamaktadÝr. 

VIII-XI. y�zyÝllarda Kazakistan topraklarÝndaki KÝp�ak etnik toplumunun teĢekk�l� esasen iki 

etap �zerinde uzun ve karmaĢÝk bir zaman s�recinde vuku bulmuĢtur. Birinci s�re� eski G�kt�rk 

yurdu olan Kuzey Moğolistan‟Ýn Tokuz-oguzlarÝn eline ge�mesiyle onlara karĢÝ T�rklerle beraber 

yaptÝğÝ savaĢta yenilgiye uğramalarÝyla KÝp�aklarÝn b�y�k bir kÝsmÝ Ġ� Asya‟dan 742 yÝlÝnda ĠrtiĢ 

b�lgesine doğru g�� etmesi ile baĢlamÝĢtÝr. ĠrtiĢ‟in orta sahasÝna ve Altay b�lgelerine gelmekle 

KÝp�aklar kendilerini Kimek federasyonunun merkezinde buldular. Esas KÝp�ak boylarÝnÝn egemenlik 

hareketleri VIII. y�zyÝlda onlarÝn Kimeklerden ayrÝlmalarÝyla sonu�lanmÝĢtÝr. 

Ġkinci s�re� VIII. y�zyÝlÝn sonu ve XI. y�zyÝlÝn baĢlarÝna kadarki d�nemi i�ermektedir. Esas etnik 

topluluklarÝn kendi aralarÝndaki m�nasebet Kimek kavminin pekiĢmesi s�recinde y�r�t�l�yordu. Bu 

d�nemde KÝp�aklar eski BaĢkurt, Pe�enek, Karluk ve esasen Oğuz kavimleri ile etnok�lt�rel iliĢki 

i�erisinde bulunmuĢlardÝr. Bununla beraber KÝp�ak etnik geliĢmesinin i� d�zeni eski yerliler olan 

Oğuz, Ugor-Fin, Sarmat ve Alan etnik gruplarÝ ile asimile olma istikametinde idi. Eski kaynaklar her ne 

kadar KÝp�aklarÝ Kimek kavimler birliğine dahil olarak g�steriyorlarsa da, bu bağÝn değiĢik etnik 

topluluklarda farklÝ olduğunu ve ekonomik yaĢam tarzÝnda da belli farklÝlÝklarÝn mevcudiyetini yok 

saymÝyorlar. 

Bayandur ismi ilk olarak Gerdizi‟de Kimek kavimi olarak zikredilmektedir. Daha sonra Mahmud 

KaĢgari ile ReĢid�ddin bunlarÝ Oğuz kavimleriyle beraber g�stermektedir. Bilindiği gibi BayandurlarÝn 

bir kÝsmÝ Kimeklere diğerleri Oğuz kavmine dahil idi. AltÝncÝ ve yedinci kavimler Lanikaz (V. Minorski 

bunlara Nilkaz der) ve AclardÝr. 
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840 yÝlÝnda Uygur kağÝnlÝğÝnÝn Yenisey KÝrgÝzlarÝ tarafÝndan yÝkÝlmasÝ nedeni ile Kimek birliğinin 

kavimsel yapÝsÝnÝn bir hayli değiĢikliğe uğradÝğÝnÝ g�r�yoruz. G�r�nd�ğ� gibi bu d�nemde Eym�rlerin 

ve Bayandurlar Kimek kavimler birliğine dahil idiler ama SÝr Derya OğuzlarÝ arasÝnda da g�r�lmekte 

idiler. TatarlarÝn Kimeklere katÝlmalarÝ da bu zaman zarfÝnda ger�ekleĢmiĢtir. 

Kimek devletinin oluĢmasÝ sÝrasÝnda Kimek kavminin i�eriği değiĢikliğe uğramÝĢtÝr. Hudud �l-

Alem ile Ġdrisi‟ye g�re Kimek devletinin esasÝnÝ 12 kavim oluĢturmaktadÝr. Kimek hakimiyeti altÝndaki 

topraklarda KÝp�ak birlikleri dÝĢÝnda Kumanlardan da bahsedilmektedir. Bu kavimden bazÝ gruplar XI-

XII. y�zyÝllarda KÝp�ak kavim birliğine dahil olmuĢtur. Orta�ağ Ġslam coğrafyacÝlarÝ KumanlarÝ ayrÝ bir 

etnonim (isim) olarak zikretmektedir. Fakat milli ve yabancÝ tarihnamelerde KÝp�aklarla KumanlarÝn 

aynÝ kavim olduğu fikri yaygÝndÝr. IX-X. y�zyÝllara ait yazÝlÝ kaynaklarda Kumanlar batÝ Kazakistan‟da 

yaĢamakta ve KÝp�ak, Kimek ve Kuman ��l� birliğinin batÝ kÝsmÝnÝ oluĢturmakta idi. KumanlarÝn esas 

yaĢadÝğÝ b�lge olarak kuzey Altay b�lgesi ve g�ney Sibirya topraklarÝnÝ g�rmeliyiz. VII. y�zyÝlÝn 

ortalarÝnda BatÝ T�rk KağanlÝğÝnÝn yÝkÝlmasÝ ile, bir�ok T�rk�e konuĢan kavim i�inde ayrÝlma olayÝ 

ger�ekleĢir ve aynÝ zamanda aralarÝnda yavaĢ yavaĢ takviye s�reci baĢlamÝĢtÝr. Kuzey-batÝ Altay ve 

Doğu Kazakistan topraklarÝnda Kimeklerle KÝp�aklarÝn etnok�lt�rel birliği oluĢmuĢtur. VIII. y�zyÝl 

sonuna doğru KÝp�aklarÝn b�y�k bir kÝsmÝ Kumanlarla beraber Kimeklerden ayrÝlarak BatÝ ĠrtiĢ‟ten 

g�ney YayÝk b�lgesine kadar olan topraklara yerleĢmiĢtir. X. y�zyÝl sonuna kadar KÝp�aklar 

Kumanlarla beraber, ĠrtiĢ‟ten YayÝk‟a kadar uzanan topraklarda varlÝğÝnÝ s�rd�ren Kimek devletinin 

siyasi hegemonyasÝ altÝnda yaĢamÝĢlardÝr. Bu iyeliğin KÝp�ak hanlarÝnÝn eline ge�mesi ile, Kimek ve 

Kumanlar diğer kavimlerle beraber KÝp�aklarÝn siyasi hakimiyeti alanÝna girmiĢlerdir. 

Kimek, KÝp�ak ve KumanlarÝn YerleĢim AlanlarÝ 

VIII. y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar Kimek, KÝp�ak ve Kumanlar Altay bozkÝrlarÝ, Altay dağlarÝ ve ĠrtiĢ 

b�lgesinde otururlardÝ. Kimeklerin g�neyde ĠrtiĢ‟le g�ney Altay ve Tarbagatay b�lgelerinde yaĢayan 

Karluklarla, doğuda ise KÝrgÝzlarla komĢu idiler. VIII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren Kimekler g�ney 

istikamette ilerleyerek Karluk topraklarÝnda yayÝlmaya baĢlamÝĢtÝr. IX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda bazÝ Kimek 

gruplarÝ g�ney-doğu Yedisu b�lgesine ge�erek Tokuz-oguzlarla komĢu olmuĢlardÝr. Onlar arasÝndaki 

sÝnÝr b�lgesini Cungar sÝradağlarÝ oluĢturmakta idi. Cungar sÝradağlarÝnÝn g�neyinde ise Tokuz-

oguzlarÝn devleti bulunuyordu. 

VIII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Kimeklerin g�neye doğru kaymasÝ ile KÝp�aklarÝn ĠrtiĢ‟ten batÝya 

y�nelen g��� ger�ekleĢmiĢtir. Ġdrisi‟nin eseri ve diğer bazÝmalzemeden KÝp�ak gruplarÝnÝn ĠrtiĢ ile 

Tobul nehirleri arasÝndaki b�lgede yaĢamakta olduğu sonucuna varÝlabilir. VIII-IX. y�zyÝllarda 

KÝp�aklarÝn batÝ sÝnÝrÝ Pe�eneklerin kuzey cephesine kadar uzanÝrdÝ. Bilindiği gibi Pe�enekler VIII-IX. 

y�zyÝllÝn ilk yarÝsÝnda Aral havzasÝ ve SÝr Derya bozkÝrlarÝnda yaĢamakta idiler. 

Buna g�re YayÝk‟Ýn g�ney doğu kÝsmÝ ile Aral bozkÝrÝnÝn kuzey b�lgesi KÝp�aklarla Pe�enekler 

arasÝndaki tabii bir sÝnÝrÝ oluĢturmaktadÝr. IX. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Kimek kavimi SÝr Derya‟nÝn orta 

sahasÝna gelmiĢtir. IX. y�zyÝllÝn ortalarÝnda Pe�enekler Oğuz, Kimek ve KÝp�ak birliği tarafÝndan 
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yenilmiĢtir. Bunun sonucunda Oğuzlar Pe�eneklerin SÝr Derya‟dan Aral b�lgesine kadarki topraklarÝnÝ 

eline ge�irmiĢtir. Pe�enek birliğine dahil olan kavimler bu olaylar sonrasÝ YayÝk ve Ġtil arasÝndaki 

meralara yerleĢmiĢtir. Fakat IX. y�zyÝlÝn sonunda Oğuzlar Hazarlarla beraber Pe�enekleri yenerek, bu 

sefer YayÝk ile Ġtil arasÝndaki topraklarÝnÝ ele ge�irmiĢtir. Pe�eneklerin b�y�k bir kÝsmÝ g�ney doğu 

Avrupa‟ya g�� etmek zorunda kalÝrken, diğer kÝsmÝ da Oğuz, Kimek-KÝp�ak birliğine dahil olmuĢlardÝr. 

Ġdrisi‟nin vermekte olduğu KumanlarÝn yerleĢimi hakkÝndaki bilgileri bu d�neme (IX. y�zyÝllÝn sonu X. 

y�zyÝlÝn baĢÝ) aittir. Ġdrisi‟nin haritasÝnda Surat �l-ard‟da Hazar (bahar �l-Hazar) ve Aral‟Ýn (Buhayrat 

�l-Havarizm) denizinden kuzeyine doğru Askasiya dağlarÝ yer almaktadÝr. Onlar meridyen y�n�n� ile 

kuzeyden g�neye, birazcÝk doğu istikameti doğrultusunda yerleĢtirilmektedir. Bu dağlardan birka� 

nehirler akmakta idi. BunlarÝn arasÝnda topografik b�lgelerin incelenmesi bakÝmÝndan �nem taĢÝyan 

Ġtil‟de Hazar denizine d�k�l�yordu. 

Tasvir ediliĢ Ģekline bakÝlÝrsa bu dağÝn (Askasiya) Ural dağÝ olabileceği ortaya �Ýkar. Arap 

coğrafyacÝlarÝ Ġbn Said ile Ebu‟l-Fida Askasiya dağÝnÝn �n kÝsmÝnda g�neye doğru KumanlarÝn 

yaĢadÝklarÝna iĢaret ederler. Haritada Askasiya‟nÝn doğusunda Tağur dağlarÝna yer verilmektedir. Bu 

b�lgede KumanlarÝn baĢ Ģehri Kumaniye ve Kuman h�k�mdarÝ bulunmakta idi. Togura, g�n�m�zdeki 

Mugacar dağlarÝ olmalÝdÝr. Orta�ağ kaynaklarÝnda ge�en bilgilere dayanarak Mugacar havzasÝnda 

KumanlarÝn kalabalÝk olduğunu s�yleyebiliriz. AynÝ kaynaklardan KumanlarÝn kuzey Aral bozkÝrlarÝ ile 

g�ney Ural dağlarÝ arasÝndaki geniĢ b�lgede yaĢadÝğÝnÝ �ğreniyoruz. KumanlarÝn g�neyinde (Ġdrisi‟ye 

g�re) Oğuzlar ve Kimekler, batÝsÝnda Pe�enekler, kuzey-batÝsÝnda Bulgarlar, kuzey-doğusunda da 

KÝp�aklar bulunmakta idiler. Metin ve katalog incelemeleri Orta�ağ m�elliflerinin Kumanlar hakkÝnda 

vermekte olduğu bilgilerin IX-X. y�zyÝllara ait olduğunu ortaya koymaktadÝr. Kumanlar Kimek-KÝp�ak 

birliğinin batÝ cephesini oluĢturmakta idi. 

X. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda Kimekler, KÝp�aklar ve Oğuzlarla beraber YayÝk b�lgesinde, Aral ve 

Hazar denizi civarÝnda g�� ediyorlardÝ. Bu kavimlerin yaĢadÝklarÝ b�lge orta�ağ Arap coğrafyacÝlarÝnÝn 

haritalarÝnda da belirtilmiĢtir. Mesela, Ġstahri‟nin D�nya haritasÝnda Kimekler Aral denizinin kuzey ve 

kuzey batÝ b�lgelerinde yer almaktadÝr. 

YayÝk‟Ýn g�ney sÝnÝrÝ i�erisinde Kimekler BaĢkurt kavimleriyle hemhuduttur. Arap seyyahÝ Ġbn 

Fadlan (X.yy.) BaĢkurtlarÝn bu b�lgede yaĢadÝklarÝ ve onlarÝn Bagnad nehri (eski adÝ YavÝndÝ olmalÝ) 

civarÝnda da bulunduğu hakkÝnda bilgi vermektedir. KÝp�aklarla BaĢkurtlar arasÝndaki sÝkÝ temas 

zamanla iki kavim arasÝndaki k�lt�r ve dil yakÝnlÝğÝnÝ doğurmuĢtur. Efsane ve hikayelere bakÝlÝrsa batÝ 

BaĢkurt kavmi Moğol istilasÝndan �ok �nce KÝp�aklardan ayrÝlmÝĢ ve Aral b�lgesine yerleĢmiĢtir. 

Kimek ve Oğuz kavimlerinin kÝĢlak ve yaylalarÝ tarih�i Mesudi‟nin (X. yy.) iĢaret ettiğine g�re 

Embia ve YayÝk nehri arasÝndaki b�lgede idi. Kimek gruplarÝnÝn Embia ve YayÝk b�lgesine g�� etmesi 

hakkÝnda Mesudi bilgi vermektedir. Hazar denizine d�k�len Ak ve Kara 

 ĠrtiĢ hakkÝnda Mesudi: “Bu iki nehir kenarlarÝ arasÝ on g�nl�k yoldur. Bu b�lgede Kimek ve 

KÝp�aklarÝn g��ebe kavimleri yaĢamaktadÝr” der. Bu nehirler YayÝk ve Emba olmalÝdÝr. Bu g�ne dek 
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Ak ve Kara ĠrtiĢ isimlerinin ortaya �ÝkÝĢÝ kafi Ģekilde cevaplanmamÝĢtÝr. Bu iki nehrin esas ĠrtiĢ‟ten 

uzakta olmalarÝ da soruya gizemlik katmaktadÝr. Bize g�re yukarÝdaki bilgiler erken orta�ağa ait 

coğrafi bilginin toplumlarÝn hafÝzasÝnda muhafaza olmasÝ hakkÝndaki �nemli kurallarÝ a�ÝklÝyor. Bu 

y�zden toplumun hatÝrÝnda vatanÝ simgeleyen kutsal yerler kalÝrdÝ. BaĢka yere g�� eden topluluklar, 

kutsal saydÝklarÝ dağ, nehir, g�l isimlerini beraberlerinde g�t�r�rd�. Bu konuda Gerdizi‟nin dediklerini 

hatÝrlayalÝm “ĠrtiĢ nehri Kimeklerin tanrÝsÝdÝr (onlar i�in kutsaldÝr)”. Kimekler YayÝk ile Emba‟ya eski 

mekanlarÝndaki ĠrtiĢ dolayÝ Ak ve Kara ĠrtiĢ ismini vermiĢ olmalÝdÝrlar. 

Kimeklerin YayÝk‟a doğru g�� ettiklerini Hudud �l-Alam‟Ýn anonim m�ellifi de doğrulamaktadÝr. 

Bu kaynağa g�re ArtuĢ nehri Kimeklerle OğuzlarÝn yurdundan ge�mektedir. ArtuĢ Minorski‟nin fikrine 

g�re YayÝk nehridir. X. y�zyÝl anonim eserlerinden M�sl�man d�nyasÝndan uzak b�lgelerin yer-su 

adlarÝnÝn anlaĢÝlmaz ve hatalÝ olarak yazÝldÝğÝ g�r�lmektedir. Kimeklerle KÝp�aklarla Oğuzlar 

arasÝndaki sÝkÝ bağ ve etnok�lt�rel iliĢkiler, etnik ve sosyal oluĢmalarda, maddi ve manevi hayata 

kendi damgasÝnÝ vurmuĢtur. Fars k�kenli kaynaklarÝn bilgilerine g�re, bazÝ Kimek gruplarÝ gelenekleri 

bakÝmÝndan Oğuzlara benziyorlardÝ. 

Anonim Arap coğrafyacÝsÝnÝn yaptÝğÝ Yuvarlak D�nya haritasÝna dayanarak, Kimeklerin batÝ 

hudutlarÝ hakkÝnda kesin fikir sahibi olabiliriz: bu b�lge Hazar denizi bozkÝrÝnÝn kuzey-doğu kÝsmÝ, 

YayÝk ve Emba nehirleri, Aral denizinin kuzeyinden g�ney YayÝk‟a kadarki b�lgeyi kapsamaktadÝr. 

Harita Kimeklerin X. y�zyÝlda yaĢadÝğÝ b�lgeyi g�steriyor. Bu d�neme ait �nemli bilgiler Hudud �l-

Alam‟Ýn Kimekler hakkÝndaki kÝsmÝnda bulunmaktadÝr. Burada Kimeklerin ��l�-b�lgesel birliğinden 

bahsedilmektedir. Birincisi, “Andak al-hif�ak”-batÝda Kimek topraklarÝna komĢu bazÝ KÝp�ak 

gruplarÝnÝn yerleĢtiği b�lgedir. Bu KÝp�ak gruplarÝ gelenekleri a�ÝsÝndan Oğuzlara benziyorlardÝ. Andak 

al-hif�ak b�lgesi herhalde Merkezi Kazakistan‟Ýn kuzey-batÝ ve batÝ kÝsmÝnÝ, Aral bozkÝrÝ civarÝnÝ ve 

Oğuz kavimleri ile en yakÝn sÝnÝr b�lgesini oluĢturan topraklarÝ kapsamaktadÝr. KÝp�aklarla Oğuzlar 

arasÝnda y�zyÝllar boyunca oluĢan sÝkÝ m�nasebet onlarÝn dili, k�lt�r� ve yaĢam tarzÝna damgasÝnÝ 

vurmuĢtur. Mahmud KaĢgari‟nin dediğine g�re KÝp�ak dili leh�esi Oğuz leh�esindeki aynÝ ses 

�zelliklerine sahiptir. KÝp�aklarla Oğuzlar arasÝndaki etnik k�lt�rel iliĢkiler eski Kazak hikayesine de 

konu olmuĢtur. Kimeklerin diğer b�lgesi “Ġagsun-iasu” Ġtil ve YayÝk nehirleri arasÝndaki yerleĢik 

b�lgedir. BuranÝn hava durumu baĢka yerlere nazaran daha yumuĢak ve iyidir. BatÝya doğru 

hareketlerinde Kimek kavimleri yeni topraklara kendilerinin taptÝklarÝ yer su adlarÝnÝ da g�t�rm�Ģt�r. 

KÝrkÝrhan-Kimeklerin ���nc� b�lgesi ve bu b�lgede yaĢayanlarÝn �rf adetleri biraz da KÝrgÝzlarÝnkine 

benzemektedir. Her halde bu b�lge diğer T�rk kavimlerine nazaran KÝrgÝz gruplarÝna yakÝn olmalÝdÝr. 

Bu tarih�i ve coğrafyacÝlarÝn bu gibi akÝla yatkÝn incelemeleri ve diğer yazÝlÝ kaynaklarÝn vermekte 

olduğu bilgiler KÝrkÝrhan b�lgesinin Tarbağatay‟dan Kalbin sÝradağlarÝ ve Cengiz sÝradağlarÝna kadarki 

topraklarÝ ihtiva ettiğini g�stermektedir. 

Kimek kavminin bazÝ gruplarÝ Hazar‟Ýn kÝyÝlarÝna kadar ulaĢmÝĢtÝr. Hemen-hemen her bir Ģehrin, 

nehrin veya ��l�n bu tarihi s�re� i�erisinde birka� ismi mevcuttur. Bu isimler genel topoğrafik kurallar 

esasÝnda oluĢmakta idi: deniz adÝ onun yakÝnlarÝnda oluĢan �lke adÝyla, onun civarÝndaki Ģehirler ona 

d�k�len nehir adÝyla ve nehirlerde onun kenarÝnda, sahilinde yaĢayan halk adÝyla anÝlÝrdÝ. Kimeklerin 
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Hazar denizi b�lgesine girmeleri ile Hazar denizinin kÝsa bir s�re i�in olsa da Kimek denizi olarak 

anÝldÝğÝ ġahnameden anlaĢÝlmaktadÝr. 

X. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Kimek ve KÝp�ak kavimlerinin bazÝ gruplarÝ M�sl�man b�lgesi 

T�rkistan‟a yakÝn sÝnÝr b�lgelerine gelmiĢtir. Savran Ģehri Makdisi‟nin (X.yy.) dediklerine g�re Kimek 

ve OğuzlarÝn sÝnÝr kalesi idi. M�ellif aynÝ zaman da daha b�y�k Ģehir olan ġaglcan‟Ý Kimeklere karĢÝ 

savunma kalesi olarak g�stermektedir. Bu Ģehir T�rkistan‟dan kuzeye 26 km. uzaklÝkta 

bulunmaktadÝr. G�ney‟de BalkaĢ g�l� Kimeklerle Karluklar arasÝndaki Yedisu b�lgesindeki doğal sÝnÝrÝ 

oluĢturmakta idi. 

Kimeklerin Ġktisadi HayatÝ 

HayvancÝlÝk: Kimeklerin iktisadi hayatÝnÝn esasÝnÝ hayvancÝlÝk oluĢturmaktadÝr. G��ebeler 

mevsimlere g�re devamlÝ olarak otlak yerlerini değiĢtirmektedir. G�� yolu yerin �zelliklerine g�re nehir 

kenarlarÝndan, dağ ge�itleri, zengin otlak ve suyu bol yerlerden se�ilerek tercih edilirdi. OtlaklarÝn 

se�ilmesi o b�lgenin mevsime g�re otlu olup olmamasÝna bağlÝdÝr. D�zenli g�� istikametleri �nemli 

siyasi veya ekonomik durumlar engel olmadÝk�a değiĢtirilmiyordu. 

BazÝ Kimek gruplarÝnÝn kÝĢlÝğÝ YayÝk ve Emba nehirleri arasÝndaki b�lgede, yaylasÝ ise ĠrtiĢ 

havzasÝnda ge�erdi. Orta�ağ m�ellifleri Kimeklerin koyun, at, inek, �k�z ve deve yetiĢtirdiklerini 

yazmaktadÝr. 

OnlarÝn hayvancÝlÝğÝnda koyun yetiĢtirmek b�y�k �nem taĢÝmaktadÝr. Koyun yağÝ g�ncel mutfak 

hayatÝnda sÝvÝ yağ yerine kullanÝlmaktadÝr. HayvancÝlÝkta 

 �nemli yeri olan diğer hayvan attÝr. AtlarÝn s�ratlÝ oluĢu ve dayanÝklÝlÝğÝ sayesinde uzakta 

bulunan otlaklarÝ keĢfedebiliyorlardÝ. Atlar savaĢta ve avcÝlÝkta da kullanÝlmakta idi. Cahiz‟in dediği gibi 

“T�rkler atÝn sÝrtÝnda, yerde y�r�mekten daha �ok zaman ge�iriyorlardÝ”. Ġbn Fadlan ile Gerdizi de X. 

y�zyÝlda Kimeklerde kalabalÝk at s�r�lerinin bulunduğunu yazmaktadÝr. T�rk atlarÝ yerli hava ĢartlarÝna 

alÝĢÝk olmasÝ sayesinde yaylalarda sene s�recince kalarak bol s�t ve et temin etmekte idi. G��ebe 

T�rk kavimleri et olarak atÝn ve koyun etini tercih ederlerdi. KÝsrak s�t�nden “kÝmÝz” dedikleri i�eceği 

hazÝrlarlardÝ. 

Kimekler iki �eĢit at yetiĢtirmekte idiler. Biri b�y�k kafalÝ, kilolu ve kÝsa boyunlu, diğeri de binilen 

at, kafasÝ �ok b�y�k olmayan ve ayaklarÝ ince yapÝlÝ atlar. Tamim Ġbn Bahr Kimek h�k�mdarÝnÝn ve 

ordusunun atlarÝ k���k tÝrnaklÝ olduklarÝna dikkat �ekerken, herhalde (s�ratle koĢan) tulparlarÝ kast 

etmiĢ olmalÝdÝr. 

BazÝ kaynaklarda Kimeklerin inek ve �k�z yetiĢtirdikleri hakkÝnda da bilgi bulunmaktadÝr. B�y�k 

baĢ hayvanlarÝn daha �ok yarÝ g��ebe kavimler tarafÝndan yetiĢtirdiğini d�Ģ�nmek doğru olur, ama 

�k�zlerin g��ebe kavimler tarafÝndan da taĢÝma iĢleri i�in kullanÝldÝğÝnÝ biliyoruz. 
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AynÝ zamanda ke�iler de yetiĢtirilmekte idi, fakat bunlarÝn Kimeklerin iktisadi hayatÝnda pek 

�nemli yeri yoktur. BunlarÝn eti ve s�t� yemekte kullanÝlÝyor, y�n�nden sÝcak giysiler, ke�e ve halÝ 

yapÝlÝyordu. HayvancÝlÝk �r�nleri sadece i� ihtiya�larÝ temin etmek i�in kullanÝlmÝyor aynÝ zamanda 

ziraatla uğraĢan komĢulara da satÝlÝyordu. 

AvcÝlÝk SanatÝ 

Kimekler arasÝnda var olduğunu bildiğimiz diğer bir iktisadi kaynak avcÝlÝktÝr. IX. y�zyÝlda Yakubi 

g��ebe T�rklerin daha �ok av etleri ile beslendiklerini yazmaktadÝr. T�rklerin ilgin� avcÝlÝk usulleri 

Cahiz‟in eserinde bulunmaktadÝr. Onun ifadesine g�re onlar avlanmayÝ severler ve hatta 

d�ĢmanÝndan ka�ÝĢ sÝrasÝnda bile hayvan avlarlar. Onlar at sÝrtÝnda ava �Ýkarlar ve ceylan ile geyik 

takip sÝrasÝna �ok dayanÝklÝlar”. Ava ayrÝ-ayrÝ �ÝktÝklarÝ gibi, grup halinde de �ÝkarlardÝ. 

AvcÝlÝğÝn faydasÝ sadece iktisadi y�nden değil savaĢ taktiklerinin �ğrenilmesinde de b�y�k 

�nemi vardÝr. 

Kimekler arasÝnda k�rkl� hayvanlar: tilki, ağa� sansarÝ (zerdeva), kunduz, samur ve b�y�k yÝrtÝcÝ 

hayvanlar: kaplan ve parslarÝn avcÝlarÝna da rastlanÝrdÝ. ĠrtiĢ b�lgesinden bulunan tun� plakede 

s�ng�s� ile kaplanÝ �ld�rmekte olan at sÝrtÝndaki bir Kimek avcÝsÝnÝn resmi �izilmiĢtir. K�rk meselesi 

bu kavimleri bazen baĢka yerlere s�r�klemeye neden olmuĢtur. 

BazÝ Kimek gruplarÝ, bunlar daha �ok orta gelirli aileler, ĠrtiĢ ve diğer nehirlerde balÝk�ÝlÝkla 

uğraĢÝrlardÝ. Divan-Ý Lugat it-T�rk ve diğer Arap�a-KÝp�ak�a s�zl�klerde Kimek-KÝp�ak balÝk�ÝlÝk 

terimleri ve balÝk avcÝlÝğÝnda kullanÝlan aletlerin adlarÝ verilmektedir: “argak”-�engel; “ag”-�rg�ağ; 

“ucaan”-k���k sandal; “kemi (karab)” b�y�k kayÝk, gemi. Kaynaklarda ge�en bilgiler ĠrtiĢ b�lgesinden 

bulunan arkeolojik buluntularla da doğrulanmaktadÝr. VIII-IX. y�zyÝllara ait mezarlÝklardan balÝk resmi 

heykel bulunmuĢtur. 

YerleĢik ve YarÝ G��ebe Kimek GruplarÝ 

Kimeklerin arasÝnda g��ebe ve yarÝ g��ebe gruplar bulunmakta idi. T�rk kavimlerini tasvir eden 

Ġdris�: “g��ebe insanlar toprak iĢliyorlar, ekiyor ve bi�iyorlar.” Kimekler‟in yerleĢik gruplarÝ Arap ve Fars 

m�ellifleri tarafÝndan eserlere konu edilmiĢtir. Tamim bin Bahr, Kimek HakanÝnÝ g�rd�ğ�n�, onun 

konağÝ yakÝnlarÝnda yerleĢik b�lgenin ve iĢlenmiĢ topraklarÝn olduğunu yazmaktadÝr. Hudud �l-Alam‟Ýn 

Kimekler hakkÝndaki kÝsmÝnda Kimek �lkesi ile Ģehirlerinden, Hakan‟Ýn yazlÝk konağÝ olan Ġmekiye 

(bazÝ kaynaklarda Kimekya) ve Cubin mekanÝ hakkÝnda bahsedilmektedir. G��ebe hayat tarzÝna 

uygun taĢÝnabilen evlerin aksine Kimeklerde toprak damlarÝn (zeminlik) mevcudiyeti hakkÝnda Ġshak 

ibn �l-Huseyn ve Mervaz� haber vermektedir. 

Kimerklerin Ģehir hayatÝ konusunda Ġdris�‟de kÝsa bir bilgi bulunmaktadÝr. Kimek prensi Canah 

ibn Hakan al-Kimek�‟nin eserini kaynak olarak alan Ġdris�, Kimeklerin nehir, g�l sahilleri, ulaĢÝmÝ zor 

dağ b�lgelerinde ve yer altÝ zenginlikleri bulunan b�lgelerde kurulan 16 Ģehrinden bahsetmektedir. 
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OnlarÝn b�y�k bir kÝsmÝ ticaret yollarÝ yakÝnlarÝnda kurulmuĢtur. Kimek Ģehirleri sÝkÝ korunmakta idi. 

Kaynaklarda civarÝ su ile doldurulmuĢ hendeklerle �evirili dağ tepelerindeki kalelerden 

bahsedilmektedir. Merkezi Kazakistan‟da duvarlarÝ tuğla ile yapÝlmÝĢ, i� kÝsmÝ �imli ot ve hasÝrla 

�r�lm�Ģ evler bulunmuĢtur. Bu b�lgede �ok sayÝda Ģehir yerleri ve sulama sistemleri bulunmuĢtur. 

YarÝ g��ebe ve yerleĢik hayat s�ren Kimek gruplarÝ ziraatla uğraĢÝrlardÝ. DarÝ ziraat �r�nlerinin 

en �nemlisiydi. Ebu Dulafa eserlerinde Kimeklerin yemeklerinde fasulye (bakliye) ve arpa 

kullandÝklarÝnÝ yazmaktadÝr. Ġdris� de Kimeklerin buğday, arpa ektikleri ve bi�tikleri b�lgelerden ve 

hatta yetiĢtirilmesi zor olan pirin� gibi bol su talep eden hububat �eĢitlerini bile yetiĢtirdikleri hakkÝnda 

yazmaktadÝr. 

Kimek-KÝp�ak kavimlerinin kullandÝklarÝ terimler ve s�zl�klere ge�en kelimeler bu k�lt�r�n 

onlarÝn hayatÝnda ne kadar etkili olduğunun g�stergesidir. Bu kelimelerin hepsi T�rk�edir: ekin-ekin; 

bugday-buğday; taru-darÝ; arpa-arpa; tutargan-pirin�; mercamek-mercimek; irdan-harman gibi. 

Kimekler ziraat �r�nlerini kendilerine yetecek kadar miktarda yetiĢtirmiĢlerdir. OnlarÝn ziraat �r�nlerini 

komĢularÝna sattÝğÝ veya tekas ettikleri konusunda kaynaklarda her hangi bir bilgi yoktur. G�rd�ğ�m�z 

gibi Kimeklerde değiĢik iktisad� k�lt�rel yaĢam tarzlarÝ mevcuttu. OnlarÝn arasÝnda g��ebe veya yarÝ 

g��ebe hayvancÝlÝkla, yerleĢik gruplarda ziraat veya balÝk�ÝlÝk, avcÝlÝkla uğraĢan gruplar mevcuttu. 

Kimek Ģehirleri Kazakistan ve Orta Asya‟daki T�rk yurtlarÝnÝn iktisad�-k�lt�rel sentezi esasÝnda 

ekonomik ve siyasi merkez olarak kuruldular ve y�kseldiler. 

Ev Ekonomisi 

Kimekler ev iĢlerinde daha �ok hayvan �r�nleri ve ham maddelerinin iĢlenmesi ile meĢgul 

olurlardÝ. Deriden �eĢitli ayakkabÝlar, bulaĢÝk eĢyalarÝ, ok kÝlÝflarÝ, yaylar, eyer, �uvallar yapardÝ. 

Ke�elerle elbiseler ve evlerini �rten kilemler yaparlardÝ. Yakub� T�rklerin ke�e yapmakta usta halk 

olduğunu ve bu y�zden giysilerinin de ke�eden yapÝldÝğÝnÝ belirtmektedir. Giysiler i�in yabani 

hayvanlarÝn derileri ve k�rkleri de kullanÝlÝrdÝ. SÝradan insanlar �oğunlukta kendi silahlarÝnÝ ve ev 

eĢyalarÝnÝ kendileri yapardÝ. Bu konuda Cahiz‟Ýn verdikleri bilgiler dikkate değerdir: “T�rkler t�m sanat 

iĢlerini baĢkalardan yardÝm ve akÝl sormadan kendileri yaparlar. Onlar (T�rkler) silah, ok, eyer, ok 

kÝlÝflarÝn vs. yaparlar. 

G�nl�k iĢlerinde ağa�tan yapÝlan eĢyalar da yaygÝndÝr. Mesela, eyer, ev eĢyalarÝ, sandal ve 

ke�e evin ağa� kÝsÝmlarÝ ve hatta kayaklar da yapÝlÝrdÝ. Kimeklere ait b�lgelerde ��mlek ocaklarÝ 

bulunmuĢtur. Bununla beraber bu b�lgelerde demir, g�m�Ģ, altÝn, bakÝr ve değerli taĢlar da 

�retiliyordu. Ġdris� demirden Kimeklerin �ok g�zel eĢyalar yaptÝklarÝnÝ yazmaktadÝr. AltÝn ile g�m�Ģten 

s�s eĢyalarÝ yapÝlÝrdÝ. Ġdris� Kimek Hakan‟ÝnÝn altÝn iĢlemeli elbiseler ve altÝn ta� giydiğini yazmaktadÝr. 

AltÝn �retimi ve iĢlemini anlatan m�ellif, “Kimeklerin geleneklerine g�re altÝnÝ su ile yÝkarlar sonra altÝn 

tanelerin civa ile karÝĢtÝrarak onu inek g�bresinde (tezek) eritirdi. B�ylece altÝn elde edilirdi” der. 
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Kimeklerde zanaatÝn olduğu arkeoloji buluntularla da doğrulanmaktadÝr. Kimeklere ait surlarda 

ve yerleĢim mekanlarÝnda yapÝlan kazÝ sonucunda demir eĢyalar, altÝn, g�m�Ģ ve tun�tan yapÝlmÝĢ 

s�s eĢyalarÝ, deri kalÝntÝlarÝ, ağa� bulaĢÝklar, silahlar ve değiĢik ��mlek eĢyalarÝ bulunmuĢtur. Bu 

eĢyalarÝn �oğunun yerli zanaat hanelerde yapÝlmÝĢ olmasÝ dikkate değerdir. 

Zanaat ustalarÝnÝn yavaĢ �oğalmasÝ ev iĢleri ile sanatÝn iktisadi hayatÝn belli bir �l��de �nemli 

kÝsmÝ oluĢtursa bile hen�z zanaatÝn tek baĢÝna iktisadi hayat t�r� olarak geliĢmediğini g�stermektedir. 

Bartol‟d V. V. Kimaki. So�ineniya, t.5. Moskva, 1968; 

Minorsky V. Hudud al-Alam. The Region of the World. London, 1937 (Gms,XI); 

Kumekov B. E. Gosudarstvo kimakov IKH-XIvv. po arabskim isto�nikam. Alma-Ata, 1972; 

Golden P.B. Introduction to the History the Turkic Peoples. Wiesbaden, 1992; 

KlyaĢtornÝy S. G., Savinov D. G. StepnÝe imperii Evrazii. Sankt-Peterburg, 1994. 
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Kıpçak Hanlığı / Prof. Dr. Bolat Kumekov [s.776-784]   

KÝp�ak AraĢtÝrmalarÝ Merkezi BaĢkanÝ / Kazakistan 

 

On birinci y�zyÝlÝn  baĢlarÝndan itibaren Kimeklerin, KÝp�aklarÝn ve KumanlarÝn �nceden 

yaĢamÝĢ olduklarÝ topraklar �zerindeki siyasi hegemonya KÝp�ak hanlarÝnÝn ellerine ge�ti. KÝp�ak 

boylarÝna ait Hanedan mensuplarÝ b�lge hakimiyetini ele ge�irdikten sonra g�neyde ve batÝda aktif bir 

harekete giriĢtiler. Netice itibariyle, bu faaliyetin sonucu, onlara, Orta Asya ve G�ney Doğu Avrupa 

devletleri ile iliĢki kurmalarÝnÝ sağladÝ. 

XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda KÝp�ak boylarÝnÝn askeri aristokrasisi Oğuz YabgularÝnÝ Aral ve 

Hazar Denizi civarÝndaki bozkÝrlardan, Sir Derya‟nÝn aĢağÝ ve orta sahalarÝndan uzaklaĢtÝrdÝlar. Oğuz 

YabgularÝnÝn yaĢadÝğÝ topraklarÝn KÝp�ak y�neticileri tarafÝndan istila edilmesinin nedeni o d�nemde 

b�lgede cereyan eden iktisadi olaylar ve en az onun kadar da siyasi olaylarÝn yaratÝğÝ durumlarla 

alakalÝ idi. B�lgenin �ncelikle dÝĢ olaylara iliĢkin siyasi durumu, XI. y�zyÝlda baĢlangÝcÝndaki Orta Asya 

kavimlerinin batÝya doğru y�nelmeleri ile bağlantÝlÝ geliĢmiĢtir. Bunun yanÝ sÝra bazÝ KÝp�ak gruplarÝnÝn 

merkezi hakimiyete bağlÝ olmaktan ka�Ýnarak, m�stakil kalma ve kendi devletlerini kurma istekleri 

ayrÝca �nem taĢÝmakta idi. XI. y�zyÝlÝn g��lenen KÝp�ak aristokrasisi muhtemelen bu boyun otlak 

sÝkÝntÝsÝnÝ hissediyordu. AynÝ zamanda Ġdil b�lgesinden �st Yurt ve aĢağÝ Sir Derya y�relerine giden 

�nemli ticaret yolunun kontrol�n� de ele ge�irmeye �alÝĢtÝlar. Asya ve Avrupa‟yÝ birbirine bağlayan bu 

anayol sağladÝğÝ zenginlik a�ÝsÝndan b�y�k bir cazibeye sahipti. 

Aral ve Sir Derya y�relerinde KÝp�ak hakimiyetinin yayÝlmasÝ nedeniyle b�lgede etnopolitik 

durumun da değiĢikliğe uğradÝğÝnÝ g�r�yoruz. XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Oğuz bozkÝrÝ (Mufazat al-

Guzz) yerine KÝp�ak bozkÝrÝ (DeĢt-i KÝp�ak) ismi yerleĢti. KÝp�aklar Ma�ğÝsdağ ve onunla bitiĢik olan 

b�lgeleri zaptetmeleri dolayÝsÝyla Harezm b�lgesinin kuzey hudutlarÝna iyice yaklaĢtÝ. Bu nedenle 

KÝp�aklarÝn siyasi hakimiyet b�lgesi geniĢledi. 

XI. y�zyÝlÝn ortalarÝnda Kumanlardan b�y�k bir kalabalÝk ve Toksoba ile Borcoğlu boylarÝ baĢta 

olmak �zere KÝp�ak gruplarÝndan bir �oğu G�ney Rusya ve Karadeniz b�lgesinden Bizans sÝnÝrlarÝna 

kadar uzanan g��� ger�ekleĢtirmiĢlerdir. Bunun sonucunda KÝp�ak kitlesi, Ġdil Nehri sÝnÝr olmak �zere 

Doğu KÝp�aklar ve BatÝ KÝp�aklar Ģeklinde iki ayrÝ b�lgesel birliğe ayrÝldÝ. G�n�m�zdeki Kazakistan 

topraklarÝnÝn b�y�k bir kÝsmÝ Doğu KÝp�ak ulusunun hakimiyetine giriyordu. 

KÝp�ak aristokrasisi XI. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda vuku bulan hareketli olaylar sÝrasÝnda doğu DeĢt-i 

KÝp�ak b�lgesindeki kavimlerin yayÝlmasÝ ile topraklarÝnÝ yeterince geniĢletti. Bu durum onlarÝ ister 

istemez Sir Derya b�lgesindeki Oğuz YabgularÝ baĢta olmak �zere Orta Asya‟daki Sel�uklu, 

HarezmĢah ve KarahanlÝlar devletleri ile karĢÝ karĢÝya getirdi. KÝp�ak boylarÝnÝn dÝĢ g�venliklerini 

sağlamak amacÝyla g�tt�ğ� �abalar, beraberinde KÝp�ak Devleti‟nin kuruluĢunu getirmiĢtir. 
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Ġlim literat�r�nde KÝp�aklarda devletin oluĢumu hakkÝnda iki g�r�Ģ mevcuttur. Bunlardan 

birincisi, KÝp�aklarda devlet yapÝsÝnÝn eskiden var olduğunu, diğer y�n� ile de devlet geleneğinin 

KÝp�aklara k�lt�rel etkinleĢme yolu ile diğer devletlerden (HarezmĢahlardan) ge�miĢ olabileceğini 

savunuyorlar. Ġkinci g�r�Ģte KÝp�aklarda devlet yapÝsÝnÝn varlÝğÝ kabul g�rmemektedir. B�ylece KÝp�ak 

siyasi oluĢumu bozkÝrlarda devletsiz yaĢamanÝn �rneği olarak g�sterilmektedir. Fakat bu iki g�r�Ģ�n 

de belirli eksiklikleri vardÝr. Bu duruma KÝp�aklarla Kimekler arasÝndaki varislik durumunun yeterince 

incelenmemesi sebep olmuĢtur. Daha doğrusu b�yle bir imkana sadece Kimeklerde devletin 

mevcudiyeti konusu tespit edildikten sonra ulaĢÝlabilmiĢtir. YazÝlÝ kaynaklardaki bilgiler bize, 

KÝp�aklarÝn Kimek Devleti‟nin hakiki varisi olduğunu g�stermektedir. 

KÝp�ak HanlÝğÝ‟nda siyasi d�zen ancak XI. y�zyÝlÝn ortalarÝndan sonra, merkezi idareye bağlÝ 

olmak istemeyen Doğu DeĢt-i KÝp�ak‟daki bazÝ KÝp�ak ve Kuman boylarÝnÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝn g�� 

etmeleri sonucunda sağlandÝ. 

XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan XII. y�zyÝlÝn ilk �eyreğine kadar KÝp�ak hanlÝklarÝ arasÝnda nispi bir 

siyasi birlik ve istikrar sergilenmektedir. Kaynaklara bakÝldÝğÝnda bunlar arasÝnda iki �nemli ve en fazla 

saygÝ g�sterilen y�netici tipi fark etmek m�mk�nd�r: Bunlar, en b�y�k saygÝyÝ g�ren-kudretli 

h�k�mdar idi. Kaynaklardan KÝp�aklarÝn etno-sosyal birliklerinde �zel etkinliklere sahip hanlarÝn var 

olduğunu g�r�yoruz. 

KÝp�aklarda hanlarÝn etkinliği babadan oğula miras olarak verilmektedir. Hanedan Elb�rili 

boyuna mensuptu. Hanlar onlarÝn arasÝndan se�ilirdi. Tarih�i C�rc�ni (�. 1260 sonu) bize, gen�lik 

yÝllarÝnda Moğollardan ka�arak g�n�m�z Kazakistan topraklarÝndan Hindistan‟a ge�en, orada Delhi 

SultanlÝğÝ‟nda Albori Han ve KumanlarÝn ĢahÝ olarak tanÝnan KÝp�aklarÝn en b�y�k hanÝ Uluğ Han‟Ýn 

s�lalesi hakkÝnda �ok m�him bilgiler vermektedir. 

C�rc�ni‟nin yazdÝklarÝndan Uluğ Han‟Ýn babasÝnÝn Elb�ri boyunun i�erisinde �ok etkili ĢahÝs 

olduğunu ve Han unvanÝ taĢÝdÝğÝnÝ, dedesinin ise Elb�ri Abar Han‟Ýn neslinden geldiğini 

�ğrenmekteyiz. Binaenaleyh Abar Han KÝp�ak hanlarÝnÝn geldiği Elb�ri boyunun ilk kurucusundan 

baĢkasÝ değildi. Bu konu hakkÝnda Mahmud KaĢgari‟nin KÝp�aklar arasÝndaki Tavar Han hakkÝnda 

vermiĢ olduğu bilgiler dikkat �ekicidir. Fakat onun hakkÝnda yeterince a�ÝklayÝcÝ bilgilere 

değinmemektedir. AslÝnda Tavar Han ve Abar Han‟Ýn aynÝ ĢahÝs olduğu a�ÝktÝr. Buradan yola �Ýkacak 

olursak Tavar Han‟Ýn (ya da Abar Han) XI.-XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝndaki KÝp�ak HanlÝğÝ‟nÝn y�netici 

s�lalesinin ilk ceddi olduğu kanaatÝna varÝlabilir. 

H�k�mdarÝn “ordu” ismi verilen merkezinde Han‟Ýn ordusu ve m�lkiyetini idare eden 

h�k�mdarlÝk teĢkilatÝ bulunmakta idi. KÝp�ak HanlÝğÝ‟nda askeri y�netim eski T�rk geleneğine g�re 

yapÝlandÝrÝlÝr ve iki kanada ayrÝlarak y�netilirdi. OnlarÝn sağ kanadÝ muhtemelen karargahÝ SarayĢÝk 

ġehri YayÝk HavzasÝ‟nda bulunuyordu. Sol kanadÝnÝn merkezi SÝgnak Ģehri olmak �zere Sir Derya‟da 

idi. Daha �ok, sağ kanat kuvvet sağlÝyordu. HanlÝğÝn merkezi Torgay bozkÝrlarÝnda bulunuyordu. 
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Askerlik kurumuna ve askeri y�netim sistemine bağlÝ idareciliğe �ok �nem verilmekte idi. ��nk� ikisi 

de g��ebe yaĢam tarzÝna �zg�, g��ebe hayatÝn devamÝ i�in uygun ve zorluk yaratmayan sistemler idi. 

H�kmeden �st d�zey z�mrelerin (Hanlar, tarkanlar, yugurlar, baskaklar, bekler, baylar) sÝkÝ 

hiyerarĢi sistemini a�Ýk�a ifade etmek m�mk�nd�r. Bununla birlikte boylar ve kavimler de kendi 

aralarÝnda sosyal �nemlerine g�re yer alÝrlardÝ. Boy ve kavimlerin arasÝndaki sÝkÝ hiyerarĢik sistem 

Orta Asya‟daki g��ebe devletlerin sosyal hayatÝnÝn ve devlet yapÝsÝnÝn baĢlÝca dayanağÝ idi. 

KÝp�ak HanlÝğÝ‟nda m�nĢilik mevcuttu ve hakimler aracÝlÝğÝyla komĢu devletlerle yazÝĢmalar 

y�r�t�rd�. YazÝlÝ kaynaklarda �inli, Hintli ve Uygur bilginleri ile ulemalarÝ yanÝnda KÝp�ak ulema 

sÝnÝfÝndan da s�z edilmektedir. KÝp�aklardan bazÝ gruplarÝn Ġsl�m dinini kabul etmeleri onlarÝn sosyo-

k�lt�rel geliĢmelerinin seviyesinin g�stergesidir. KÝp�ak toplumunda g��ebe uygarlÝğÝn harikulade 

olayÝ sayÝlan bağlantÝ kurma (rabÝta) d�zeni y�ksek derecede idi. KÝp�ak �lkesinde mevcudiyeti 

bilinen rabÝta iliĢkilerinin, o d�nemin en �st d�zeydeki tekniksel geliĢmeleriyle donandÝrÝldÝğÝnÝ 

g�rebiliyoruz. XI-XIII. y�zyÝlÝn baĢÝnda geniĢ KÝp�ak b�lgesinin idare edilebilmesi, toplumda �abuk 

bağlantÝ kurabilme imkanlarÝnÝ iyi değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadÝr. KÝp�ak toplumu sosyal 

sÝnÝflar a�ÝsÝndan eĢitsizdi. Esas eĢitsizlik �zel m�lkiyet olan hayvanlarÝn cinsinde ve sayÝsÝnda idi. 

BaĢlÝca zenginlik at sayÝlÝrdÝ. Orta�ağ m�elliflerinin dediklerine bakÝlÝrsa KÝp�ak b�lgesinde binlerce 

g�zel at sahibi olanlar �oktur. OnlarÝn bazÝlarÝ on binlerce, hatta ondan da �ok s�r�lere sahiptirler. 

G��ebe hayvancÝlÝkla uğraĢan KÝp�ak kavimleri y�zlerce ve binlerce kilometreye uzanan m�him 

g��leri ger�ekleĢtirirlerdi. Bu g��lerin uzaklÝğÝ onlarÝn bağlÝ olduklarÝ d�sturlarÝna, refah derecelerine 

ve doğanÝn ortaya koyduğu karakterlerin durumuna bağlÝ idi. �nemli meralarÝn ve g�� yollarÝnÝn 

teĢekk�l� y�zyÝllarÝn uzantÝsÝna dayanan nesillerin tecr�besine bağlÝ idi. Bu y�zden vatan anlayÝĢÝ 

kÝĢlak ve yayla olan otlak b�lgeleri �zerinde oluĢmaktadÝr. Daimi olan bu g�� yollarÝnÝ, sadece ciddi 

ekonomik, sosyal ve siyasi durumlara maruz kaldÝklarÝnda değiĢtiriyorlardÝ. Meralar ve g�� yollarÝnÝn 

geniĢlemesi, normal toplumun hayatÝnÝ temin etmekte olan g��ebe sisteminin baĢlÝca koĢullarÝndan 

biri idi.  

Hayvan hÝrsÝzlarÝ, geleneksel kanunun (t�re) ortaya koyduğu �l��ler �er�evesinde ağÝr bir 

Ģekilde cezalandÝrÝlÝrdÝ. ġahÝslara ait �zel hayvanlar o ĢahÝsÝn t�bi olduğu boyun damgasÝ ile 

iĢaretlenirdi. HayvanlarÝnÝ kaybederek yoksulluğun cefasÝnÝ �eken h�r kimse yerleĢik hayata (yatuk) 

ge�erdi. Fakat o kimse ağÝlÝnda yeterince hayvan biriktiğinde eski g��ebe hayatÝna tekrar d�nerdi. 

KÝp�ak toplumunda hak tanÝnmayan sÝnÝf ise her zamanki gibi savaĢta esir alÝnan k�leler idi. 

BaĢka kavimlerle olan etno-siyasi iliĢkileri devletin sahip olduğu sÝnÝr �zellikleri belirlerdi. Bu 

�er�evede KÝp�ak hanlarÝnÝn Orta Asya devletleri ile olan iliĢkileri m�cadeleli y�r�m�Ģt�r. Bilhassa 

HarezmĢahlarla. H�k�mranlÝk tanÝmak kurala g�re Ģ�yle ifade edilirdi: vassal olan devlet metbu 

devlete bağÝmlÝlÝğÝ hakkÝnda yemin ederdi, her zaman belli miktarda ona vergi (dan) �derdi, kendi 

birlikleri ile gerektiği zaman onun d�zenlediği savaĢlara katÝlÝrdÝ. Sel�uklu ordusu, her zaman baĢÝnda 

�nderleri bulunan KÝp�ak birlikleri tarafÝndan tamamlanÝrdÝ. 
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XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Sel�uklulara karĢÝ HarezmĢah Devleti KÝp�ak ve Oğuz boylarÝndan 

oluĢan birimlerinin kendi ordusunda saf almalarÝnÝ teĢvik etti. 1065 senesinde Sel�uklu h�k�mdarÝ Alp 

Arslan HarezmĢah Devleti‟ni zaptettikten sonra, MangÝsdağ‟daki ge�ilmesi zor olan surlara sahip 

KÝp�aklara karĢÝ sefer d�zenledi. KÝp�aklarÝ hakimiyet altÝna aldÝktan sonra Alp Arslan Oğuz 

boyundan sayÝlan �ağraklara saldÝrdÝ ve onlarÝn 30 bin askerini parampar�a etti. Bunu takiben 

Sel�uklu sultanÝ Cent ve Savran Ģehirlerine seferler d�zenledi. Bu savaĢÝn sonucunda KÝp�ak 

boylarÝnÝn bir kÝsmÝ ge�ici olarak Horasan Sel�uklularÝnÝn tesiri altÝnda kaldÝlar. Muhtemelen, bu 

karĢÝlaĢmalar sÝrasÝnda KÝp�aklar Sel�uklu-OğuzlarÝndan olan Alka-bulak boyunu esarete aldÝlar. 

Fakat, Mahmud KaĢg�ri‟nin ifadesine g�re sonu�ta onlar tanrÝnÝn yardÝmÝ ile kurtulmuĢlardÝr. 

XI. y�zyÝlÝn sonuna doğru MangÝsdağ ve Hazar Denizinin doğu sahilinde eskisi gibi KÝp�aklar 

h�k�m s�rmekte idi. Onlara siyasi bağÝmlÝ olanlar arasÝnda bazÝ Oğuz ve T�rkmen gruplarÝ da 

mevcuttu. 1096 senesinde KÝp�ak birliği Uluğ Han‟Ýn �nderliğinde Harezm‟e sefer d�zenlediler. Fakat 

HarezmĢah‟i destekleyen Sel�uklular onlarÝ tekrar MangÝsdağ‟a d�nmeye zorladÝ. 

Mahmud KaĢgari‟nin verdiği bilgilere dayanarak savaĢ�Ý-g��ebe KÝp�ak asilzadelerinin 

KarahanlÝ M�sl�manlarÝ ile d�Ģmanca bir siyasi tutum i�erisinde olduğunu g�r�yoruz. KarahanlÝ 

Devleti KÝp�ak ulusunun doğu hudutlarÝna sefer d�zenlemeye karar verdiler. Bunun yanÝ sÝra Kimekler 

de ĠrtiĢ sahasÝndan Yedi Sudaki M�sl�man T�rk devletinin sÝnÝrÝna akÝnlar ger�ekleĢtirdiler. KÝp�ak 

hanlarÝ g�ney-batÝ topraklarÝnda, Taraz b�lgesinde KarahanlÝ Devleti ile sÝnÝr g�zergahÝ olarak 

Kencek Sengir diye adlandÝrdÝklarÝ savunma hattÝnÝ inĢa ettiler. 

XI. y�zyÝlÝn sonunda Cend, Yenikent ve AĢağÝ Sir Derya‟da bulunan diğer Ģehirler KÝp�ak 

h�k�mdarlarÝnÝn elinde bulunmaya devam ediyordu. Fakat, XII. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda bu b�lge Orta 

Asya‟nÝn M�sl�man devletleri ile KÝp�ak hanlarÝ arasÝnda �etin m�cadeleye sahne olmaktan geri 

kalmÝyordu. Ġki tarafta b�lgeyi ellerinde bulundurmaya �ok istekli idiler. Kutub ad-din Muhammed‟in 

(1097-1127) idaresi d�neminde HarezmĢahlara karĢÝ KÝp�aklar aĢağÝ Sir Derya ve Aral g�l� ile Hazar 

Denizi arasÝndaki bozkÝrlarÝ kendi hakimiyetleri dairesinde koruyarak �ok etkili savaĢlarda bulundu. 

KÝp�ak h�k�mdarlarÝ Muhammed‟in halefi olan oğlu AtsÝz (1127-1156) cesur ve becerikli d�ĢmanÝn 

y�z�n� g�rd�. HarezmĢah h�k�mdarlÝk d�neminin ilk senelerinde, Sancar‟Ýn g�venilir vassalÝ (uydu) 

olarak kalsa da, bir an �nce b�t�n d�Ģ�ncelerini ger�ekleĢtirmek i�in, diğer vassal devletlerin yardÝmÝ 

ile, daha �ok sÝnÝrdaĢ olan KÝp�ak boylarÝ sayesinde, kendi iktidarÝnÝ g��lendirmeye giriĢti. Ġslam 

hududunu geniĢletmek amacÝyla AtsÝz, Cend‟i ele ge�irmek i�in sefer d�zenledi. Bu seferi baĢarÝyla 

sonu�landÝktan hemen sonra MangÝsdağ‟Ý kendi h�kimiyetine alarak kuzeye hareket etti. 

1133 senesinde KÝp�aklarÝn kendi aralarÝnda �ok b�y�k h�rmet g�sterdikleri h�k�mdarlarÝ, 

Cent‟ten DeĢt-i KÝp�ak diyarÝna hareket eden HarezmĢah AtsÝz‟Ýn karĢÝsÝnda yenilgiye uğradÝ. 

Kaynaklarda, KÝp�ak HanÝnÝn kendi ulusu sÝnÝrlarÝ i�erisinde uğradÝğÝ bu ilk yenilginin nedenleri 

hakkÝnda hi�bir tamamlayÝcÝ bilgiyle karĢÝlaĢÝlmamaktadÝr. AslÝna bakÝlÝrsa KÝp�ak HanlarÝ arasÝndaki 

birliğin par�alanmasÝ ancak bu d�nemden (XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ) sonra gittik�e artmÝĢtÝr. Buna 

sebep olan olaylarÝn �nde gelenleri: KÝp�ak boylarÝ arasÝnda, daha �ok aristokrasiler �evresinde 
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Harezm‟e y�nelik iyimser d�Ģ�ncenin oluĢmasÝ, kalabalÝk KanlÝ birliğinin teĢekk�l etmesi ve kendi 

aralarÝnda y�netim i�in HanedanlÝk ihtilaflarÝn gittik�e artmasÝ idi. DevamlÝ “egemen devlet” 

d�Ģ�ncesini g�den AtsÝz‟Ýn serbest hareketleri onun metbu h�k�mdarÝ olan Sancar tarafÝndan hoĢ 

karĢÝlanmamÝĢ ve Harezm‟e yaptÝğÝ sefer sonucunda HarezmĢah Sancar‟Ý kendine boyun eğdirmiĢtir. 

YazÝlÝ kaynaklardaki bilgilere dayanarak KÝp�ak askeri aristokrasilerinin 1145 ve 1152 seneleri 

aralÝğÝnda �� defa Cent Ģehri AtsÝz‟a bÝrakmak zorunda kaldÝklarÝnÝ biliyoruz. HarezmĢah Cent Ģehrini 

d�nyanÝn en m�him noktasÝ ve Ġslam aleminin �nemli sÝnÝr b�lgesinde yer aldÝğÝ i�in bu Ģehri ele 

ge�irmeye b�y�k �nem vermiĢtir. Cent ile MangÝsdağ‟Ý kendi hakimiyeti altÝna almasÝ ile diğer komĢu 

g��ebe kavimlerini de Harezm‟in idaresi altÝna sokmuĢ oluyordu. Cent Ģehrinin idaresini AtsÝz b�y�k 

oğlu Alp Aslan‟a vermiĢtir. 

XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren TekeĢ‟in idare ettiği d�nemde (1172-1200) HarezmĢah ile 

KÝp�ak ileri gelenleri arasÝnda yakÝnlaĢma politikasÝnÝn izlendiği g�r�lmektedir. KÝp�ak birliğini 

oluĢturan KanlÝ, Kimek, Uran boylarÝnÝn ileri gelenleri HarezmĢahlar tarafÝndan hizmete sevk 

ediliyordu. Hatta KÝp�ak aristokrasileri ile HarezmĢah hanedanlarÝ arasÝnda akrabalÝk bağ oluĢmaya 

baĢlamÝĢtÝr. KÝp�ak hanÝ CankeĢi, kÝzÝ Terken Hatun‟u HarezmĢah TekiĢ ile evlendirmiĢtir. Orta�ağ 

geleneğine g�re değiĢik etnik gruplar ve topluluklar arasÝndaki b�yle sÝhhiyet bağlarÝ akrabalÝk ve 

barÝĢ konusunda �ok b�y�k anlam taĢÝmakta idi. Bunun gibi akrabalÝk bağlarÝ toplumsal siyasi destek 

amacÝnda ger�ek ve sÝkÝ bağlÝ sistemleri doğurmakta idi. 

1181 senesinde KÝp�aklar Uran boyunun reisi Alp Kara ile beraber Cent sÝnÝrlarÝna gelerek 

HarezmĢah‟a hizmet etme arzusunda bulunmuĢlardÝr. Kendisinin verdiği s�z�n kefili anlamÝnda Alp 

Kara b�y�k oğlu KÝran‟Ý diğer boylarÝ oğullarÝ ile beraber G�rgen� Ģehrindeki HarezmĢah‟a emanet 

olarak yollamÝĢtÝr. TekeĢ, el�ileri usul�nce kabul etti ve kÝzÝnÝ da KÝran‟a verdi. Daha sonra MelikĢah‟Ýn 

oğlu TekĢin ve Alp Kara‟nÝn m�Ģterek ordularÝ KarahÝtaylara karĢÝ savaĢtÝlar. Bu m�Ģterek hareketin 

sonucunda Taraz‟a kadar olan b�lgeler kurtarÝldÝ. TekeĢ Ġran ve Azerbaycan atabeği Cenan 

Pehlivan‟a yazdÝğÝ mektubunda T�rkistan‟Ýn her k�Ģesinde bulunan KÝp�aklarÝn �ok sayÝdaki 

ordusunun kendisine hizmet etmekte olduğunu haber vermektir. 

Al-Bagdadi‟nin 1182 senesine ait bilgilerine g�re, Melik ġah sadece Cent, RÝbat ve Bar�inkent‟in 

h�k�mdarÝ olarak değil aynÝ zamanda KÝp�aklarÝn siyasi y�netim merkezi olan SÝgnak‟Ýn da 

h�k�mdarÝ olarak g�r�nmektedir. Fakat bu bilgiler bize sadece o b�lgede cereyan eden siyasi 

olaylarÝn genel gidiĢatÝndan bahsetmelidir. AslÝnda bu bilgiler g�venilir olmaktan ziyade, 

HarezmĢahlarÝn KÝp�ak ulusunun bağÝmsÝzlÝk yolundaki direniĢini kÝrmak i�in y�r�tt�ğ� politikayÝ 

sergilemektedir. HarezmĢahlar kendilerini destekleyen KÝp�ak aristokrasisinden kapalÝ askeri sÝnÝfÝ 

oluĢturdular. Bu hareketin esas ideolojik amacÝ KÝp�aklarÝ, ilk �nce onlarÝn liderlerini Ġslam dinine 

sokmaktÝ. Halbuki KÝp�ak boylarÝnÝn b�y�k bir b�l�m� XII. y�zyÝlÝn sonuna kadar Ġslam dininin dÝĢÝnda 

kaldÝlar. Cend ve Farab civarÝ XII. y�zyÝlÝn sonuna kadar KÝp�aklarÝn b�lgesi olarak bilinmekte idi. 

Harezm y�netiminde hizmet g�ren KÝp�ak boylarÝnÝn reisleri, DeĢt-i KÝp�ak‟ta bulunan kendi 

soydaĢlarÝna sÝk-sÝk gelip gidiyorlardÝ. 1195 senesinde SÝgnak ve Cend Ģehirlerinin y�neticisi olarak 
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bilinen KÝp�ak hanÝ Kair Buku, cihat amacÝyla harekete ge�en TekiĢÝn ordusu ile karĢÝ karĢÝya geldi. 

KarĢÝlaĢma anÝnda HarezmĢah ordusunda g�rev alan Uran boyuna mensup KÝp�ak hassasÝn Kair 

Buku Han tarafÝna ge�mesi savaĢÝn kaderini değiĢtirdi. Sonu�ta yenilgiye uğrayan TekeĢ‟in ordusu 

Harezm‟e d�nd�. 

XII. y�zyÝlÝn ortasÝnda KÝp�ak ve Kimeklerin askeri birlikleri Ġdil havzasÝnda bulunan Saksin ve 

civarÝna sefer ger�ekleĢtirdiler. Bu olayÝn sonucunda Saksin sakinleri KÝp�ak hanlarÝnÝn hakimiyetini 

kabul ettiler ve onlarÝn tayin ettikleri valilere (baskak) itaat ettiler. 

Geleneğe g�re Harezm h�k�mdarlarÝ KanlÝ ve KÝp�ak hanlarÝnÝn soyuna mensup hanÝmlarla 

evlenirdi. XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ ve XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝndan itibaren KanlÝ birliği bağÝmsÝzlÝk yolunda 

harekete ge�erek KÝp�ak HanlÝğÝ‟nÝn siyasi b�t�nl�ğ�n� sarstÝ. Bilindiği gibi HarezmĢah Devleti‟nin 

esas askeri g�c�n� KanlÝ ve KÝp�ak birimleri oluĢturmakta idi. XIII. y�zyÝlÝn baĢÝnda HarezmĢah 

sarayÝnda KanlÝlarÝn baĢkanÝ Amin Melik b�y�k rol oynuyordu. Bunun kÝzÝ ile HarezmĢah Ala ad-Din 

Muhammed‟in evliliği mevcuttu. HarezmĢahlar tarafÝndan devlet memurluğunun ve askeri hizmetlerin 

paylaĢtÝrÝldÝğÝ KÝp�ak aristokrasisi sonuncusuna ilgi duyardÝ. HarezmĢah tarafÝnÝ tutan �nemli KÝp�ak 

gruplarÝnÝn ve merkezka� d�Ģ�ncesinde bulunarak idareyi ele ge�irmeye �alÝĢanlarÝn ters 

hareketlerinden dolayÝ KÝp�ak toplumunda i� kavgalar gittik�e artmakta idi. B�yle bir durumda 

HarezmĢah KÝp�ak liderlerini ustaca birbirlerine d�Ģ�rd� ve aralarÝndaki d�ĢmanlÝğÝ k�r�kledi. 

XII. y�zyÝlÝn sonuna doğru Kair Buku Han‟la onun kardeĢi Alp Derek arasÝnda anlaĢmazlÝk �ÝktÝ. 

TekeĢ‟in oğlu Muhammed 1198 senesinde Alp Derek‟i kendi tarafÝna alarak DeĢt-i KÝp�ak‟a sefer 

d�zenledi. Kair Buku Han bozguna uğratÝlarak, Harezm‟e getirildi. HanlÝğÝn idaresi Alp Derek‟in eline 

ge�ti ve o HarezmĢah Devleti‟ne karĢÝ bağÝmsÝz bir politika sergiledi. Gelecekte KÝp�ak hanlarÝnÝn 

g��lenmesinden sakÝnan TekeĢ, Kair Buku Han‟Ý serbest bÝraktÝ ve onu b�y�k bir Harezm ordusunun 

baĢÝna ge�irerek Alp Derek‟e karĢÝ g�nderdi. Sonu�ta Alp Derek bozguna uğratÝldÝ. Fakat Kair Buku 

Han HarezmĢah‟a bağÝmlÝ kaldÝ. 

XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda M�sl�man Asya‟nÝn �nderliğini �stlenen Muhammed HarezmĢah‟Ýn 

devleti (1200-1220) dahiline SÝgnak b�lgesi de giriyordu. KÝp�ak HanlÝğÝ SÝgnak iyeliğini 

kaybetmesine rağmen HarezmĢah‟a karĢÝ direniĢinden pes etmedi. Muhammed HarezmĢah Cent‟ten 

birka� defa kuzeye, DeĢt-i KÝp�ak diyarÝndaki KÝp�ak gruplarÝna karĢÝ seferler d�zenledi. Kadir Han‟a 

karĢÝ d�zenlediği bu seferlerin birinde, 1216 senesinde Muhammed ġah IrgÝz‟a kadar ilerlemiĢti. 

Burada, Turgay bozkÝrÝnda Moğollardan ka�arak KÝp�ak diyarÝna sÝğÝnan Merkitleri takip eden Cengiz 

Han‟Ýn ordusu ile ansÝzÝn karĢÝlaĢarak �atÝĢmaya girdi. Fakat savaĢ sÝrasÝnda Moğollar gecenin 

karanlÝğÝnda �ekilip gittiler. KÝp�aklarÝn HarezmĢahlara karĢÝ uzun zamandÝr s�rd�rd�ğ� bu rekabete 

son veren MoğollarÝn bu hali ise Kazakistan topraklarÝna ilk geliĢleri idi. XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝndaki 

Moğol istilasÝ sonucunda KÝp�aklarÝn devlet yapÝsÝ yÝkÝldÝ. Fakat, onun geliĢme s�reci tamamen 

tahribe uğratÝlmadÝ, sadece s�rd�r�ld� ve XV. y�zyÝlda ortaya �Ýkan Kazak halkÝnÝn oluĢma s�recinde 

ve devlet yapÝsÝnda tekrar canlandÝrÝldÝ. 
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Ġktisadi Hayat 

KÝp�aklarÝn iktisadi hayatÝ esas olarak hayvancÝlÝğa dayanmakta idi. Orta�ağ kaynaklarÝndan 

KÝp�aklarÝn at, koyun, inek, �k�z ve deve gibi hayvanlarÝ yetiĢtirdiklerini �ğrenmekteyiz. KÝp�ak 

s�r�leri, kÝĢa daha dayanÝklÝ olan attan ve koyundan oluĢmakta idi. AyrÝca yağ ve et ihtiya�larÝnÝ temin 

etmek i�in hayvancÝlÝkta koyun yetiĢtirmenin �zel yeri vardÝ. AynÝ zamanda sÝcak giysiler i�in koyunun 

y�n�nden ve derisinden istifade edilmekte idi. KÝp�aklar iki �eĢit koyun yetiĢtiriyorlardÝ. Koyun 

s�r�lerinin b�y�k bir kÝsmÝnÝ uzun g�� yollarÝna dayanÝklÝ kuyruksuz koyunlar oluĢturuyordu. AynÝ 

zamanda s�r�de kuyruklu koyunlar da bulunuyordu. Bunlar ilkbahar �ncesi kÝtlÝk d�nemlerine 

dayanÝklÝ idi. G��ebe hayatta at en kÝymetli hayvandÝr. AtÝn s�rati ve dayanÝklÝlÝğÝ KÝp�aklarÝn uzaktaki 

yaylalarÝ keĢfetmede, savaĢta ve avcÝlÝkta eĢi bulunmayan yardÝmcÝsÝ idi. Bu y�zden KÝp�aklar at 

yetiĢtirmeye b�y�k �nem verirlerdi. Bu b�lgenin (DeĢti-KÝp�ak) diğer �lkelerde bulunmayan �zelliği 

Ģudur ki, burada yetiĢmekte olan otlarÝn hayvanlara arpa kuvveti kadar kuvvet sağlamasÝ idi. Arap 

seyyahÝ Ġbn Batuta bu nedenden dolayÝ �lkede hayvanlarÝn �ok olduğunu yazÝyor. 

BazÝ yazÝtlarda KÝp�ak diyarÝnda binlerce g�zel atlarÝn sahipliğini yapan sayÝsÝz hayvan 

yetiĢtiricilerinin varlÝğÝndan s�z edilmektedir. KÝp�ak kavimlerin yaĢadÝğÝ merkezi Kazakistan‟da 

bulunan kale mezarlarÝnda iki �eĢit at iskeleti bulunmuĢtur. Birisinin kafa taĢÝ k���k ve ayaklarÝ ince 

idi. Bu t�r at cinsine o devre ait zengin T�rk aristokrasilerinin mezarlÝklarÝnda da rastlanmaktadÝr. 

Diğeri �ok y�ksek olmayan, kafasÝ nispeten b�y�k, kalÝn ve kÝsa boyunlu, �ok dayanÝklÝ ve �zel 

muamele talep etmeyen bir cinsten idi. KÝp�ak atlarÝna komĢu ve yabancÝ �lkelerden b�y�k istek 

vardÝ. Hindistan‟da DeĢt-i KÝp�ak atlarÝnÝn sÝradan olanÝ y�z dinar g�m�Ģe, iyisi ise beĢy�z ve ondan 

da y�ksek paraya satÝlÝrdÝ. 

T�rk bozkÝrlarÝnÝn atlarÝ yerli hava ĢartlarÝna alÝĢkÝn, ani iklim değiĢikliklerine dayanÝklÝ, bol s�tl� 

ve etli olma �zellikleri ile ayÝrt ediliyordu. KÝp�aklar at eti ile koyun etini tercih ederlerdi ve kÝsrak 

s�t�nden meĢhur i�ecekleri olan kÝmÝzÝ hazÝrlarlardÝ. 

YazÝlÝ kaynaklar KÝp�aklarÝn devamlÝ binek hayvanlarÝnÝn Ģekilsel �zelliklerine �ok �nem 

verdiklerine iĢaret etmektedir. Besin kaynağÝ, binek atÝ hem de iĢ hayvanÝ g�revini �stlenebilen cins 

atlarÝ yetiĢtirmektedirler. Bu konuda y�zyÝllarca biriken tecr�beler, y�ksek kaliteli at yetiĢtirmek 

olanağÝnÝ sağlamÝĢtÝr. Atlar ait olduklarÝ cins �eĢidine g�re hemen tanÝnÝrdÝ. B�ylece o kavmin adÝ 

kullandÝklarÝ atÝn cinsinden belli olurdu. Bu konuda BatÝ KÝp�ak birliğine “Kulabaoğlu” (kula atlÝlar) adlÝ 

kavmin dahil olmasÝ dikkate değerdir. �rnek olarak Co�i‟nin 1223 senesinde babasÝ Cengiz Han‟a 

armağan olarak DeĢt-i KÝp�ak‟tan ka�ÝrdÝğÝ 20 bin beyaz KÝp�ak atÝnÝ verdiğini s�yleyebiliriz. 

KÝp�aklarÝn iktisadi hayatÝndaki at cinsini Ýslah konusundaki �nemli bilgiler onlardaki g��ebe 

hayvancÝlÝğÝn �retim g�c�ndeki geliĢmelerin esas mekanizmasÝnÝn bir boyutunu ortaya �ÝkarmaktadÝr. 

Koyun ve at yetiĢtirmenin yanÝ sÝra KÝp�aklar b�y�k baĢ hayvanlar da yetiĢtiriyorlardÝ. Fakat sayÝ 

olarak onlar biraz daha azdÝr. Ġnekler ve �k�zler uzun g�� yollarÝna dayanÝklÝ değildi. Bu bilgiler 

KÝp�ak gruplarÝnÝn yarÝ g��ebe hayat tarzÝnÝ benimseyerek devamlÝ kÝĢlaklarda yaĢadÝklarÝna delildir. 
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Etnografik incelemeler ineklerin daha �ok KÝp�aklarÝn yoksul sÝnÝflarÝ tarafÝndan yetiĢtirildiğini ortaya 

koyar. B�y�k baĢ hayvan �oğunlukta koĢu iĢlerinde kullanÝlÝrdÝ. Ġbn Batuta, KÝp�aklarÝn arabaya at 

koĢtuğunu ve bunun dÝĢÝnda da arabanÝn ağÝrlÝğÝna ve hafifliğine g�re �k�z ve develeri koĢtuklarÝnÝ 

belirtiyor. 

BazÝ KÝp�ak gruplarÝ BatÝ Kazakistan b�lgesine g�� ettikten sonra deve yetiĢtirmekle uğraĢmaya 

baĢlamÝĢlardÝr. Kumlu ve kurak b�lgelerde deve en uygun evcil hayvan idi. �ok sayÝdaki s�r�leri 

beslemek i�in bol otlaklara ihtiya� duyulurdu ve bunu da KÝp�aklar tarihin derinliklerine uzanan 

tecr�beleri sayesinde elde ederlerdi. Atadan kalarak devam eden geleneksel g��ebe sistemi yayla ve 

kÝĢlaktan oluĢmakta idi. Ġtalyan seyyahÝ ve el�isi Vilgelm Rurbruk (XIII. y�zyÝl) “Her bir KÝp�ak, 

s�r�s�n� kÝĢÝn, yazÝn, ilkbahar ve sonbaharda nerelere g�t�receğini bilir” demektedir. 

AvcÝlÝk, KÝp�aklarÝn hayatÝnÝ temin eden baĢlÝca unsurlardan biri idi. Al-Cahiz‟in dediklerine g�re 

T�rkler av takibinde bilhassa ceylan ve geyik avlarken �ok tecr�belidirler. Mahmud KaĢg�ri KÝp�ak 

bozkÝrlarÝnda rastlanan “bulan” adÝndaki vahĢi hayvandan ve KÝp�aklarÝn o hayvanÝ avladÝklarÝndan 

bahsetmektedir. KÝp�aklar avda kartal, Ģahin, aladoğan ve av k�peklerini kullanÝrlardÝ. Arap-KÝp�ak 

s�zl�klerinde av k�pekleri: kÝlbark, tazÝ ve av kuĢlarÝ karakuĢ, balaban, la�in‟e yer verilmektedir. 

KÝp�aklar tek baĢÝna avlanmanÝn yanÝ sÝra grup avcÝlÝğÝna da �ÝkÝyorlardÝ. AvcÝlÝk iktisadi anlamÝnÝn 

dÝĢÝnda savaĢ taktiklerinin �ğrenilmesi konusunda da �ok b�y�k �nem arz etmektedir. OrmanlÝ 

b�lgelerde KÝp�aklar k�rkl� hayvanlarÝ: tilki, samur, kunduz‟u avlarlardÝ. Onlar i�in k�rk baĢka �lkelere 

pazarlayabilmeleri a�ÝsÝndan �ok �nemli bir mal idi. Mahmud KaĢg�ri‟ye g�re T�rklerde k�rke “ijuk” 

denilmektedir. AvcÝlÝk �zel bir ge�im dalÝ değildi sadece KÝp�ak boylarÝnÝn esas iktisadi hayatÝnÝ 

oluĢturan hayvancÝlÝğÝn yanÝnda destekleyici rol oynardÝ. KÝp�aklardan baz gruplarÝ balÝk�ÝlÝkla da 

uğraĢÝyorlardÝ. Bu t�r ge�im tarzÝnÝ daha �ok nehir ve g�l sahillerinde yaĢayan yoksul kÝsÝm tercih 

ederdi. Divan-Ý Lugat it-T�rk ve diğer Arap�a-KÝp�ak�a s�zl�klerde KÝp�aklarÝn balÝk�ÝlÝkta 

kullandÝklarÝ terimler ge�mektedir. Mesela: argak-�engel, ag-ağ, ucan (uluk)-k���k sandal, kema-

b�y�k sandal vs. 

BazÝ Orta�ağ kaynaklarÝ KÝp�aklarÝn buğday ve bakliyat yetiĢtirdiklerinden bahsetmektedir. 

KÝp�aklar esasen darÝ yetiĢtirmekte idiler. Al-�meri “onlarÝn yetiĢtirdikleri hububat arasÝnda buğday ve 

arpa azdÝr. En �ok darÝ ekerler ve onu emeklerine kullanÝrlar” demektedir. 

XII. y�zyÝlda DeĢt-i KÝp�ak‟dan ge�en Petahya bu b�lgenin ekmeği bilmediğini ve sadece 

pirin�le darÝ yediklerini belirtmektedir. DarÝnÝn yanÝ sÝra KÝp�aklar buğday ve arpa yetiĢtirdilerse de �ok 

az sayÝda idi. Ekmeği onlar Orta Asya‟nÝn yerli halkÝyla kendi hayvanlarÝndan elde eden �r�nlerle 

takas ederek elde ederlerdi. BazÝ KÝp�ak gruplarÝ ziraatla uğraĢÝyorlardÝ. Buna Uludağ ve Torğay 

b�lgelerinde bulunan arÝk-kanal sistemleri, kuyular ve barajlar delildir. 

KÝp�aklarda oluĢan ziraat k�lt�r�ne Orta�ağ s�zl�klerine ge�en KÝp�aklarÝn kullandÝklarÝ isimler 

ve terimler delalet etmektedir. Bu terimlerin k�k� T�rk�edir: ekin-ekin, buğday-buğday, arpa-arpa, 

tutarğan-pirin�, arcamek-mercimek, taru-darÝ, yardan-harman, tok, aĢlÝk, �r�n vs. B�ylece KÝp�ak 
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kavimlerinin yayÝldÝğÝ b�lgenin geniĢliği ve �zelliğine g�re onlarda g��ebe hayvancÝlÝktan yerleĢik 

�ift�iliğe kadar bir �eĢit Orta�ağ �retim Ģeklinin geliĢtiğini g�r�yoruz. 

KÝp�aklarÝn Etnik B�lgesi 

KÝp�aklarÝn etnik b�lgesinin oluĢumu onlarÝn esas yayÝldÝğÝ b�lge ile iliĢkilidir. XI. y�zyÝlÝn 

baĢÝnda Kimek kağanÝna bağlÝ olan t�m b�lge Ġlbore s�lalesinin hanÝ idaresindeki KÝp�ak 

aristokrasisinin eline ge�miĢtir. G��ebe Kimek kavimleri bilindiği gibi Altay ve ĠrtiĢ‟ten g�neyde Ġdil ve 

G�ney YayÝk‟a kadar, batÝda Kulundin bozkÝrÝndan, kuzeyde BalkaĢ G�l� ve g�neyde Cungar 

AladağÝ‟na kadar olan muazzam araziye sahipti. KÝp�ak hanlarÝnÝn siyasi bakÝmdan g��lenmesi 

onlarÝn g�neybatÝ istikametinde ilerlemelerine ve b�ylece Orta ve AĢağÝ Sir Derya havzalarÝnÝn, Aral 

ve Hazar b�lgesi bozkÝrlarÝnÝn KÝp�ak HanlÝğÝ hakimiyeti altÝna girmesine neden olmuĢtur. Sir Derya 

b�lgesindeki Ģehirlerin emirleri KÝp�ak aristokrasileri arasÝndan se�ilirdi. XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ ve XII. 

y�zyÝlÝn baĢlarÝnda KÝp�ak HanlÝğÝ birliğinin ve merkezi idarenin g��lenmesi KÝp�ak kavimlerinin 

Harezm, KuzeybatÝ Yedi Su ve G�ney Kazakistan b�lgelerine ilerlemelerine neden olmuĢtur. XI. 

y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda KÝp�aklar Oğuz boylarÝ Ke�at ve �ağrakla beraber MangÝsdağ ve �st Yurt 

b�lgesine yerleĢtiler.  

Al Ġdrisi‟nin k���k haritasÝnda KÝp�ak stepi (Sahra al-KÝf�ak) adlÝ coğrafi b�lge ge�mektedir. Bu 

b�lge Hazar ile Aral Denizi arasÝnda yer almasÝyla XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndaki tarihi ger�eği ortaya 

koymaktadÝr. Haritalar m�him tarihi kaynak olmakla beraber kavimlerin yer ve su adlarÝnÝn ismini 

vermekle �nem taĢÝmaktadÝr. Orta�ağ haritalarÝnÝ mukayese ederek zamanla ortaya �Ýkan coğrafi 

değiĢiklik g�sterenlerini ayÝrt edebiliriz. Bunlardan en baĢarÝlÝsÝ KÝp�ak ve Kuman kavimler birliğinin 

Ġdil‟den batÝya doğru g��� ve bu g�� sonucunda Oğuz ve Pe�eneklerin Ġdil ile Dinyester arasÝndaki 

b�lgeden idilerek bu topraklara KÝp�ak, Kuman kavimlerinin yerleĢmesi olmuĢtur. KÝp�aklarÝn batÝya 

doğru hareket etmesi Mahmud KaĢgari‟nin haritasÝnda g�sterilmektedir. OnlarÝn yaĢadÝğÝ b�lge olarak 

Ġdil‟in batÝsÝndan Hazar Denizi‟nin (BahÝr Abiskun) kuzeybatÝsÝndaki b�lge bahsedilmektedir. Ġdil nehri 

Orta�ağ bilginleri tarafÝndan KÝp�ak �lkesine dahil edilmiĢtir. AĢağÝ Ġdil havzasÝ olan Saksina b�lgesi 

XII. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda KÝp�aklarÝn eline ge�mediği i�in kendi adÝnÝ muhafaza etmiĢtir. Zekeriya 

Kazvini‟nin (XIII. y�zyÝl) Acaip al- 

Mahlukat adlÝ eserinde g�sterdiği harita her herhalde XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝna aittir. Bu 

haritaya g�re KÝp�aklar G�ney Rusya‟da yaĢamakta idi. AsÝl KÝp�ak b�lgesi bu d�nemde merkezi 

Rusya sÝnÝrlarÝ i�inde idi. Al-Mustaifi‟nin (XIV) haritasÝna g�re KÝp�aklar Ġdil‟deki Bulgarlarla Kuzey 

Kafkasya‟da yaĢayan �erkesler arasÝndaki b�lgede yer almaktadÝr. Bu bilgiler de XI. y�zyÝlÝn ikinci 

yarÝsÝna aittir. KÝp�ak hanlarÝ g�neyde devlet sÝnÝrlarÝnÝ geniĢleterek Taraz b�lgesine kadar ulaĢmÝĢtÝr. 

Burada KÝp�aklar KarahanlÝlarla sÝnÝr suru Kencek Sengir‟i inĢa etmiĢlerdir. BalkaĢ G�l� ile Alag�l 

havzasÝ KarahanlÝ Devleti ile KÝp�aklar arasÝndaki doğal sÝnÝrÝ oluĢturmakta idi. KÝp�aklarÝn doğu 

sÝnÝrlarÝnÝ ise XI. y�zyÝlda ĠrtiĢ‟in sağ sahili ve Altay sÝradağlarÝ oluĢturmaktadÝr. Mahmud KaĢg�ri 

Ġmeklerin (Kimek) yaĢadÝğÝ b�lge olarak onlarÝn esas b�lgesi olan ve Ġmek stepi adÝnÝ alan ĠrtiĢ 
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havzasÝnÝ g�stermektedir. XII. y�zyÝlda KÝp�ak kavmi Altay‟da Nayman, KanğlÝ ve Kereylerle komĢu 

idiler. 

Kuzeydoğuda KÝp�aklar Sayan-Altay uygarlÝğÝ ve k�lt�r�n�n taĢÝyÝcÝlarÝ olan KÝrgÝz, Hakas vs. 

kavimleriyle yakÝndan iliĢki kurmuĢlardÝr. KÝp�ak HanlÝğÝ‟nÝn kuzey sÝnÝrlarÝnÝ Kazakistan bozkÝrlarÝ ile 

BatÝ Sibirya arasÝndaki ormanlÝ b�lge oluĢturmakta idi. KÝp�aklar kuzeybatÝda Ġtil ve YayÝk b�lgesi 

kavimleri ile k�lt�rel ve siyasi m�nasebetlerde bulunmuĢlardÝr. KÝp�ak kavimleri ile eski Bulgar ve 

BaĢkurtlar arasÝndaki etkinleĢme esasen XI. yy. ikinci yarÝsÝ ile XIII. y�zyÝlda vuku bulmuĢtur. AyrÝca 

Mahmud KaĢg�ri‟nin dediklerine g�re BaĢkurt dili XI. y�zyÝlÝn ortalarÝna kadar Kimek diline �ok 

benzemektedir. 

1130‟lu yÝllardan itibaren g�neybatÝ b�lgesinde siyasi etkin g�ce sahip olan HarezmĢahlar 

dÝĢÝnda, KÝp�aklar yaĢadÝğÝ b�lgede siyasi ve etnik g�c�n� diğerlerine nispeten oturtmuĢ sayÝlÝrdÝ. 

HarezmĢah h�k�mdarlarÝ KÝp�aklarÝn hakimiyeti altÝnda bulunan Sir Derya b�lgesindeki Ģehirleri, 

G�ney Aral bozkÝrÝ ve MangÝsdağ Ģehrini ele ge�irmek i�in b�y�k �abalar sarfetmekte idi. HarezmĢah 

Muhammed KÝp�aklardan Sir Derya b�lgesini ve KÝp�ak hanÝnÝn g�ney konuğu olan SÝğanak Ģehrini 

ele ge�irmeye muvaffak olmuĢtur. Bu baĢarÝlar HarezmĢahlar Devleti‟nin y�kselmesini ve M�sl�man 

d�nyasÝnÝn lideri olmasÝnÝ sağlamÝĢtÝr. Ama HarezmĢahlarla KÝp�aklar arasÝndaki gerilim g�neyden 

yaklaĢmakta olan Moğol g�c� karĢÝsÝnda son bulmuĢtur. XI-XII. y�zyÝl Ġslam yazÝlÝ kaynaklarÝna g�re 

KÝp�ak kavmi en kalabalÝk ve en geniĢ b�lgeye sahip T�rk kavmi olarak bilinmektedir. AynÝ zamanda 

Orta�ağ yazarlarÝ g��ebelerin sosyal ve toplumsal hayatlarÝ ile hiyerarĢi yapÝsÝna dikkat etmektedir. 

ToplumlarÝn hiyerarĢi yapÝsÝnÝ b�lgedeki hakimiyet �zellikleri tamamlamakta idi. G�c� ve sayÝsÝ 

bakÝmÝndan KÝp�aklar bu d�nemin Merkez Asya‟daki en baĢta gelenlerindendir. Kazakistan 

b�lgesindeki g��ebe KÝp�aklar ĠĢim ile Tobul, Nur, Ġlek ve SarÝsu nehirleri arasÝndaki topraklarda 

yaĢamaktadÝr.  

KÝĢ hayatÝnÝ MangÝsdağ ve �st Yurt‟ta ge�iren KÝp�aklar yazÝn Enbi, SağÝz, Oil, Hobda, YayÝk, 

Hazar Denizi‟nin kuzeyinden Ġdil, K���k ve B�y�k Uzen ve G�ney Ural DağlarÝ tarafÝna g�� ederlerdi. 

KÝp�aklarÝn g�� yollarÝnÝn tarihi oluĢumu hakkÝnda Arap coğrafyacÝsÝ al-�meri “KÝp�ak HanlarÝ kÝĢÝ 

sarayda, yazÝ Ural dağlarÝ b�lgesinde ge�irirler” der. KÝp�ak kavimlerinin b�y�k bir kÝsmÝ kÝĢÝn Aral ve 

Sir Derya b�lgesinde otururlar ve yazÝn da Merkez ve Kuzey Kazakistan‟a g�� ederler. Fakat 

KÝp�aklar her yerde aynÝ kalabalÝkta değillerdi. Mesela, ĠrtiĢ‟te ağÝrlÝkla Kimekler (Ġmek), Aral civarÝnda 

g��ebe KanğlÝ kavmi, Ġtil ve YayÝk arasÝnda Kuman Kavmi‟nin b�y�k bir kÝsmÝ yaĢamakta idi. 

KÝp�aklarla beraber BatÝ Kazakistan b�lgesinde kalan Oğuz ve Pe�enek kavimleri, AĢağÝ Sir Derya ve 

MangÝsdağ‟da bazÝ g��ebe T�rkmen boylarÝ, doğuda Naymanlar, ArğÝnlar, G�ney Kazakistan‟da 

yerleĢik ve yarÝ g��ebe Karluk, Ġmek, �iğil, Uran ve Kay kavimleri yaĢÝyorlardÝ. 

Toplumsal bilincin geliĢmesi �oğunlukla bireylerin kendi toprak ve devlet kuruluĢuna �zenmesi 

ile olur. Bu aynÝ zamanda toplumun uzun s�reli var oluĢunu da sağlar. Toplum ile toprak arasÝndaki 

sÝkÝ bağ, bu b�lgede yaĢayan ve onu iktisadi a�Ýdan benimseyen toplum tarafÝndan iyice tanÝnmakta 

idi. KÝp�aklarÝn b�lgeye olan tarihi hakimiyeti dÝĢ komĢularÝnca o b�lgeye DeĢt-i KÝp�ak (KÝp�ak 
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bozkÝrÝ) isminin verilmesi ile kabul edilmiĢtir. DeĢt-i KÝp�ak Altay‟dan Ġdil‟e kadar uzanan muazzam 

topraklarÝ kapsamaktadÝr ve bu sahalar KÝp�aklarÝn damgasÝnÝ taĢÝyan etnik b�lge olmuĢtur. 

Kavim ve Etnik YapÝ 

XI. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝ ve XIII. y�zyÝlÝn baĢlarÝnda KÝp�ak etnik toplumu, g�ney DeĢt-i KÝp�akta 

KÝp�ak hanlarÝnÝn hakimiyetinin artmasÝyla, esasen Ġlboru s�lalesinin kontrol� altÝnda devletin 

g��lenmesi ile yeni bir d�neme girerler. XI. y�zyÝlÝn ortalarÝnda KÝp�ak ve Kuman kavimlerinin batÝya 

doğru hareketi baĢlamÝĢtÝr. XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda G�ney Rusya bozkÝrlarÝnda vuku bulan siyasi 

ve etnik değiĢimleri Ġran m�ellifi Hamdullah Kazvini: “DeĢit-i KÝp�ak dedikleri DeĢt-i HazardÝr” Ģeklinde 

ifade etmektedir. XV. y�zyÝl G�ney Rusya stebi DeĢt-i Hazar olarak bilinmekte idi. Kumanlar 

 1055 senesine ait eski Rus yazÝtlarÝnda, Polovets adÝ altÝnda ge�erler. Buna g�re Polovets 

terimini iki Ģekilde a�Ýklayabiliriz: Dar anlamda sadece Kumanlara verilen isim ve geniĢ anlamda 

KÝp�ak kavimler birliğinin t�m�ne verilen isimdir. Fakat bu fark yazÝtlarda belirlenmemiĢtir. Bu y�zden 

eski Rus yazÝtlarÝnÝ aktarmada belli zorunluklar ortaya �ÝkmÝĢtÝr. Orta�ağ Bizans tarihnamesi 

konusunda da aynÝ sorunlar yaĢanmÝĢtÝr. 1078 senesinde BizanslÝlar ilk defa batÝ komĢularÝndan 

KumanlarÝ, onlarÝn uzun etnik adlarÝ ile tanÝdÝlar ve bu ismi t�m DeĢt-i KÝp�ak kavimleri i�in 

kullanmaya baĢladÝlar. Bu gelenek Bizans edebiyatÝnda XIV. y�zyÝl sonuna kadar devam etmiĢtir. Eski 

Rus yazÝtlarÝnda Polovets steplerinin sÝnÝrlarÝ Ġtil ile Dinyeper arasÝndaki b�lge olarak belirtilmiĢtir. 

Fakat BatÝ DeĢt-i KÝp�ak Ġslam kaynaklarÝna g�re olduk�a geniĢ sahayÝ kapsamakta idi. Mesela Arap 

coğrafyacÝsÝ al-Ġdrisi‟nin (XII. y�zyÝl) dediklerine g�re g��ebe Kumanlar Dinyeper ile Dinyester 

arasÝndaki b�lgede varlÝklarÝnÝ s�rd�r�yorlardÝ. Doğu Dinyeper y�resinde ise KÝp�ak ordusu 

bulunmakta idi. 

KÝp�aklarÝn batÝ birliği on bir boydan oluĢuyordu. Onlar: Toksoba, Yetioba, Burcoğlu, Ġlborili, 

Kangaroğlu, Coğlu, Durut, Kulabaoğlu, Cartan, Karaberikli, Kotan. AyrÝca BatÝ KÝp�ak 

Konfederasyonu‟nda y�netici s�lale Toksoba ve Burcoğlu‟ndan �ÝkardÝ. Kazakistan topraklarÝnda 

kurulan Doğu KÝp�ak birliğindeki etnik ve KÝp�ak toplumunun kuruluĢunun geliĢmesi ve derinleĢmesi 

Doğu KÝp�ak ulusunun kavim yapÝsÝndan a�Ýk�a anlaĢÝlmaktadÝr. 

Arap bilginleri Ahmed at-TÝni (1235-1318) ve ad-DimaĢki‟nin (1301-1349) eserlerinde Doğu 

Ulus‟un kavim yapÝsÝ hakkÝnda yeterince bilgi vardÝr. Ulus 16 etnik toplumdan teĢekk�l etmiĢtir. 

Bunlardan 8‟i esas kavimleri diğer 8‟i ise k���k �yeleri oluĢturmakta idi. Bu 16 kavimlik KÝp�ak 

Konfederasyonu d�zensiz, rastgele oluĢmuĢ değildir. Aksine burada herĢey kavimlerin s�lale, sosyal 

ve siyasi niteliklerine g�re muntazam Ģekilde d�zenlenmiĢtir. Ġlk �nder kavim Borili (bazÝ kaynaklarda 

Ġlborili) kavmi idi. Bu kavimden nesilden nesle KÝp�ak hanlarÝ gelmekte idi. Borili kelime anlamÝyla kurt 

anlamÝna gelmektedir. 

Tarihi ve etnografik eserlerde kurt k�lt� bazÝ T�rk kavimlerinin sembol� ve eski T�rklerin totemi 

olarak yaygÝndÝr. B�rili (Elb�rili) Merkezi Asya menĢeli eski T�rk kavmidir. Diğer bir kavim Toksoba da 

aynÝ Ģekilde on ikili boy niteliği ile asil kavimler arasÝnda yer almakta idi. Daha sonra Yetioba kavmi 
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gelir. Bu kavim yedi boydan m�teĢekkildir (Yediboylular). BunlarÝ takiben Durud (Durtoba) kavmi gelir. 

D�rt boylu anlamÝna gelmektedir. (durt oba-d�rt oba). BeĢinci kavim olarak al-ArÝs kavmi gelir. Bu 

kavmin Ġran k�kenli olan AlanlarÝn akrabasÝ olarak bilinen Aso kavmi olduğu sanÝlmaktadÝr. Bu 

T�rkleĢen As (Ars) kavminin Aral Denizi‟ne yakÝn b�lgelerde yaĢayan gruplarÝ, KÝp�ak kavmi dahiline 

girmiĢ olmalÝdÝrlar. Bir baĢka kavim olan Burcoğlu aynÝ zamanda G�ney Rusya steplerindeki KÝp�ak 

toplumunun �st tabakasÝnÝ oluĢturanlardandÝr. AynÝ Ģekilde bu kavim mensuplarÝ MÝsÝr‟daki Meml�k 

sultanlarÝ HanedanlÝğÝ‟nÝn kurucularÝdÝr. Yedinci olarak Mankuroğlu kavminden bahsedilmektedir. Her 

halde bu kavim Kimek boylarÝndan biridir. Kaynaklardaki bilgilere g�re Kimek �lkesinde Mankur adlÝ 

dağ mevcuttur. Dağ adÝ totem olarak Kimek Konfederasyonu‟na dahil bir gruba verilmiĢ olabilir. 

Sonuncu ve en kalabalÝk kavim Ġmek kavmidir. Ġslam kaynaklarÝnÝn bir �oğunda bahsedildiği gibi bu 

kavim T�rk dilinde konuĢan Kimek kavmidir. XI. yy. Kimek Devleti‟nin yÝkÝlÝĢÝndan sonra Kimek adÝ 

yazÝlÝ kaynaklarda ge�memektedir. Onun yerine Ġmek adÝ anÝlmaktadÝr. KÝp�aklarla Ġmekler arasÝndaki 

siyasi ve k�lt�rel bağ o kadar kuvvetlenmiĢtir ki Mahmud KaĢg�ri (XI. y�zyÝl) zamanÝnda Ġmeklere 

KÝp�aklar deniliyordu. Fakat Ġmekler kendilerini ayrÝ grup olarak g�r�yorlardÝ. Ad-DimaĢki adÝ ge�en 

kavimlerden bahseden yazÝsÝnda Ġmekler hakkÝnda: “Onlar (Ġmekler) Ģimdi Harezmliler oldular” der. 

Bu ifade ile Ġmek hanÝnÝn kÝzÝ, HarezmĢah TekiĢ‟in hanÝmÝ Terken Hatun‟un hizmetinde bulunan on 

bin kiĢilik askeri kastetmiĢ olmalÝdÝr. 

K���k gruplar arasÝnda ilk olarak Tağ isminden bahsedilmektedir. Eski Oğuz hikayelerine g�re 

Tağ Oğuz k�kenlidir. Bundan sonra eski BaĢkur kavi olan BaĢkurtlardan s�z edilir. Bunlardan bazÝ 

gruplar XI. y�zyÝlda Aral ve Hazar y�resine yerleĢmiĢti. Daha sonra gelen isim KumanlÝdÝr. Bunlar 

esas Kuman kavminin Doğu Avrupa‟ya g�� ettiği sÝrada Kazakistan topraklarÝnda kalan grup olabilir.  

Diğer iki kavim Bazanak (Bacanak) ve Bacna‟dÝr. Bunlar BaĢkurtlarla beraber Pe�enek birliğine 

dahildi. IX. y�zyÝlÝn ilk yarÝsÝnda bunlar Oğuz, Kimek ve Karluk birliğinden ayrÝlarak b�y�k bir kÝsmÝ ile 

Aral Denizi, Embi ve YayÝk b�lgesinden batÝya doğru g�� etmeye mecbur olmuĢlardÝr. YazÝlÝ 

kaynaklardaki bilgilere g�re adÝ ge�en �� T�rk k�kenli kavim BatÝ Kazakistan‟da yerleĢerek KÝp�ak 

birliğine d�hil olmuĢlardÝr. Bunlardan sonra gelen Karab�r�kl� de Aral y�resindeki Pe�enek kavmine 

dahildi. Bu kavim adÝ Karakalpak ismi ile aynÝdÝr. Diğer kavim Uzlar. Bunlar Oğuz veya Oğuz halkÝna 

verilen diğer isim olan Uz ismiyle anÝlmaktadÝr. KÝp�ak birliğini oluĢturan son kavim Cortan‟dÝr 

(ġortan). Kelime anlamÝ “turna balÝğÝ” manasÝndadÝr ve bu da bize kelimenin T�rk k�kenli olduğunu 

g�stermektedir. 

 

Sonu� olarak konfederasyona giren kavimler: Kimekler (Ġmek, Mankuroğlu), Oğuzlar (Uz ve 

Tag), Pe�enek-BaĢkurtlar (BaĢkurt, Bacanak, Baca), Aslar ve Kumanlar (Kumanlu ve ġortan) ve 

KÝp�aklar (Borili-ilborili, Toksoba, Yedioba, Burcoğlu, Durtoba). BunlarÝn her birinin KÝp�ak etnik 

oluĢumunda �nemli yeri olmuĢtur. KÝp�ak Konfederasyonu KÝp�aklarla beraber T�rk k�kenli Kimek, 

Kuman, Pe�enek, Eski BaĢkurt, Oğuz kavimlerini ve T�rkleĢmiĢ Ġran k�kenli kavimleri de i�ine 
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almakta idi. KÝp�ak HanlÝğÝ ve halkÝnÝn oluĢumu s�recinde KÝp�aklar sahip olduğu g�� sayesinde, 

hakimiyeti altÝndaki topraklarda yaĢayan kavimleri asimile etmeye muvaffak olmuĢlardÝr. 

YukarÝda adÝ ge�en kavimlerin dÝĢÝnda KÝp�ak toplumunun oluĢmasÝnda etkili olan diğer bir 

kavim kalabalÝk KanglÝ kavimidir. Onlar XII. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda AĢağÝ Sir Derya ile Aral bozkÝrÝnda 

etnik b�lgesel birliği oluĢturmuĢlardÝr. KanglÝ adÝnÝn menĢei konusunda araĢtÝrma eserlerinde birka� 

g�r�Ģ mevcuttur. BazÝ araĢtÝrmacÝlar KanglÝ ismini Kanğar Pe�eneklerin adÝ ile birleĢtirmeye 

�alÝĢÝyorlar. AynÝ zamanda KanglÝlarÝ KÝp�aklarla Pe�eneklerin karÝĢÝmÝ sonucu ortaya �Ýkan kavim 

olarak g�renler de vardÝr. ���nc� bir g�r�Ģ ise KanglÝlarÝn Kimek ve KÝp�ak kavimlerinin Sir Derya ve 

Aral b�lgesindeki eski Pe�enek ve Oğuz kavimlerini iĢg�l etmesi ile ortaya �ÝkmÝĢ olabileceği 

kanaatindedir. Bahsedilen ilm� g�r�Ģler KanglÝ isminin sadece XI. y�zyÝlÝn i�in ge�erli a�ÝklamasÝnÝ 

kapsamaktadÝr. Fakat daha eski d�nemde IX. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda Uygur el�isinin bahsettiği 

BasmÝl, Tokuz Oğuz ve Karluklarla komĢu Altay b�lgesinde yaĢayan Kara KanglÝ (Kara KanğlÝk) 

isminin a�ÝklanmasÝ ise biraz zordur. Oğuz Han DestanÝ‟nda KanglÝlar KÝp�ak, Uygur ve Karluklarla 

beraber eski T�rk kavmi olarak bahsedilir.  

XI. y�zyÝlda Mahmud KaĢg�ri‟de KanglÝ adÝnÝn a�ÝklanmasÝ, KÝp�aklara mensup y�ce insanÝn 

adÝ Ģeklinde yapÝlmÝĢtÝr. KÝp�ak etnik birimine aynÝ zamanda T�rk k�kenli X. y�zyÝlda Doğu 

T�rkistan‟dan Kazakistan topraklarÝna gelen Uran kavmiyle Bayatlar da AzkiĢ ve T�rkeĢler gibi onlara 

dahil olmuĢlardÝr.  

XII. y�zyÝlda bu son iki kavmin Karadeniz b�lgesinde g�r�lmeleri KÝp�aklarÝn buralara kadar 

yayÝlmasÝnÝn sonucudur. KÝp�ak etnik kurumunun diğer �yeleri Karluklar, �iğiller ve Kaylar 

olmuĢlardÝr. Kazakistan topraklarÝnda KÝp�ak halkÝnÝn oluĢum s�reci, etnik b�lgede iktisadi hayatÝn, 

toplumsal iliĢki sisteminin ve konuĢulan dil gibi k�lt�rel �zelliklerin tek tipli olmasÝnÝ sağlamÝĢtÝr.  

KÝp�aklarÝn diğer etnik gruplarla kurduklarÝ sÝkÝ m�nasebet onlarÝn etnik toplum yapÝlarÝnÝ 

etkilemiĢtir. Gittik�e y�kselen KÝp�ak siyasi g�c�n�n sayesinde onlara dahil olan diğer kavimler de 

kendilerinin aynÝ k�kenden geldiklerine inanarak KÝp�ak adÝnÝ kullanmaya baĢlamÝĢlardÝr. Fakat 

KÝp�ak halkÝnÝn oluĢum s�recinin esas safhasÝ Moğol istilasÝ ile kesilmiĢtir.  

KÝp�aklar XI-XII. y�zyÝllarda Kazak halkÝnÝn �z�n� oluĢturmakta idiler. AynÝ zamanda KÝp�aklar 

diğer T�rk k�kenli: KÝrgÝz, Karakalpak, �zbek, BaĢkurt, Tatar, Kara�ay, Balkar, KumÝk, Azerbaycan, 

T�rk, Hakas, AltaylÝlar gibi halklarÝn oluĢumunda da etkili olmuĢlardÝr. 
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Kuman / Kıpçaklar / Prof. Dr. Mustafa Safran [s.785-792]   

Gazi �niversitesi Gazi Eğitim Fak�ltesi / T�rkiye 

 

Orta Asya bozkÝrlarÝ ile bunun tabii bir devamÝ olan cenubi Ģarki Avrupa bozkÝrlarÝ tarihin 

kaydettiği en eski devirden beri, T�rklerin yaĢadÝğÝ bir saha olmuĢtur. BurasÝ muhtelif T�rk 

kavimlerinin g�� ve kaynaĢmalarÝna sahne olduğu gibi, burada bir�ok T�rk devleti de kurulmuĢ ve 

T�rk k�lt�r merkezleri meydana gelmiĢtir. Hun Devleti‟nin ağÝrlÝk merkezinin garba doğru kaymasÝ ile, 

IV. asrÝn ortalarÝnda HunlarÝn bir kÝsmÝ, AlanlarÝn yurdunu iĢgal ederek, Hazar denizine geldiler ve 

imparatorluğun merkezi buraya nakledildi. Attila‟nÝn (434-453) kurduğu imparatorluk bozkÝrlarÝn 

bulunduğu sahayÝ �ok aĢmÝĢtÝr. VI. asrÝn ortalarÝnda bunlarÝ takip eden Avarlar da Orta Asya‟ya kadar 

ilerleyerek HunlarÝn yerini almÝĢlardÝr. VIII. asÝrda AvarlarÝn yerini Kuran Han‟Ýn idaresinde birleĢmiĢ 

olan Oğuz kavimlerinin Bulgar birliği almÝĢtÝr. Bir m�ddet k�kt�rk Devleti‟ne dahil bulunan bu sahanÝn 

daha �ok ticaret yollarÝnÝn birleĢtiği Don-Ġdil-Kafkas m�sellesinde Hazarlar hakim olmuĢlardÝr.1 

Cenub-i ġarki Avrupa bozkÝrÝ bundan sonra da bir �ok T�rk kavmini kendine �ekmiĢtir. Bunlar 

burada bir devlet kurmamÝĢlar ve daha �ok kavmi esaslara g�re birleĢmiĢ olan birlikler halinde 

kalmÝĢlardÝr. Hakim kavmin adÝ ile adlandÝrÝlan bu birlikler daha evvelkileri kendi i�lerine, aldÝklarÝ gibi, 

daha sonrakiler i�in de tabii bir birlik unsuru olmuĢlardÝr. Bunlardan biri evvelce k�kt�rk Devleti‟ne 

dahil bulunan Pe�enekler olup, YayÝk nehri havzasÝnda oturuyorlar ve Hazarlara h�cumlarda 

bulunuyorlardÝ. Hazarlar, daha Ģarkta bulunan Oğuzlar (Uzlar) ile anlaĢarak, 889‟da beraberce 

Pe�enekleri hezimete uğratmÝĢlardÝr. Bunu m�teakip, Pe�eneklerin b�y�k bir kÝsmÝ garba doğru g�� 

etmiĢ ve MacarlarÝ Levedya‟dan �ÝkarmÝĢlardÝr. Bir kÝsmÝ da Oğuzlara dehalet etmiĢ olmalÝdÝr. XI. 

asÝrda, Mahmud KaĢgari‟ye g�re, Oğuz kabileleri i�inde Pe�enekler de bulunuyordu. Bir ka� sene 

sonra, Pe�enekler, BulgarlarÝn m�ttefiki sÝfatÝ ile, MacarlarÝ Stelk�z‟den �ÝkarmÝĢlardÝr. 968‟de Kiyev‟i 

muhasara etmiĢler ve 972‟de Svyatoslav‟Ý Dnyeper Ģelaleleri civarÝnda �ld�rm�Ģlerdir. XI. asÝrda 

Ģarktan gelen Oğuzlar ile beraber Ģimalden Rus baskÝsÝ altÝndakilerin bir kÝsmÝnÝn Bizans arazisine 

g�� ettiği, bazÝ b�l�klerin de Ruslar ile iĢbirliği yaptÝğÝ ve Ruslar ile birlikte HÝristiyanlÝğÝ kabul ettiği 

anlaĢÝlÝyor.2 

Garba doğru hareket eden kavimlerden biri OğuzlarÝn bir kÝsmÝ olan Uzlar olup, Volga nehrinin 

ĢarkÝnda oturuyorlardÝ. Uzlar XI. asÝrda Don-Dnyeper arasÝndaki Pe�enekleri yerlerinden �Ýkararak 

1065‟te Balkanlar‟a l068‟de de Macaristan‟a karĢÝ b�y�k bir taarruzda bulunmuĢlardÝ. Kiyev Beyliği‟nin 

cenubunda yerleĢenlerin bir kÝsmÝnÝn Ruslar ile iĢbirliği yaptÝğÝnÝ ve bilahare RuslaĢtÝğÝnÝ biliyoruz.3 

OğuzlarÝ takip ederek buralara gelenler de Kuman/KÝp�aklardÝr. 

KumanlarÝn adÝ Ģark kaynaklarÝnda en �ok KÝf�ak olarak ge�er. Bundan baĢka Ġmek, Yemek ve 

Kimek adlarÝ da sÝk sÝk g�r�l�r. G�kt�rk Kitabelerinde bu adlardan hi�birine rastlanmÝyor; bu 

kitabelerde ĠrtiĢ nehrinin adÝ ge�iyorsa da, orada hangi kavmin yaĢadÝğÝ zikredilmemiĢtir. Halbuki Arap 
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coğrafya eserlerinde ĠrtiĢ boyunda Kimek (Kemek) adlÝ bir kavmin yaĢadÝğÝ ve bu kavmin OğuzlarÝn 

kuzeyinde gayet geniĢ ve batÝda Ġdil veya Kama nehrine kadar yayÝlmÝĢ olduğu kaydedilmiĢtir. Kimek 

kavminin bir�ok uruğa b�l�nd�ğ� (Ġmi, Ġmek “Yimek”, Tatar, Bayandur KÝf�ak, Nilhaz, Eclad)4 ve 

bunlar arasÝnda en m�himlerini “Emek” ve KÝf�aklarÝn teĢkil ettikleri anlaĢÝlÝyor. Mahmut KaĢgari‟de 

Kimek adÝ ge�mektedir. Onun yerine “Emek” (Yemek) adÝ nakledilmiĢ ve bu ad altÝnda KÝp�aklarÝn bir 

uruğunun kastedildiği yazÝlmÝĢtÝr. SonralarÝ KÝp�ak kavmi ile birlikte “KanglÝ” kavminin de adÝ 

ge�mektedir. KÝp�aklarÝn XI. yy. ortalarÝnda Harezm ile komĢu olduklarÝ, yani Ġslam �lkeleri ile temasa 

ge�tikleri bilinmektedir.5 Fakat esas kitlenin ĠrtiĢ nehrinin batÝsÝna doğru kaydÝğÝ anlaĢÝlÝyor; XI. yy.‟da 

KÝf�ak-Yemeklerin doğu-g�ney sÝnÝrÝ Talas nehrine dayanÝyordu. Bu kavim, T�rk kavimleri arasÝnda 

iĢgal ettikleri sahanÝn geniĢliği itibariyle en b�y�ğ� idi.6 

KÝp�aklarÝn adÝ BatÝ kavimlerinde ve Ermenilerde baĢka t�rl�d�r. Rus vekayinamelerinde onlara 

“Polovts” denmiĢtir; BizanslÝlar ise Kuman demiĢlerdir. Macarlar Kun, Kuman ve Palo�; Almanlar 

Falon ve Falb; Ermeniler de “ChardeĢ” demiĢlerdir. Latin kaynaklarÝnda da “Cumanus” olarak 

ge�erler.7 

Bir kavme bu t�rl� değiĢik ad verilmesi Ģ�yle izah ediliyor: Rus�a, Almanca ve Ermenice bu 

kavime verilen adÝn manasÝ “a�Ýk sarÝ” ve “saman renginde olan sarÝ sa�”Ý ifade etmektedir. Yani bu 

�� dilde de KÝp�aklara takÝlan isim bir kavim adÝ değil de, bu kavmin sarÝĢÝn (daha doğrusu sarÝ-

kÝrmÝzÝ sa�lÝ) olduklarÝnÝ ifade etmektedir. Rus�adaki “Polovts” adÝ “beyazÝmsÝ sarÝ, sarÝmtÝrak” 

anlamÝna gelen “PolovÝy”den gelmektedir. Almancadaki “Falb” ise “beyazÝmsÝ sarÝ” demektir; 

Ermenicedeki “ChardeĢ”in de aynÝ manada olduğu anlaĢÝlÝyor. Bu suretle, KÝp�aklarla temas eden �� 

kavim, Ruslar, Almanlar ve Ermeniler, KÝp�aklarÝ sadece “sarÝĢÝnlar” diye tesmiye etmiĢlerdir.8 

N�meth‟e g�re Kun ve Kuman sarÝmtÝrak manasÝna gelen “ku” ve “kuba” s�z�nden neĢet etmektedir. 

“Kuman” s�z�, “T�rk”ten “T�rkmen” gibi “Kun” ve “man” unsurlarÝndan neĢet etmiĢ olabilir.9 

MenĢei pek aydÝnlatÝlamamÝĢ “Kuman” kavminin terkibi hakkÝnda, sarÝmtÝrak s�z�n� Moğol 

unsurlarÝnÝn karÝĢtÝğÝ Ģeklinde izah eden ve KumanlarÝn menĢeleri hakkÝnda ilk sistemli araĢtÝrma 

yapan Marquart‟Ýn10 bu g�r�Ģ� ve KumanlarÝ, Uzak Doğu‟da Amur nehri dolaylarÝnda yaĢadÝğÝnÝ ileri 

s�rd�ğ� “Murga” adlÝ bir Moğol kavminin “Kun” kabilesine bağlama iddiasÝ, onun kaynaktaki bazÝ 

kelimeleri yanlÝĢ okumasÝ dolayÝsÝyla kabul edilmemiĢtir.11 

Kun-Kuman-SarÝ-KÝp�ak meselesine dair son araĢtÝrmalara g�re durum Ģ�yle g�r�nmektedir; 

(KumanlarÝn batÝya g���nden �nce) Orta Asya‟da Ġdil-Seyhun-ĠrtiĢ arasÝnda Oğuzlar; Tobal, ĠĢim 

�evresinde KÝp�aklar; buradan Altaylar‟a doğru Kimekler; IĢÝk G�l etrafÝnda Karluklar bulunuyor, daha 

doğuda Nan-ġan b�lgesinde SarÝ-Uygurlar yer alÝyordu. Huang-ho dirseği dolaylarÝnda nesturi 

(HÝristiyan) �rg�tler vardÝ. ĠĢte bu sÝralarda Kunlar da bu civarda bir yerde yaĢamakta idiler. Kunlar 

beraberlerinde SarÝ-Uygurlardan bir kitleyi de s�r�kleyerek, Cungarya kapÝsÝndan T�rkmen (Karluk) 

b�lgesine, oradan da kuzeyde KÝp�aklar sahasÝna geldiler. Eğer 300 bin �adÝr halkÝnÝn �in‟den 

�Ýkarak Kara-HanlÝ �lkesine saldÝrmak istediklerine, fakat Balasagun‟a 8 g�nl�k mesafede Kara-HanlÝ 

Togan Han tarafÝndan geri atÝldÝklarÝna dair Ġbn‟�l-Esir‟deki haberi bu hadise ile ilgilendirmek m�mk�n 
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ise,12 b�y�k Kun-SarÝ g���n� KÝp�ak topraklarÝna �eviren sebebin Kara-HanlÝ mukavemeti ve karĢÝ 

taarruzu olduğunu kabul etmek gerekir.13 

AslÝnda BatÝ G�kt�rk topluluklarÝndan olan KÝp�ak k�tlesi eski �iklerin X. asÝrdaki devamÝ 

olduğu anlaĢÝlan, ĠrtiĢ boylarÝndaki Kimeklerden ĠĢim-Tobol vadilerinde oturan bir kol idi. KaĢgarlÝ, 

Yimekleri, (Ġmek) KÝp�aklardan saydÝğÝnÝ fakat KÝp�aklarÝn kendilerini ayrÝ bir boy saydÝklarÝnÝ 

kaydetmektedir. Marquart‟a g�re, o sÝrada (XI. asrÝn son yarÝsÝ) ikili federasyon (Kimek = iki Yimek, 2 

Ġmek) halinde yaĢayan Kimeklerde idareciliğin KÝp�ak kolunda olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. Bu iktidar 

değiĢikliği her halde asrÝn baĢlarÝnda vukua gelmiĢ ve KÝp�aklar BalkaĢ‟tan ĠrtiĢ‟e kadar hakim 

bulunduklarÝ sÝrada g�neyden Kun (Kuman) SarÝlarÝn gelmesi ile daha da kuvvet kazanarak, bu sefer 

hep birlikte, Volga �zerinden batÝya y�nelmiĢlerdir.14 

KÝp�ak/KumanlarÝn ĠrtiĢ-Talas sahasÝndan batÝya doğru harekete ge�meleri, 916 yÝllarÝnda �in‟in 

kuzeyinde teĢekk�l eden KÝtay Devleti‟nin faaliyeti ile bağlÝ olsa gerektir.15 KÝtaylar kuvvet 

kazandÝk�a, bazÝ T�rk z�mrelerini batÝya doğru itmiĢler ve bu itiĢin neticesi KÝp�aklara da dokunmuĢ, 

bazÝ KÝp�ak boylarÝnÝn yer değiĢtirmesine sebep olmuĢtur. X. yy. ortalarÝnda ĠrtiĢ boylarÝnda Kimek 

adlÝ b�y�k bir T�rk kavmi bulunuyordu; bunun bir kÝsmÝ “Emek” (Yemek) adÝnÝ taĢÝyordu. BaĢka bir 

kÝsmÝnÝn da “KÝp�ak” (KÝf�ak) adÝnÝ taĢÝdÝğÝ ve bu adÝn bir m�ddet sonra camiaya teĢmil edildiği 

anlaĢÝlÝyor. Mahmud KaĢgari Divan-� L�gat-it T�rk‟�n� yazdÝğÝ sÝralarda (1070‟lerde) KÝp�aklarÝn g�� 

sahasÝ batÝda itil boyunu �oktan ge�miĢti. BunlarÝn doğu kÝsmÝ ise “Yemek” adÝyla Talas kÝyÝlarÝnda 

bulunuyordu.16 

Esas KÝp�ak/Kuman kitlesinin YayÝk nehrinin batÝsÝnda Ġdil istikametinde ilerleyiĢi en ge� XI. yy. 

baĢlarÝnda olsa gerektir. Bu hareketin �ok geniĢ bir cephe �zerinde yapÝldÝğÝ muhakkaktÝr. KÝp�aklarÝn 

bir kÝsmÝ ĠrtiĢ boyundan UrallarÝ aĢarak Kama-Ġdil sahasÝna sokulmuĢlar ve b�ylece Ġdil BulgarlarÝ ile 

karÝĢmaya baĢlamÝĢlardÝ. Orta Ġdil boyunun KÝp�aklaĢmasÝ bu suretle baĢlamÝĢ olmalÝdÝr. KÝp�aklarÝn 

diğer z�mreleri aĢağÝ Ġdil boyuna girmiĢler ve HazarlarÝn bir etnik unsur olarak ortadan kalkmasÝnda 

baĢlÝca amil olmuĢlardÝr. KÝp�aklar, Pe�enek ve Uzlardan boĢalan yerleri iĢgalle kuzey Kafkaslar‟a, 

Kuban boyuna ve aĢağÝ Don boyuna ve oradan da Dnyeper (�zi) istikametine gitmiĢlerdir.17 

Rasovsky‟ye g�re KÝp�aklar beĢ b�l�kten ibaretti; 

 1-Orta Asya b�l�ğ�, 2- Volga-YayÝk b�l�ğ�, 3- Donye�-Don b�l�ğ�, 4- AĢağÝ Dnyeper b�l�ğ�, 

5- Tuna b�l�ğ�.18 

KÝp�aklarÝn Ġdil boyuna gelmeleri 1030 tarihlerinde olsa gerektir. Ġran Ģairlerinden NasÝr 

H�srev‟in yazÝlarÝnda g�r�ld�ğ� ve�hile, KÝp�aklar XI. yy. baĢlarÝnda YayÝk nehri boyunda idiler. Rus 

vekayinamelerinde “Polovts” adÝ ile Kuman/KÝp�aklar ise ilk defa 1055 tarihinde zikredilmiĢlerdir. 

Demek ki, KumanlarÝn Ġdil boyundan Dnyeper (�z�) boyuna gitmeleri 20-25 yÝl i�inde vuku bulmuĢtur. 

KumanlarÝn Rus yurduna UzlarÝ takiben geldikleri de muhakkaktÝr.19 
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1055 senesi kÝĢÝnda RuslarÝn Pereyaslavl Knezi Vsevolod Voina‟daki Torklar (Uzlar) �zerine 

y�r�m�Ģ ve onlarÝ yenmiĢti. AynÝ senede (her halde yazÝn) BoluĢ adlÝ KÝp�ak beyinin kumandasÝndaki 

“PolovtsÝ”lar (KÝp�aklar) Rus yurduna gelmiĢler ve Vsevolod da onlarla barÝĢ akdettikten sonra, onlar 

geldikleri yere gitmiĢlerdi. Bu suretle Ruslarla KÝp�aklar arasÝndaki ilk karĢÝlaĢma bir anlaĢma ile 

sonu�lanmÝĢtÝ. Mamafih birka� yÝl sonra KÝp�aklarÝn ikide bir Rus knezliklerine saldÝrdÝklarÝnÝ ve 

RuslarÝn “Steple m�cadelelerinin” �ok �etin bir safhaya girdiğini g�receğiz.20 

Kumanlar 1060‟dan sonra UzlarÝ takiben Tuna boyuna doğru s�ratle ilerlemiĢler ve 1064‟te 

UzlarÝ Tuna‟nÝn g�neyine atmÝĢlardÝr; aynÝ zamanda KÝp�aklarÝn Transilvanya-Macaristan 

istikametinde ilerledikleri anlaĢÝlÝyor. Bu suretle XI. yy. sonlarÝnda Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlar 

tamamÝyla KÝp�ak/KumanlarÝn eline ge�miĢ bulunuyordu.21 Bundan dolayÝdÝr ki, eski Mafazat al-

Guzziya tabiri yerine, DeĢt-i KÝp�ak (ilk defa XI. asÝrda NasÝr H�srev‟in Divan‟Ýnda rastlanÝr) tabiri 

ge�miĢ ve bu DeĢt-i Hazar‟in m�teradifi olarak Cenub-i Ģarki Avrupa bozkÝrlarÝna da teĢmil edilmiĢtir. 

Daha sonralarÝ KÝp�ak adÝ AltÝnordu memleketi i�in de kullanÝlmÝĢtÝr.22 

DeĢt-i KÝp�ak tabiri, dar ve geniĢ olmak �zere iki manada anlaĢÝlmaktadÝr. Dar manasiyle DeĢt-i 

KÝp�ak XI. yy ortasÝndan XIII. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝna yani Moğol istilasÝna kadar olan devredeki KÝp�ak 

HanlÝğÝ‟nÝn yayÝldÝğÝ sahayÝ ifade etmektedir. DeĢt-i KÝp�ak‟Ýn hudutlarÝ, AltÝnordu zamanÝnda yukarÝ 

Bulgarya HanlÝğÝ‟nÝ, Kuban ve Terek ÝrmaklarÝndan Derbend‟e kadar olan Kuzey Kafkasya‟yÝ ve 

Harezm �lkesini de i�ine alarak geniĢlemiĢti. B�ylelikle DeĢt-i KÝp�ak, hudutlarÝ ve sahasÝ itibariyle 

(XI-XIII. yy. ortalarÝna g�re) b�y�m�Ģ ve daha geniĢ bir mana kazanmÝĢtÝr.23 

KÝp�aklarÝn rehberliği altÝnda b�y�k bir kavm� birlik meydana gelmiĢ olmakla beraber, bunun 

tam bir siyasi birlik haline gelmediği bilinmektedir. KÝp�ak guruplarÝ, ayrÝ ayrÝ �ok m�essir hamleler 

yapabilecek kudrette olmakla beraber, bir idare altÝnda ve muayyen merkezler etrafÝnda 

toplanamamÝĢlardÝr. Cenubi ġarki Avrupa bozkÝrÝ bundan �nce de bir�ok T�rk kavmini kendine 

�ekmiĢtir. Bunlar burada bir devlet kurmamÝĢlar daha �ok kavmi esaslara g�re birleĢmiĢ olan birlikler 

halinde kalmÝĢlardÝr. Hakim kavmin adÝ ile adlandÝrÝlan bu birlikler daha evvelkileri kendi i�lerine 

aldÝklarÝ gibi, daha sonrakiler i�in de tabii bir birlik unsuru olmuĢlardÝr.24 

G��ebe T�rk uruğlar camiasÝnda KÝp�aklar kadar geniĢ bir sahayÝ iĢgal eden baĢka bir uruğ pek 

bilinmiyor. Bu kadar kalabalÝk ve geniĢ sahayÝ iĢgal eden KÝp�aklarÝn bir siyasi teĢekk�l (devlet) 

kuramasalar bile oynadÝklarÝ siyasi rol�n �nemi g�z ardÝ edilemez. Nitekim KÝp�ak-Rus m�cadeleleri, 

Rus tarihinde “Steple m�cadele” safhasÝnÝn en �etin bir devri olarak vasÝflandÝrÝlmaktadÝr.25 

Ġlk KÝp�ak-Rus m�cadelesi 1061 yÝlÝnda KÝp�aklarÝn Preslavl Knezliği arazisine saldÝrmalarÝyla 

baĢlamÝĢ ve KÝp�aklarÝn zaferi ile neticelenmiĢti. Bundan sonra KÝp�aklarÝn tam yedi yÝl Rus arazisini 

rahat bÝraktÝklarÝ g�r�l�r, ��nk� onlar Pe�enek ve UzlarÝ takiple meĢguld�ler. Pe�enek ve Uzlardan 

bir�oğu Rus sahasÝna iltica etmiĢler Rus knezleri tarafÝndan hizmete alÝnmÝĢlardÝ. Bu ise KÝp�aklar 

nazarÝnda d�Ģmanca bir hareket olarak telakki edilmiĢ l068‟de b�y�k kuvvetler ile Rus arazisine 

h�cum eden KÝp�aklarÝn bu hareketi artÝk ardÝ arkasÝ kesilmez seferler baĢlangÝcÝ olmuĢtur.26 
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1071, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084, 1085, 1092 yÝllarÝnda KÝp�aklar Rus Ģehirlerini ve 

�evrelerini yağma ediyorlardÝ. Mamafih onlarÝn hareketi nispeten mahdut bir sahayÝ, Pereyaslavl, 

�ernigov ve sağ sahilde de Kiyev‟in g�neyini ge�miyordu. 

KumanlarÝn Ruslara karĢÝ hareketleri, daha sonraki yÝllarda Rus knezlerinin kendi davetiyle 

olduğu gibi, ayrÝca Rus knezlerinden “tahta �ÝkÝĢlarÝ” m�nasebetiyle bir nevi bahĢiĢ kabilinden para, 

kÝymetli kumaĢlar veya “davar” istekleriyle de bağlÝ olacaktÝr. Kiyev tahtÝna yeni bir knez �Ýkar �Ýkmaz 

KÝp�aklar hemen birtakÝm hediye taleplerinde bulunuyorlar, barÝĢÝ muhafaza karĢÝlÝğÝnda altÝn, kumaĢ 

ve “davar” istiyorlardÝ. Knezler de bunu yerine getirmek mecburiyetinde idiler. Bu devrin meĢhur Rus 

knezi Vladimir Monomach, �ocuklarÝna hitaben bÝraktÝğÝ “Nasihatler”inde, “Kumanlarla 19 defa barÝĢ 

akdederek, onlara �ok�a davar ve kÝymetli kumaĢ verdiğini” kaydetmiĢtir. Bu yoldaki talepleri yerine 

getirilmediği takdirde KÝp�aklarÝn hemen atlarÝnÝn sÝrtÝna binerek Rus sahasÝna y�neldikleri anlaĢÝlÝyor. 

Bu suretle XI. yy. sonlarÝna doğru KÝp�aklarÝn baskÝsÝ yalnÝz Pereyaslavl Knezliğine değil Kiyev 

Knezliği �zerine de y�neltilmiĢ bulunuyordu. Kiyev knezleri de KÝp�aklara kÝyasla �ok zayÝf 

olduklarÝndan �oğu zaman bu talepleri yerine getirmek mecburiyetinde idiler. Kiyev ve diğer Ģehirlerin 

knezleri menfaatleri icabÝ, KÝp�aklarla iyi ge�inmek zorundaydÝlar, bu maksatla onlardan bazÝlarÝnÝn 

Kuman beyleri ile akrabalÝk tesisine, giriĢtikleri, KÝp�ak kÝzlarÝnÝ almaya baĢladÝklarÝ g�r�lmektedir.27 

1090-1110 yÝllarÝ Karadeniz kuzeyi sahasÝndaki KÝp�ak/KumanlarÝn en kudretli devrini teĢkil 

etmektedir. Bu sÝralarda KÝp�aklarÝn baĢÝnda �ok cesur ve kabiliyetli baĢbuğlar bulunuyordu. Bunlar: 

Benek (Bonyak), Tugorhan (Tugorkan), SarÝhan (ġaruhan) ve AltÝnapa idiler. Gerek Rus 

vekayinameleri ve gerekse Bizans kaynaklarÝnda bu KÝp�ak baĢbuğlarÝnÝn adlarÝ ve faaliyetleri 

hakkÝnda epey bilgi verilmektedir. Bizans tarafÝndan kÝĢkÝrtÝlan ve yardÝma �ağrÝlan KÝp�aklar, 1091‟de 

Pe�enekleri imha etmekle Bizans‟Ý muhakkak bir felaketten kurtarmÝĢlardÝ. AynÝ senede KÝp�aklar 

Macaristan‟Ýn i�lerine kadar sokulmuĢlardÝ. BaĢlarÝnda Kaplu� adlÝ bir baĢbuğ vardÝ. 1092‟de 

Lehistan‟a bir sefer a�Ýyorlar, 1092-1093‟te tekrar Bizans �lkesini yağma ediyorlar, mamafih en �ok 

akÝnlara sahne olan yerler yine de Rus knezlikleridir.28 

1093-1094‟te KÝp�aklarÝn Rus b�lgesine akÝnlarÝ devam etti. AnlaĢÝldÝğÝna g�re maksatlarÝ 

toprak iĢgali değildi. Pe�eneklerde g�r�ld�ğ� gibi b�lgede, Hazarlar dahil herhangi bir bozkÝr T�rk 

siyasi topluluğu i�in ge�erli olmak �zere, bozkÝr ikliminden harice �ÝkÝlmÝyor, kendi hayat tarzlarÝ en 

uygun arazinin muhafazasÝnÝ, dÝĢ tehlikeden uzak kalmasÝnÝ sağlamak gayesi ile bozkÝrlar �tesindeki 

siyasi topluluklarÝn daima baskÝ altÝnda tutulmasÝna �alÝĢÝlÝyordu. T�rk topraklarÝnÝn g�venliği ĢartlarÝ 

i�inde ger�ekleĢtirilen barÝĢlar, �ok kere, karĢÝ taraf s�z�nden d�nmediği m�ddet�e s�r�p gitmekte idi. 

Bu durum bazen evlenmelerle de sağlamlÝk kazanÝyordu. Bir anlaĢmaya g�re Tugorkan‟Ýn kÝzÝ, Kiyev 

knezi Svyatopolk ile; sonra �ernigov knezi Oleg, baĢbuğ Uzluk‟un kÝzÝ ile evlendi. B�ylece bir ara 

knezlerin ve ileri gelenlerinin hatunlarÝndan �oğunu KÝp�ak prenses ve kÝzlarÝ teĢkil etti.29 

Bununla beraber, KÝp�ak-Rus m�nasebetleri pek huzurlu değildi. ��nk� knezler kendi 

aralarÝndaki m�cadelelerde birbirlerine karĢÝ KÝp�aklardan destek sağlamaya �alÝĢÝyorlar veya 

yanlarÝndaki KÝp�ak baĢbuğlarÝnÝn adamlarÝnÝ, fÝrsat bulduk�a, ortadan kaldÝrÝyorlardÝ. 1096 
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baĢlarÝnda Kiyev‟e g�nderilen iki el�i (Ġtler ve KÝtan) maiyetleri ile birlikte �ld�r�lm�Ģlerdi.30 Hadise bir 

savaĢa yol a�tÝ. Tugorkan ile baĢbuğ K�re bazÝ kasabalarÝ yaktÝlar. Kiyev‟i ve civarÝnÝ yağmaladÝlar 

(1096). Fakat knezlerin ittifakÝ karĢÝsÝnda savaĢÝ kaybettiler, muharebede Tugorka ile oğlu �lm�Ģlerdi. 

Ġki oğlu Kuman/KÝp�ak baĢbuğlarÝnÝn kÝzlarÝ ile evli Kiyev Prensi Vladimir Monomakh daha planlÝ 

davrandÝ; 1097‟de Liyubec kasabasÝnda tertiplediği b�y�k toplantÝ ile knezleri uzlaĢtÝrmaya, Rus 

mukavemetini teĢkilatlandÝrmağa giriĢti ve 1103‟de b�t�n knezlerin baĢÝ da, KÝp�aklara karĢÝ b�y�k bir 

baĢarÝ kazandÝ. Kumanlar buna kÝsa fasÝlalarla Ģiddetli akÝnlar halinde cevap verdiler ki (1105-1111 

arasÝnda 4 defa), Rus kroniklerini dolduran bu m�cadeleler Rus halk edebiyatÝnÝ zenginleĢtirmiĢtir. V. 

Monomakh‟Ýn �l�m�nden sonra knezler arasÝnda m�nazaalar tekrar alevlendiği zaman KÝp�aklar 

bundan faydalanamadÝlar. DevamlÝ �arpÝĢmalarla gen�lerini ve dirayetli baĢbuğlarÝnÝ teker teker 

kaybeden Kiyev civarÝ KÝp�ak birliğinde zayÝflÝk emareleri belirmiĢti.31 

Marquart‟a g�re KumanlarÝn tekrar toparlanmasÝ, yeni unsurlarÝn katÝlmasÝ ve bu sayede 

ordunun taze kuvvet kazanmasÝ ile ilgilidir. 1115 yÝllarÝnda Man�urya sÝnÝrÝndan yeni bir kavim dalgasÝ 

Avrupa‟ya doğru koparak gelir. Curci Devleti kurulunca, bir �in kaynağÝna g�re Hi adÝ verilen kavim 

batÝya saldÝrÝr, kendisi ile birlikte Kimek oymak birliğine bağlÝ Ural‟daki KÝp�aklarÝ s�r�kler ve onlarÝn 

i�inde temess�l eder. G�neydoğuya y�nelen KÝp�aklarla birleĢen unsurlar yeni bir oymaklar birliği 

teĢkil edince Kumanlar taze kuvvet kazanÝrlar. G�ney Rusya‟daki birliğin bundan sonraki toplayÝcÝ adÝ 

KÝp�ak olacaktÝr. Ancak batÝda Kuman ve dolayÝsÝyla Macaristan‟da Kun adÝ s�regelir ve KÝp�ak 

coğrafi bir mefhum olarak kalÝr.32 Bu g�r�Ģ Kuman ve KÝp�aklar‟Ý ayrÝ iki birlik gibi g�stermektedir ki, 

pek tutarlÝ olarak kabul edilmemiĢtir. 

Bu sÝralarda Dnyeper‟in (�zi) batÝ tarafÝndaki KÝp�aklar hakkÝnda fazla bilgimiz yoktur. Onlar, 

herhalde Turla (Dnestr) boylarÝ ve Tuna‟nÝn aĢağÝ mecrasÝna kadar g�� ederek, mutad hayatlarÝnÝ 

devam ettirmiĢlerdi. Bu sÝralarda onlara baskÝ yapacak herhangi bir baĢka g��ebe T�rk z�mresi de 

kalmamÝĢtÝ. KÝp�aklarÝn bir �oğunun Macaristan‟a gittiği ve Macar krallarÝ tarafÝndan muhtelif 

b�lgelerde yerleĢtirildiği de biliniyor. Onlar, Macar kralÝnÝn ordusunda atlÝ asker vazifesini g�r�yorlardÝ. 

Hatta 1132 yÝlÝnda �ek kralÝnÝn Alman imparatoruna, Ġtalya seferi esnasÝnda, KÝp�aklardan m�teĢekkil 

bir kÝt‟a g�nderdiği biliniyor.33 

XII. yy. ortalarÝnda Dnyeper KÝp�aklarÝnÝn biraz toparlandÝklarÝ g�r�l�yor. Bunlar K�n�ek ile 

Kobyak‟Ýn 

 baĢbuğluğunda Pereyaslavl Knezliği‟ne karĢÝ taarruza ge�tiler (1177, 1179). Aksu (Bug) 

civarÝndakiler Kiyev‟e doğru akÝnlar yaptÝlar, fakat l184‟te Knez Svyatoslav idaresindeki Ģiddetli 

baskÝnda birleĢik Rus kuvvetlerine mağlup oldular. Rivayete bakÝlÝrsa verdikleri 7000 esir arasÝnda 

417 Bey ve Beyoğlu bulunuyordu.34 Ancak KÝp�aklarÝn mukabelesi de Ģiddetli oldu; 1185 baharÝnda 

Novgorod-Seversk Knezi Ġgor kumandasÝndaki birleĢik Rus ordusunu, aĢağÝ Don boyunda KayalÝ 

IrmağÝ kÝyÝsÝnda kuĢatarak imha ettiler. BaĢbuğ K�n�ek‟in idare ettiği bu savaĢta Prens Ġgor dahil Rus 

ordusundaki knezlerin hepsi yakalanmÝĢtÝ. Esirlere iyi bakÝlmÝĢ, sonradan ka�maya muvaffak olan 

Ġgor‟un yaralarÝ tedavi edilmiĢti.35 
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ĠĢte bu 1185 yÝlÝndaki sefer, Ġgor‟un kÝtalarÝ ile mağlubiyeti ve esir ediliĢinin, “Ġgor B�l�ğ� 

DestanÝ” adÝ ile eski Rus edebiyatÝnÝn en b�y�k Ģaheserinin konusu olduğu iddia edilmektedir. “Ġgor 

B�l�ğ� DestanÝ”nda (Slovo o polku Ġgoreve) �ok Ģairane bir Ģekilde bu sefer tasvir edilmiĢ ve bunun 

ayrÝ fasÝllarÝ, tabiat, kahramanlÝk, �z�nt�ler ve bilhassa Ġgor‟un karÝsÝnÝn ağlama ve sÝzlamalarÝ b�y�k 

bir ustalÝkla anlatÝlmÝĢtÝr. Bu destan, eski bir elyazmasÝ mecmuasÝnda muhafaza edilmiĢ ve Rus 

asillerinden Musin-PuĢkin‟in K�t�phanesi‟nde bunu meĢhur tarih�i Karamzin g�rerek l800‟de 

neĢretmiĢtir. ĠIk neĢrinden zamanÝmÝza kadar Rusya‟da defalarca yayÝnlanmÝĢ ve incelemelere tabi 

tutulmuĢ olan metin sonradan uydurulduğuna -zira l8l2‟de Moskova‟nÝn Napolyon tarafÝndan iĢgali 

sÝrasÝnda �Ýkan yangÝnda bu el yazmasÝ da yanmÝĢtÝr, g�r�Ģ� doğrultusunda- dair iddialar ileri 

s�r�lm�Ģ ise de, tarihi hadiseyi aksettirdiğinden metinden Ģ�phe edilmemektedir. AyrÝca dil, savaĢ 

tekniği, donatÝm, madencilik vb. bakÝmlardan Ruslar �zerindeki T�rk tesirlerini g�stermesi itibariyle 

belge değeri b�y�kt�r.36 

1185‟teki Rus mağlubiyetinden sonra KÝp�aklarÝn Rus arazisine akÝnlarÝ ve RuslarÝn da karĢÝ 

savaĢlarÝ birbirini takip etti. Bazen Rus hizmetindeki Berendi-KarakalpaklarÝn da Ruslardan ka�arak 

KÝp�aklara geldiği ve onlarla birlikte Ruslarla savaĢtÝklarÝ biliniyor. Bu kabilden olmak �zere, l186‟da 

TorklarÝn (Uzlar) baĢbuğlarÝndan G�ndoğdu, Rus Knezi Svyatoslav‟a kÝzarak, KÝp�aklara ka�mÝĢ ve 

onlarla birlikte akÝnlara katÝlmÝĢtÝ. Mamafih KÝp�ak-Rus m�nasebetleri daimi bir savaĢ halinde değildi; 

Rus knezlerinden bir�oğu eskiden olduğu gibi, KÝp�aklarla gayet iyi ge�iniyorlar, onlardan �cretli 

kÝtalar bulmaya �alÝĢÝyorlardÝ.37 

Don ve Kuban dolaylarÝndaki Kuman/KÝp�aklarÝn da G�rc�lerle yakÝn m�nasebetleri olmuĢ. Bu 

vesile ile KÝp�aklar Kafkaslar‟Ýn g�neyine ge�miĢlerdir. G�rc� KralÝ BagratlÝ David II (1088-1125) 

B�y�k Sel�uklu Ġmparatorluğu‟nun en kudretli �ağÝna tesad�f eden h�k�mdarlÝğÝnÝn baĢlarÝnda, Ġslam-

T�rk baskÝsÝna karĢÝ durabilmek ve m�mk�n olduğu takdirde Abhaza �lkesini ve baĢka G�rc� 

b�lgelerini Sel�uklulardan geri almak i�in, aralarÝnda yavaĢ yavaĢ HÝristiyanlÝğÝn yayÝlmakta olduğu 

KÝp�aklardan kendine en yakÝn birlik ile temas kurarak askeri destek sağlamaya �alÝĢmÝĢ; onlardan 

aldÝğÝ yardÝmlarla g�ney y�n�nde bazÝ harekatta bulunmuĢ (1109-1110‟da) ve g�zelliği ile meĢhur bir 

KÝp�ak prensesi ile evlenmiĢti. Bu kÝz baĢbuğ Saruhan‟Ýn torunu Atrak‟Ýn kÝzÝ idi. Atrak da kralÝn daveti 

�zerine kendine bağlÝ kalabalÝk kitlelerle (40 bin aile) G�rcistan‟a gitti (1118).38 Bu Kuman/KÝp�ak 

kitleleri �oruh, K�r, Aras dolaylarÝnÝ “g�r�lmemiĢ bir kudret ve geniĢlikte canlandÝrdÝlar; Sel�uklulara 

bağlÝ M�sl�man emirlikleri idarelerine aldÝlar ve sayÝsÝ 40 bin olarak tahmin edilen bir s�vari ordusu ile 

ġirvan‟a, Azerbaycan‟a seferler yaptÝlar. 112l‟de de Bor�alÝ �ayÝ havalisini ele ge�irdiler. 1123‟te 

aldÝklarÝ Tiflis‟i G�rc� krallÝğÝ baĢkenti yaptÝlar. 1124‟te Ġspir ve Oltu‟ya kadar ilerlediler. ġirvan-ĢahlarÝ 

vergiye bağlamÝĢlar, Saltuklu, S�kmenli, Meng�c�kl� ve Artuklu beyleri ile ve daha sonralarÝ 

Azerbaycan Atabeyliği ile devamlÝ m�cadele etmiĢlerdi.39 

Kral III. Giorgi (1156-1184) zamanÝnda G�rc� askeri g�c�n� meydana getiren KÝp�aklar 

1177‟de, asi ordu kumandanÝ Ġvane Orbelian‟dan, kralÝ himaye etmek suretiyle baĢkumandanlÝğÝ 

devralan �nl� baĢbuğ Kuba-sar ile b�sb�t�n hakim duruma geldiler. Devlet adamÝ Kutlu Arslan gibi 

KÝp�ak beylerinin idaresinde baĢlayan -anasÝ tarafÝndan KÝp�ak- g�zel Krali�e Thamara (1184-1213) 
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devrinde G�rc� Devleti kuzeyden KÝp�aklar baĢbuğunun kardeĢi Sevin� idaresinde yeni kitlelerin 

�lkeye gelmesi ile de (ikinci b�y�k g�� “Yeni KÝp�aklar”) askeri, siyasi alanda, tarihin en parlak �ağÝnÝ 

yaĢadÝ.40 Bug�n K�r, �oruh, �ÝldÝr G�l� havalisi de KÝp�ak T�rk�esine yakÝn bir dil konuĢan ahalinin, 

buraya o tarihlerde gelen Kuman/KÝp�ak kitleleriyle yakÝn ilgisi olduğu, b�lge halk edebiyatÝnda bazÝ 

motiflerin o devir hatÝralarÝnÝ taĢÝdÝğÝ bildirilmektedir.41 Sel�uklu �ağÝnÝn tanÝnmÝĢ Ģahsiyetlerinden, 

Azerbaycan Atabeyliği‟nin (1146-1225) kurucusu, Ġl-Deniz de Kafkaslar‟dan gelmiĢ bir KÝp�ak T�rk� 

idi.42 

G�rcistan‟a gelmeleri dolayÝsÝyla Don boylarÝnÝ belki tamamen, Kuban b�lgesini kÝsmen 

boĢaltmÝĢ olan KÝp�aklardan KÝrÝm yarÝmadasÝ‟nda kalanlar Ģehirlere yerleĢerek ticaret hayatÝna 

atÝlmÝĢ, hatta bazÝ k���k kasabalar da kurmuĢlardÝr. 

Fakat, 1203‟te Kiyev‟i iĢgal etmelerine ve 1219‟da Ruslarla birlikte, kÝsa bir m�ddet i�in, 

Gali�ya‟yÝ Macarlardan almÝĢ olmalarÝna rağmen, XIII. asÝr baĢlarÝnda artÝk “DeĢt-i KÝp�ak” 

b�t�nl�ğ�nde siyasi kudrete sahip bir KÝp�ak topluluğu kalmamÝĢ gibidir. Doğudakiler KÝp�ak, KanglÝ, 

Yimek, Oran vb. adlar altÝnda bozkÝrlarda eski kabile yaĢayÝĢÝ i�inde iken HarezmĢahlar Devleti ile -

bilhassa Sultan Ala‟�ddin TekiĢ (1172-200)‟e hatun olarak bir prenses verdikten sonra- temaslarÝnÝ 

artÝrarak, bu T�rk-Ġslam devletinde askeri vazifeler almÝĢlar, sÝnÝrlarÝn geniĢlemesinde b�y�k hizmet 

g�rm�Ģler ve sonra MoğollarÝn Orta Doğu‟yu istilasÝnÝn arifesinde HarezmĢahlar Ġmparatorluğu askeri 

g�c�n�n hemen tamamÝnÝ meydana getirmiĢlerdir. Fakat bu ordu l220‟de Moğollar tarafÝndan yok 

edildi.43 

KÝrÝm YarÝmadasÝ‟nda KÝp�aklarÝn bir�oğunun yerleĢik hayata ge�tiği ve k�ylerde yaĢadÝğÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr. AynÝ zamanda Ģehirlerde yaĢayan KÝp�aklarÝn bulunduğu ve Ģehir hayatÝnÝn icap 

ettirdiği bir�ok Ģartlara ayak uydurduklarÝ da g�r�lmektedir. Bu Ģartlardan birinin ticaret olduğu 

muhakkaktÝr. KÝrÝm sahillerinde �teden beri ticaretle meĢgul olan Ģehirler tesis edilmiĢti. Suğdak, Kefe, 

Solhat, Azak bu Ģehirlerin en �nemlileriydi.44 

Gerek Karadeniz kuzeyindeki KÝp�aklar, gerekse Anadolu Sel�uklu Devleti‟nin iktisadi 

politikasÝnÝn bir par�asÝ olarak �nemli olan bir hadise de Sel�uklularÝn Sudak seferidir. Alaaddin 

Keykubad, Moğol istilasÝ ile Suğdak Ģehrinin periĢan olmasÝ, kendi vassalÝ RumlarÝn bu b�y�k ticaret 

limanÝna yerleĢmeye �alÝĢmalarÝ ve yağmaya giriĢmeleri sebebi ile denizaĢÝrÝ bir sefere karar verdi. 

Askerin baĢÝna, Kastamonu U� Beyi Emir H�sameddin �oban‟Ý tayin ederek Sudak Ģehrine g�nderdi. 

Donanma ile Sinop‟tan karĢÝ sahile �Ýkan Sel�uklu kuvvetleri Sudak Ģehrini teslim aldÝ. Oradan KÝp�ak 

hanÝna ve Rus melikine el�iler g�nderip itaatlerini istedi. KÝp�ak-Rus m�ttefik ordularÝ Sel�uklu ordusu 

karĢÝsÝnda muvaffak olamayÝnca her ikisi de kÝymetli hediyeler ile Sel�uklulardan aman dilediler. Bu 

seferin tarihi 1221-1222 yÝllarÝ olarak kabul edilmektedir. Sel�uklularÝn Sudak hakimiyetinin ne kadar 

s�rd�ğ� pek kesin olarak bilinmemektedir. MoğollarÝn tekrar geliĢ tarihi olan l239‟a kadar s�rd�ğ� 

tahmin edilebilir.45 
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Cengiz Han, 1220-1222 yÝllarÝnda T�rkistan‟Ý zaptettiği zaman Kuman/KÝp�ak illeri ile de 

ilgilenmiĢti. Nitekim 1223 yÝlÝ ilkbaharÝnda Subutay ve Cebe-Noyan adlÝ iki b�y�k kumandanÝn 

idaresinde iki t�men Moğol askeri G�rcistan �zerinden Kafkaslar‟Ý aĢmÝĢ ve KÝp�aklara rastlamÝĢtÝ. 

MoğollarÝn KÝp�aklarla karĢÝlaĢmalarÝ ve savaĢmalarÝ bu tarihten �ok evveldi. Cengiz‟in b�y�k oğlu 

Cuci‟nin (Co�i) ĠrtiĢ boyunda KÝp�aklarla savaĢtÝğÝ biliniyor. AyrÝca HarezmĢah‟Ýn kuvvetleri arasÝnda 

da bir�ok KÝp�ak atlÝsÝ vardÝ ve onlar Cengiz‟e karĢÝ Ģiddetle harp etmiĢlerdi. Subutay ve Cebe-Noyan 

KÝp�ak-Alan ittifakÝnÝ bozarak �nce AlanlarÝ mağlup ettiler. Ġleri y�r�y�Ģlerine devam eden Cengiz 

ordularÝ karĢÝsÝnda -MoğollarÝ ortak d�Ģman kabul eden- KÝp�ak ve Ruslar m�ttefik oldular. 31 MayÝs 

1223 tarihinde, Kalka Nehri boyunda cereyan eden KÝp�ak-Rus m�ttefik ordularÝ ile Subutay-Cebe 

Noyan kuvvetleri arasÝndaki muharebede 20 bin Moğol-Tatar kuvveti kendinden kat kat �st�n olan 

KÝp�ak-Rus kuvvetlerini m�thiĢ bir yenilgiye uğrattÝ.46 

Moğol ilerleyiĢi Kalka savaĢÝndan sonra da devam etti. Moğollar Dnyeper nehrine kadar geldiler. 

Bu ilerleyiĢ Rus yurdu �zerine ��ken b�y�k bir felaket olduğu gibi Kuman/KÝp�ak UruğlarÝnÝn da 

m�thiĢ sarsÝntÝya uğramasÝna sebep oldu. Bu saldÝrÝdan sonra 13 yÝl Moğollar tarafÝndan yeni bir 

harekete giriĢilmedi. Bu s�re zarfÝnda KÝp�aklar YayÝk-Ġdil, Kuban boylarÝ, Don-Done� arasÝnda eski 

hayat tarzlarÝnÝ devam ettirerek kendilerini toparlama imkanÝnÝ buldular. Fakat 1239-1240 yÝllarÝnda 

Batu Han komutasÝndaki Moğol-Tatar kuvvetlerinin baĢlattÝğÝ batÝ seferi KÝp�aklarÝn daha 

toparlanamayacak Ģekilde dağÝlmalarÝna sebep olmuĢtur. KÝp�ak HanÝ K�ten b�y�k Moğol-Tatar 

ordusu karĢÝsÝnda Ģiddetle �arpÝĢmasÝna rağmen dayanamadÝ ve 40 binden fazla KÝp�ak-Kuman atlÝsÝ 

ile Macaristan‟a ka�tÝ.47 

1239-1240 yÝllarÝnda Batu Han ordularÝnÝn Karadeniz‟in kuzey bozkÝrlarÝ ve KÝrÝm YarÝmadasÝ‟nÝ 

kamilen ele ge�irmeleri �zerine, buralarda yaĢayan Kuman/KÝp�aklardan bir�oğunun savaĢlar 

esnasÝnda �ld�r�ld�ğ� veya esir edildiği muhakkaktÝr. Bir�oğu da batÝya, Macaristan‟a, Balkanlar‟a 

gitmiĢtir. Mamafih MoğollarÝn hakimiyeti altÝnda kalanlar da �ok olmuĢtur. Moğollarla savaĢlarda 

bir�ok KÝp�ak baĢbuğu, uruğ reisleri �ld�ğ� gibi, Moğol-TatarlarÝn hakimiyeti altÝnda kalan z�mrelerin 

de eski Uruğ d�zenleri dağÝtÝlmÝĢ, yeni reislerin eline verilmiĢ ve yeni g�� sahalarÝna g�nderilmiĢ 

olduklarÝ muhakkaktÝr. Fakat Karadeniz kuzeyi bozkÝrlarÝ asÝl bundan sonra DeĢt-i KÝp�ak diye devam 

ederek XVIII. yy.‟a kadar yaĢamÝĢtÝr.48 

180-200 yÝl kadar Karadeniz‟in kuzeyi ve Kuban-Kafkas sahasÝnÝ ellerinde tutmuĢ olan 

Kuman/KÝp�aklarÝn gerek bu geniĢ sahanÝn ve gerekse komĢu memleketlerin tarihinde b�y�k bir rol 

oynadÝğÝ muhakkaktÝr. Bir imparatorluk kuramamÝĢlarsa da iĢgal ettikleri coğrafi sahanÝn geniĢliği, 

kalabalÝk n�fuslarÝ dolayÝsÝyla Rusya, 

 Bizans, Balkan ve Kafkas memleketlerine b�y�k tesirler yapmÝĢlardÝr. Her Ģeyden �nce 

RuslarÝn Dnyeper nehri boyunca Karadeniz‟e inmelerini kat‟i olarak durdurmuĢlar ve DeĢt-i KÝp�ak‟Ýn 

bir T�rk �lkesi olarak devam etmesini sağlamÝĢlardÝ.49 YukarÝda da iĢaret ettiğimiz gibi, 1239 

bozgunundan sonra b�y�k kitleler halinde Macaristan‟a g�� eden KÝp�aklar da Macaristan tarihinde 

�nemli yer tutmuĢlardÝr.50 Macaristan‟da KÝp�ak/Kuman menĢeli yer adlarÝna rastlamak m�mk�n 
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olduğu gibi, Macar dilindeki birtakÝm kelimelerde de KÝp�ak unsurlarÝnÝn etkisini g�rmek 

m�mk�nd�r.51 

Vaktiyle AvarlarÝn SlavlarÝ teĢkilatlandÝrmasÝ gibi Pe�enek ve KÝp�ak idarecilerinin de 

Balkanlar‟da benzer b�y�k hizmetleri g�r�lm�Ģt�r. 1185-1237 yÝllarÝ arasÝnda Tuna‟nÝn g�ney 

b�lgesinde kalabalÝk halde yaĢayan Kuman/KÝp�aklarÝn, Bizans‟a karĢÝ Bulgar istiklal m�cadelelerinde 

(1185-1195) baĢlÝca rol� oynadÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. M�cadeleyi kazanarak ikinci Bulgar Devleti‟nin 

baĢÝna ge�en ve UlahlarÝn (sonraki Romenlerin) teĢkilatlanmasÝ tarihinde yeri olan �ar Asen‟Ýn (1187-

1196) Kuman menĢeinden geldiği ayrÝca daha sonraki Bulgar h�k�mdarlarÝndan bir kÝsmÝnÝn 

Kuman/KÝp�ak olduğu belirtilmiĢtir.52 Bizans-Ġznik Ġmparatoru J. Vatatzes (1222-l254), MoğollarÝn 

�n�nden �ekilen KÝp�aklardan �oğunu -toprak karĢÝlÝğÝ askeri hizmet y�k�ml�l�ğ� ile- Trakya‟da 

Makedonya‟da ve BatÝ Anadolu‟da iskan etmiĢtir.53 

Tuna �evresindeki etnik ve siyasi durumun teĢekk�l�ndeki tesirleri ile de KÝp�aklar dikkat 

�ekmektedir. Romen dilinde mevcut T�rk�e kelimelerden �oğu ve yer adlarÝndan bazÝlarÝ o devrin 

hatÝralarÝdÝr. Bu b�lgede 1330‟larda teĢekk�l ettiği bilinen ilk Romen Devleti‟nin de Kuman/KÝp�ak 

unsuruna dayanan bir baĢbuğ ailesi tarafÝndan kurulduğu g�r�lmektedir. Kurucusu Tok-temir oğlu 

Basar-aba idi. Romanya‟nÝn kuzeyindeki Basarabya b�lgesi de aynÝ adÝ taĢÝr. KÝp�aklarÝn 

Romanya‟daki b�y�k rollerine yalnÝz Basar-aba adÝ değil diğer belgeler de tanÝklÝk etmektedir. XV. ve 

XVI. yy. arĢiv belgelerinde zikrolunan devlet b�y�klerinin adlarÝ arasÝnda pek �ok Kuman/KÝp�ak 

adÝna rastlanÝr.54 

1239/1240 Kalka SavaĢÝ‟ndan sonraki geliĢmeler DeĢt-i KÝp�ak‟ta AltÝnordu Devleti‟nin 

kurulmasÝ istikametinde cereyan etmiĢtir. AltÝnordu devresi DeĢt-i KÝp�ak‟Ýn etnik yapÝsÝ hakkÝnda bir 

hakikati daha dile getirerek KÝp�ak/Kuman T�rklerinin tarihi rollerinin ne Ģekilde devam ettiğine 

gelince: 

Batu ile beraber DeĢt-i KÝp�ak‟a �nemli bir Moğol (Tatar) kitlesinin geldiği ve g��ebe halk 

arasÝnda MoğollarÝn �okluğu teĢkil ettiği ileri s�r�l�yordu. Aileleri ve b�t�n mallarÝ, �zellikle hayvanlarÝ 

ile beraber Cuci ulusuna gelen MoğollarÝn sayÝca az olmadÝklarÝ Ģ�phesizdir. Lakin bu topraklarÝn 

iĢgaliyle sÝkÝ sÝkÝya bağlÝ olan bu hareket, hi�bir suretle bir g�� gibi telakki edilemez. MoğollarÝn esas 

kitlesi Moğolistan‟da kalmÝĢtÝ. Bu durum karĢÝsÝnda iĢgal olunan memleketlerin, KÝp�ak bozkÝrlarÝnÝn 

MoğollaĢmasÝndan s�z edilemeyeceği tabiidir. G�neydoğu Avrupa‟da eski T�rk unsurlarÝnÝn kuvvetli 

olduklarÝ, KÝp�aklarÝn DeĢt-i KÝp�ak‟ta esas g��ebe kitleyi teĢkil ettikleri el-�meri‟nin aĢağÝdaki 

ifadesinden anlaĢÝlÝyor: “Bu devlet (AltÝnordu) eskiden KÝp�aklarÝn yurdu idi. Lakin Tatarlar tarafÝndan 

iĢgal edilince, KÝp�aklar onlara tabi oldular. Sonra Tatarlar KÝp�aklarla karÝĢtÝlar ve akraba oldular. 

Toprak, TatarlarÝn tabiat ve soylarÝna galip geldi. Tatarlar tamamiyle KÝp�aklaĢtÝlar. ��nk� Moğollar 

KÝp�ak topraklarÝna yerleĢtiler ve onlardan kÝz aldÝlar ve KÝp�aklarÝn yurtlarÝnda kaldÝlar.” Bu 

T�rkleĢmenin ne derece s�ratli olduğunu XIV. yy.‟da AltÝnordu Moğolca yerine T�rk�e edebi bir dilin 

teĢekk�l etmesinden de anlayabiliriz.55 
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Gürcistan Kıpçakları / Prof. Dr. Guili Alasania [s.793-797]   

Tiflis Devlet �niversitesi ġarkiyat Fak�ltesi / G�rcistan 

 

Onbirinci yy.‟da Karadeniz‟e T�rk�e konuĢan yeni kavimler gelmeye baĢladÝ. Yeni gelenler, Ġdil 

ve Tuna nehirleri arasÝndaki geniĢ topraklarÝ, KÝrÝm bozkÝrlarÝnÝ, Azak ve Hazar kÝyÝlarÝnÝ, aĢağÝ Ġdil ve 

YayÝk nehirlerinin �tesini mesken tuttular. Orta�ağ G�rcistanÝ‟nÝ anlatan “Kartlis Tskhovreba” 

(G�rcistan Tarihi) adlÝ eserin son zeylinde denilene g�re, “Pe�enekler Osetlerin yakÝnÝnda yaĢardÝ… 

AyrÝca Jikler vardÝ. YÝllar sonra Pe�enekler ve Jikler T�rkler tarafÝndan yerlerinden edilince 

Pe�enekler batÝya doğru gittiler, Jiklerse Abhazya sÝnÝrÝna yerleĢtiler.”1 

Ancak yukarÝda anÝlan kaynak bir istisnadÝr. G�rc�ler birebir iliĢkiler sayesinde bu kavmin adÝnÝ 

�ok iyi bildiklerinden, diğer t�m G�rc� kayÝtlarÝ yeni gelenleri kendi adlarÝyla -KÝp�ak olarak- 

tanÝmlamÝĢtÝr. KÝp�aklara Bizans ve Macar kayÝtlarÝnda Koman (Kuman), Slav kayÝtlarÝnda ise 

„Polovtsi‟ adÝyla rastlanÝr. Bu kavim, G�rc� kaynaklarÝnda �oğunlukla KÝp�ak olarak ge�mekle birlikte, 

nadiren Koman adÝyla da anÝlmaktadÝr. Azizlerin hayatÝnÝ anlatan 12. yy.‟a ait „ġehit David ve 

Konstantin‟ yazÝtÝnda, anonim G�rc� yazarÝ „KomanlarÝn �lkesi‟nden bahsederken, “Ki onlar 

KÝp�aklardÝr” demektedir.2 G�rc� bilim adamÝ, akademisyen S. Jikia, KÝp�ak adÝ ile 16. yy. sonu 

kayÝtlarÝnda „Guman‟ olarak ge�en G�ney G�rcistan arasÝnda bağ kurar.3 

KÝsa s�re i�inde yeni yerleĢimciler yakÝn ve uzak komĢularÝ i�in ciddi bir tehlike oluĢturmaya 

baĢladÝlar. 11. yy‟Ýn ikinci yarÝsÝnda ve 12. yy‟da Slav topraklarÝnÝn otuz d�rt KÝp�ak iĢgaline maruz 

kaldÝğÝ kayÝtlÝdÝr. AynÝ kaynaklar, 12. yy‟da yirmi iki Rus karĢÝ saldÝrÝsÝ kaydeder.4 

Eski G�rc� vakan�visler Leonti Mroveli ve Juansher‟in, „Kartlis Skhovreba‟da KÝp�aklardan 

bahsetmesi kayda değerdir. 11. yy. ortasÝ yazarÝ Leonti Mroveli‟ye g�re, B�y�k Ġskender gelmeden 

�nce Kura Nehri civarÝnda yerleĢik olan barbar kavimler, yazarÝn zamanÝnda Bunt�rkler ya da 

KÝp�aklar olarak biliniyorlardÝ. AynÝ eserin son ekinde (18. yy. elyazmasÝ), Juansher, 5. yy‟Ýn ikinci 

yarÝsÝnda G�rcistan‟da krallÝk yapmÝĢ olan Vahktang Gorgasali‟nin Osetler ve KÝp�aklar �zerinde 

egemenlik sağladÝğÝndan bahseder.5 Daha yakÝn ge�miĢteki araĢtÝrmalarda, G�rcistan tarihi 

kayÝtlarÝnda ge�en Bunt�rklerin, Sakalarla (Ġskitler) aynÝ olduğu ileri s�r�lmektedir.6 Fakat yukarÝda 

bahsi ge�en her iki kaynak da �eliĢkiler taĢÝmakta olup, doğruluklarÝ Ģ�phelidir. 

�eĢitli kaynaklar, KÝp�aklarÝn komĢularÝyla kolaylÝkla iletiĢime ge�tiğini, aradaki d�ĢmanlÝklara 

bakmaksÝzÝn kÝz alÝp verdiğini belirtmektedir. Bu t�rden iliĢkilere �zellikle Ruslarla 1094, 1101, 1107, 

1117, 1163, 1205 yÝllarÝnda ve tarihsiz birka� olayda rastlanmaktadÝr. Ruslar daha �ok kÝzlarÝnÝ 

vermeye meyilli olup oğullarÝnÝ verme taraftarÝ değillerdi. Ruslar tarafÝndan defalarca yenilgiye 

uğratÝldÝktan sonra, 1095-1106 tarihleri arasÝnda KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ Atrak �nderliğinde 

kavimlerinden ayrÝldÝlar ve 750 km. doğuya g�� edip Osetlerin yanÝna yerleĢtiler.7 B�ylece, 

KÝp�aklarla g�ney komĢularÝ G�rc�ler arasÝnda temaslar ka�ÝnÝlmaz hale geldi. 
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1106‟da G�rc� KralÝ „Yeniden Kurucu‟ David (1089-1125) ilk karÝsÝndan boĢandÝ ve bir KÝp�ak 

prensesiyle, KÝp�ak lideri Atrak‟Ýn kÝzÝyla evlendi. Daha sonra, h�l� birleĢik krallÝğÝnÝn dÝĢÝnda bulunan 

Tiflis emirliğini kendisine katmak ve o sÝralarda G�rcistan‟Ý egemenliği altÝna alan Sel�uklulara karĢÝ 

koymak i�in KÝp�ak savaĢ�ÝlarÝnÝ �lkesine �ağÝrdÝ. 

G�rc�-KÝp�ak iliĢkilerini g�steren kanÝtlar daha �ok o d�neme ait G�rc� kaynaklarÝnda, �rneğin 

„Kartlis Skhovreba‟nÝn ilgili kÝsÝmlarÝnda, �ncelikle de David‟in hayat hikayesinde bulunmaktadÝr. Arap, 

Ermeni, Bizans ve Macar kaynaklarÝnda ilave bazÝ bilgiler bulunabilir. 

12. yy‟Ýn sonunda David, Ha�lÝ seferlerinin baĢlamasÝnÝ fÝrsat bilerek, Sel�uklulara hara� 

�demeyi kesti ve kendi i� meseleleriyle ilgilenmeye baĢladÝ. G�rc� kralÝ, reformlarÝnÝ bazen 

Sel�uklularÝn �lkeden �ÝkarÝlmasÝ gayretleriyle birleĢtiriyordu. Kral David‟in vakan�visinin kayÝtlarÝnda, 

kral hara� �demeyi reddettikten sonra, Sel�uklularÝn G�rcistan topraklarÝnda -Avchala, Dighomi ve 

Kura Nehri‟nin aĢağÝlarÝyla Rioni kÝyÝlarÝnda- kÝĢÝ ge�irme haklarÝndan mahrum kaldÝğÝ yazÝlÝdÝr.8 

Bu iddia bir kenara bÝrakÝlacak olursa, Sel�uklularÝn buralarda kalmaya devam ettiği s�ylenebilir. 

Zira kaldÝklarÝna dair kayÝtlara pek �ok yerde rastlanmaktadÝr. 1110 olaylarÝ anlatÝlÝrken Ģ�yle denir: 

“Gachiani‟ye, Kura boylarÝna, Tiflis‟ten Barda‟ya kadar Iori‟nin t�m kÝyÝlarÝna geldiler. BuralarÝn hepsi 

de kÝĢlamak i�in uygun yerlerdi.”9 Daha sonra yazar Sel�uklularÝn kÝĢÝn gelip yazÝn d�n�Ģlerini 

ayrÝntÝlarÝyla anlatmakta, “G��leri ve sayÝlarÝ b�y�kt� ve kimse onlarÝ yerlerinden etmeyi 

d�Ģ�nmezdi”10 demektedir. Rustavi‟nin alÝnmasÝndan sonra, vakan�vis okuyucuyu yine bilgilendirir: 

“T�rkler kÝĢlaklarÝnÝ kaybettiler.”11 Bunun aynÝsÝnÝ daha sonra da g�rebilmekteyiz.12 

Kral David‟in vakan�visine g�re, KÝp�aklarÝn G�rc� topraklarÝnda yerleĢmesi iyi bir Ģeydi, ��nk� 

�lkenin siyasi ve askeri hayatÝnda �nemli rol oynuyorlardÝ. G�rcistan‟a iliĢkin araĢtÝrmalarÝn �ogunda 

hakim olan g�r�Ģ budur. Bu �alÝĢmada ise, s�z konusu genel değerlendirme, farklÝ bazÝ s�ylemlerle 

ve ayrÝntÝlara iliĢkin bir takÝm g�r�Ģlerle birlikte ele alÝnmaktadÝr. 

Dile getirilecek ilk soru, G�rcistan‟da yabancÝ yerleĢimcilere olan ihtiyaca iliĢkindir. 1104‟te, 

G�rc�lerin doğuda Kaheti-Hereti‟yi almalarÝndan sonra, Sel�uklu ordularÝ Ertsukhi yakÝnlarÝnda David 

tarafÝndan yenilgiye uğratÝldÝ. 1110‟da G�rc�ler aĢağÝ Kartli‟de Samshvilde ve Dzerna‟yÝ topraklarÝna 

kattÝlar; 1115‟te Rustavi‟yi aldÝlar; 1116-1117 arasÝnda Gishi ve Kaladzori kalesini fethederek 1118‟de 

Agarani‟yi ve bir s�re Ermeni KrallÝğÝ‟nÝn da baĢkentliğini yapmÝĢ olan Lore‟yi aldÝlar. G�rc� tarih�inin 

kayÝtlarÝnda, t�m bunlarÝn “en az askeri g��le” ger�ekleĢtirildiği belirtilmektedir.13 

David‟in vakan�visi bir seferinde 15.000 savaĢ�Ýdan bahseder, baĢka bir yerde savaĢ hakkÝnda 

Ģ�yle der: “Samshvilde‟yi b�y�k ustalÝkla aldÝlar”14 �atÝĢmalarÝn �oğuna Kral David de katÝlmÝĢtÝr. 

Fakat ana hedefe hen�z ulaĢÝlamadÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. T�rkler h�l� G�rc� topraklarÝnda kÝĢlamakta 

ve toprak kaybetme tehlikesi h�l� mevcudiyetini korumaktadÝr. 

G�rc�lerin KÝp�aklarÝ �ağÝrmalarÝ i�in bir neden daha vardÝ: G�rc� kralÝnÝn o d�nemdeki hÝrslÝ 

planÝ olan “daha �ok, sayÝsÝz krallÝk fethetmek.”15 Elindeki kuvvetler planlarÝnÝ ger�ekleĢtirmeye 
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yetmiyordu. AynÝ anda hem kralÝ korumayÝ, hem Ģehirleri ve kaleleri muhafaza etmeyi, hem de 

„bitmeyen‟ savaĢlarÝ s�rd�rmeyi baĢaramazlardÝ. 

KÝp�aklarÝn tam olarak ne zaman geldikleri hi�bir yerde kayÝtlÝ değildir. Ancak kabul edilen tarih 

1118‟dir. G�rc� akademisyen I. Javakhishvili, KÝp�aklarÝn G�rcistan‟a geliĢlerinin, „yerleĢmeleri, 

eğitimleri ve teĢkilatlanmalarÝnÝn‟ 1118‟den 1120‟ye kadar s�rd�ğ�n� ifade etmekte, KÝp�aklarÝn yaz 

ve kÝĢlarÝ G�rcistan topraklarÝnda ge�irdiklerini ileri s�rmektedir. Ġlk gelenler Kartli‟ye yerleĢmiĢlerdi. 

Javakhishvili, bu g�r�Ģ�n teyidi olarak, David‟in vakan�visinin s�zlerini g�sterir: “Kral Kartli‟ye geldi ve 

ona gelen KÝp�aklara kÝĢÝ ge�irecekleri yerleri ve ge�imlerini sağlayacak yolu g�sterdi, g�zetmenler 

atadÝ ve Kartli‟de t�m iĢleri bir d�zene soktu.”16 R. Metreveli, G�rc� kralÝnÝn, KÝp�aklarÝ G�rcistan‟Ýn 

�evresine, Kartli‟ye yerleĢtirmek suretiyle entegre olmalarÝnÝ sağlamak istediğini belirtmektedir.17 Bir 

diğer g�r�Ģ de, yeni gelenlerin sÝnÝrlara yerleĢtirilmelerinin sebebinin, buralarÝn hayvan yetiĢtiriciliğiyle 

uğraĢan bu insanlarÝn yaĢam tarzÝna �ok uygun olmasÝydÝ.18 SÝnÝrlarÝn korunmasÝnÝn dÝĢÝnda 

yaptÝklarÝ baĢlÝca Ģey ise, civar b�lgelerin yağmalanÝp soyulmasÝydÝ. Ganimetlerin bol olmasÝ 

sayesinde, �lkeye ve iktidara bir sorun �ÝkartmÝyorlardÝ. O d�nemde �evre �lkelerin topraklarÝnÝn 

iĢgalinin olağan bir olay olduğunu g�r�yoruz. David‟in vakan�visinin kayÝtlarÝna g�re, diğer �lkelerin 

el�ileri sÝk sÝk hediyeler getirip barÝĢ, huzur ve “�lkelerinin KÝp�aklar tarafÝndan tahrip edilmemesini” 

talep ederlerdi.19 

KÝp�aklarÝn sÝnÝrlarda yaĢadÝğÝnÝ teyit eder bazÝ bulgular Ermeni araĢtÝrmacÝ S. Eremian 

tarafÝndan yayÝnlanarak yorumlanmÝĢtÝr. Kharich yakÝnlarÝnda, Zakaria Mkhargdzeli “Ghfchak” 

manastÝrÝnÝ inĢa etmiĢti; hemen yakÝnlarÝndaysa Ghfchak k�y� bulunuyordu. Kharichi‟deki yazÝtlarda 

da KÝp�aklardan bahsediliyordu. BunlarÝn birinde KÝp�ak Kubasar‟Ýn �ocuklarÝnÝn adlarÝ 

bulunmaktadÝr.20 Bug�nk� Azerbaycan sÝnÝrlarÝ i�inde, eskiden G�rcistan toprağÝ olan Saingilo‟da, 

KÝp�ak denilen bir yer ve KÝp�ak isimli bir nehir bulunmaktadÝr.21 Doğu G�rcistan‟daki Kaheti‟de yer 

alan, bazÝ uzmanlarÝn Orta Asya‟daki KÝp�ak merkezinin ismiyle bağlantÝlÝ olduğunu iddia ettiği 

Sighnagh22 ise, G�rcistan‟da 18. yy.‟dan sonra ortaya �ÝkmÝĢtÝr. 

KÝp�ak tarihiyle ilgilenen araĢtÝrmacÝlar, Kuzey Kafkaslar ve Avrasya bozkÝrÝndan G�rcistan‟a 

gelen g��men kavimlerin sayÝsÝna bakarken, G�rc� eseri “Kartlis Tskhovreba”yÝ kaynak alÝrlar.23 Bu 

verilerle -40.000 KÝp�ak ve 5000 k�lemen (mona-spa)- J. Javakhishvili toplam sayÝyÝ 1x5 = 220.000 

(7.200) olarak bulmuĢtur. Bilimsel �evrelerde de kabul g�r�p kullanÝlan, bu sayÝ olmuĢtur. 

Ancak burada bir d�zeltme yapÝlmasÝ gerekir. K�lemen sayÝsÝnÝ KÝp�aklara ekleyemeyiz, ��nk� 

bu sayÝya esirler de dahildi. KÝp�aklara atfen iddia edilen 40,000 sayÝsÝnÝn daha �ok geleneksel bir 

bilgi olduğuna dair araĢtÝrma kayÝtlarÝnÝ g�z ardÝ etmemek gerekir.24 �rneğin BizanslÝ yazar Anna 

Comnenos, 1091 tarihli kayÝtta, Togortak ve Maniak liderliğinde 40.000 KÝp�aktan bahseder.25 Macar 

yazar Rogerii, KÝp�aklarÝn K�ten �nderliğinde Macaristan‟a geliĢlerini anlatÝrken, s�zl� kaynaklara 

baĢvurur ve aileleri hari� 40.000 savaĢ�Ýdan bahseder.26 Buradan yola �Ýkarak, G�rcistan‟a g�� eden 

KÝp�aklarÝn sayÝsÝnÝn inanÝlmaz boyutlarda olduğunu s�yleyebiliriz. 
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Orta�ağ G�rc� vakan�visi ise, 1123 olaylarÝnda, ġirvan seferi �ncesinde kralÝn ordusunu 

kurmasÝndan bahsederken, “T�m krallÝğÝnÝ topladÝ, onlar da geldiler ve Kral, Sel�uklu sultanÝna karĢÝ 

sefere �ÝktÝ; o zaman KÝp�aklar sayÝldÝ; Kral 50.000 savaĢ�Ý saydÝ” demektedir.27 Bu ifadelerin yanlÝĢ 

okunmasÝ ve yorumlanmasÝ sonucunda, bug�n konuyla ilgili bilimsel eserlerde yer alan yanlÝĢ 

anlamalar ortaya �ÝkmÝĢtÝr. BazÝ yerlerde, yeni gelen gruplarla sayÝlarÝnÝn katlandÝğÝ ve askeri 

harekatlara katÝlan KÝp�ak sayÝsÝnÝn 40.000-50.000‟i bulduğu ifade edilmektedir. 

Halbuki daha sonra da g�receğimiz gibi, 50.000 sayÝsÝ t�m orduyu ifade etmektedir; Ani 

alÝnmadan �nce kralÝn elindeki t�m g��lerin sayÝsÝ, �lkesinde toplayabildiği kadar, yani 60.000 idi.28 

Bu sayÝ, G�rc� kralÝnÝn savaĢlarda genellikle bulundurduğu asker sayÝsÝydÝ. O d�nemin Ermeni yazarÝ 

UrfalÝ Matheos (12. yy.‟Ýn ilk yarÝsÝ), Didgori SavaĢÝ‟na (08.12.1121) katÝlanlarla ilgili ilgin� bilgiler 

vermekte, bu savaĢta David‟in 40.000 kiĢilik g��lerinin yanÝnda, �cretli asker olarak yer alan 500 

Osetli ve (muhtemelen Ha�lÝ) 100 Frenk ile birlikte 15.000 KÝp�ak askerinin savaĢtÝğÝnÝ 

kaydetmektedir.29 Bu kayÝtlar, toplam sayÝnÝn 50.000-60.000‟i bulduğu savaĢlara 20.000 KÝp�ağÝn 

katÝldÝğÝnÝ belirten Macar kaynaklarÝyla da karĢÝlaĢtÝrÝlabilir.30 Daha az g�venilir olmakla birlikte, eski 

Ermeni yazarÝ Smbat Sparapet (1208-1276), Didgori SavaĢÝ‟na 40.000 KÝp�ağÝn katÝldÝğÝnÝ 

kaydetmektedir.31 Ermeni yazar muhtemelen bu bilgiyi Ermeniceye �evrilen “Kartlis Tskhovreba”dan 

almÝĢtÝ. Ġbn‟�l-Esir‟in Arap�a kayÝtlarÝnda, 514 tarihindeki (1121) Didgori SavaĢÝ‟nda G�rc�lerin 

KÝp�aklarla birlikte savaĢtÝğÝ,32 KÝp�aklarÝn G�rc� ordusunun �nc� birliklerini oluĢturduğu yazÝlÝdÝr. 

SavaĢÝn baĢÝnda 200 “KÝp�ak ileri atÝldÝ, ortalara geldi ve (M�sl�manlarÝ) ok yağmuruna tuttu” denir. 

Ele alÝnmasÝ gereken ikinci soru, KÝp�aklarÝn G�rc� halkÝ i�inde kaynaĢma oranÝdÝr. BazÝ 

tarih�iler, David‟in vakan�visinin “KÝp�aklarÝn b�y�k �oğunluğu g�n be g�n HÝristiyan oluyordu.”33 

Ģeklindeki ifadelerini fazla b�y�terek, KÝp�aklarÝn G�rc�ceyi kolaylÝkla �ğrendiğini ve hÝzla asimile 

olduğunu iddia etmektedir (I. Javakhishvili, Sh. Meskhia, R. Metreveli, M. Lortkipanidze). G�rc� 

vakan�vis, KÝp�aklarÝn kral tarafÝndan HÝristiyanlÝğa d�n�Ģt�r�lmeye baĢlandÝğÝnÝ vurgulamaktadÝr. Bu 

giriĢimler bir kenara bÝrakÝlÝrsa, KÝp�aklarÝn yerli halkla iliĢkileri ve G�rc� kralÝna olan yaklaĢÝmlarÝ son 

derece karmaĢÝktÝ. Vakan�vis, KÝp�aklarÝn esir aldÝğÝnÝ ve bu esirlerin kral tarafÝndan fidye i�in 

alÝkonulduğunu saklamamaktadÝr: “Kendi KÝp�aklarÝnÝn elinden fidye karĢÝlÝğÝ �zg�r bÝraktÝrdÝğÝ 

esirlerin sayÝsÝnÝ kim bilebilir?”34 AynÝ kaynaktan, KÝp�aklarÝn da krala �ok farklÝ davranmadÝğÝnÝ 

anlÝyoruz. Ayaklanma ve entrikalar d�zenleyerek sÝk sÝk G�rc� kralÝna ihanet ediyorlardÝ. “Ka� kere 

ihanet planlarÝ oldu; cesur adamlarÝnÝ g�revlendirdiler; bazen mÝzrakla, bazen de kÝlÝ�la, bir, ��, beĢ 

değil, defalarca… TanrÝ her seferinde David‟i kurtardÝ.”35 

SavaĢ alanÝnda yabancÝlara her zaman g�ven olmuyordu. 1123 ġirvan kuĢatmasÝnda G�rc�ler 

ve KÝp�aklar kendi aralarÝnda da �atÝĢmaya girdiklerinden, tam -M�sl�manlara yardÝma gelen fakat 

G�rc�lerden korkan- Sel�uklu SultanÝ ayrÝlmaya hazÝrlanÝrken, G�rc� KralÝ David ayrÝlmak zorunda 

kalmÝĢtÝ. Ġbn‟�l-Esir de bizi bu konuda bilgilendirir.36 Yine de, bu t�r olaylar daha istisnaidÝr. 

Vakan�visi David‟i, farklÝ diller ve etnik gruplardan oluĢan ordusunda huzurlu bir ortam oluĢturduğu 

i�in �ver.37 Burada, Nizam�lm�lk‟e g�re �okuluslu olduğu i�in baĢarÝlÝ olan Sel�uklu ordusuyla bir 

benzerlik g�ze �arpmaktadÝr.38 
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G�rc� kayÝtlarÝndan, KÝp�aklarÝn G�rcistan‟Ýn “olağan�st� baĢarÝlarÝna” (dzlevai sakvirveli) 

katkÝlarÝnÝn b�y�k olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. �lkeye gelmelerinin ardÝndan, G�rc� KralÝ David “Pers 

�lkesini, ġirvan‟Ý ve B�y�k Ermenistan‟Ý yakÝp yÝktÝ.”39 Kaynakta her seferinde bahsedilmemekle 

birlikte, KÝp�aklarÝn t�m savaĢlara katÝldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

KÝp�aklarÝn G�rc� topraklarÝnda akÝbeti ne olmuĢtu? HÝzla asimile olduklarÝ y�n�ndeki iddianÝn 

tersine, �nemli bir kÝsmÝnÝn Atrak liderliğinde nihayet tekrar bozkÝrlara geri d�nd�ğ� Ģeklinde bir g�r�Ģ 

de bulunmaktadÝr.40 Bu ikinci g�r�Ģ, Rus kaynağÝ Daniel Galitski‟nin kayÝtlarÝna (1201) 

dayanmaktadÝr. Rus kayÝtlarÝna g�re, Vladimir Monomach‟Ýn �l�m�nden sonra kuzeydeki KÝp�aklar, 

Atrak‟a �lkesine d�nmesi i�in el�iler g�ndermiĢti.41 AyrÝlmalarÝnÝn muhtemel bir diğer sebebi de 

David‟in oğlu G�rc� kralÝ Demetre‟ye karĢÝ giriĢilen isyanÝn yenilgiyle sonu�lanmasÝ olabilir. Bu isyan 

Demetre‟nin kardeĢi, Atrak‟Ýn torunu Vakhtang‟Ý tahta ge�irmek i�in �ÝkartÝlmÝĢtÝ. Sonu�ta isyancÝlarÝn 

t�m� idam edilmiĢ, Vakhtang k�r edilmiĢtir. Daha sonralarÝ KÝp�aklar Gence h�k�mdarÝna G�rc�lerin 

onlarÝn d�ĢmanÝ olduğunu anlatacaklardÝ.42 

KÝp�aklarÝn b�y�k �oğunluğu liderleri Atrak‟Ý izlemiĢ olsa da, bazÝ KÝp�ak g��menleri, en 

azÝndan �st tabaka temsilcileri G�rcistan‟da kaldÝ. 1621 tarihli G�rc� kayÝtlarÝnda Demetre 

KÝp�akzade ismine rastlanmasÝ kayda değerdir.43 Kalanlar arasÝnda, isyan �ÝktÝğÝnda G�rc� KralÝ 

Giorgi‟nin (1156-1184) yanÝnda olan ve daha sonra Amirspasalar (BaĢkomutan) ve 

Mandaturtukhutsezi (Ġ�iĢleri BakanÝ) gibi �ok y�ksek mevkilerle �d�llendirilen Kubasar da 

bulunuyordu. Kubasar‟Ýn, G�rc� kayÝtlarÝnda bahsedilmeyen etnik k�kenini, onu KÝp�ak olarak 

adlandÝran Ermeni yazar Stephanos Orbelian‟Ýn kayÝtlarÝnda bulmak m�mk�n olabilir.44 Ancak bu 

kaynağa herkesin g�venmediğini de belirtmemiz gerekir.45 AynÝ yazar, Giorgi‟nin Kubasar‟la ittifak 

halindeyken bile ancak 5000 asker toplayabildiğini yazar. Bu kayÝttan, o d�nemde KÝp�aklarÝn 

G�rcistan‟dan uzun s�re �nce ayrÝlmÝĢ olduklarÝ a�Ýk�a anlaĢÝlmaktadÝr. 5000 sayÝsÝnÝ ise, Ermeni 

yazarÝn G�rc� eseri „Kartlis Tskhovreba‟dan aldÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr; ��nk� bu eser, G�rc� KralÝ 

David‟in 5000 k�lemeni bulunduğunu yazar.46 

Sonu�ta, III. Giorgi d�neminde eserde yine KÝp�aklardan bahsedilmektedir. Fakat bu sefer o 

topraklarda yaĢayan değil, G�rc� KralÝ tarafÝndan zaman zaman savaĢlara �ağrÝlan bir kavim olarak 

karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝrlar. 13. yy. d�nemi „Kartlis Tskhovreba‟nÝn anonim yazarÝ, III. Giorgi‟nin son 

zamanlarÝ i�in Ģ�yle der: “Osetler, dağ eĢkÝyalarÝ, KÝp�aklar ve Svanlar hÝrsÝzlÝğa cesaret 

edemezdi.”47 Yine „Kartlis Tskhovreba‟nÝn diğer bir G�rc� yazarÝ -Tamara‟nÝn (1184-1207) 

vakan�visi- „yeni‟ KÝp�aklardan bahseder.48 “Yeni KÝp�aklar”, muhtemelen HÝristiyanlÝğÝ kabul eden 

KÝp�aklarÝ tanÝmlÝyordu, zira F. Sikharulidze‟ye g�re HÝristiyanlÝğÝ sonradan kabul eden G�rc�lere de 

“yeni G�rc�ler” denmekteydi.49 Tamara‟nÝn vakan�visi ayrÝca KÝp�ak HanÝ Sevinc‟in kardeĢi 

Savalat‟Ýn G�rcistan‟da askerlik yaptÝğÝndan da bahseder.50 Fakat bu Savalat yeni gelenlerdendir. 

Zira kÝsa bir s�re �nce, soylular Tamara‟nÝn evliliği meselesini g�r�Ģ�rken, i�lerinden biri Sevinc‟in 

kraliyet Ģehrinde, amcasÝ Savalat‟Ýn �lkesinde bulunan bir Rus prensini tanÝdÝğÝndan bahseder.”51 O 

d�nemde KÝp�aklar G�rc� ordusunun temel kuvvetlerini oluĢturmuyordu. �cretli olarak savaĢÝyorlar, 

yedek kuvvetler olarak anÝlÝyorlardÝ: “Herler ve Kakhlar, soylular ve h�k�mdarlar ve yedek kuvvet 
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olarak KÝp�aklar.”52 Eskiden olduğu gibi, ordunun �nc� kuvvetleri yine KÝp�aklardan oluĢuyordu. 

Tamara‟nÝn vakan�visi, „�alaĢ‟ ve „dasnat�da‟ terimlerinden bahsederken, birincisini KÝp�ak�a bir 

s�zc�k olarak a�Ýklar. 

Ermeni yazar Kirakos Gandzaketsi de, Arap yazar Ġbn‟�l-Esir de, G�rc�-KÝp�ak iliĢkileri 

hakkÝnda ilgin� ayrÝntÝlara iĢaret ederler. 1221-1222 olaylarÝndan bahsederken Ermeni yazar, G�rc� 

KralÝ IV. Ġorgi Lasha‟nÝn (1207-1223), KÝp�aklarÝn hizmetleri karĢÝlÝğÝnda G�rc� topraklarÝnda 

yerleĢme taleplerini reddettiğini kaydeder. KÝp�aklar daha sonra G�rc�ler tarafÝndan sÝk sÝk saldÝrÝya 

uğrayan Gence‟ye ge�er ve buraya yerleĢirler. KÝsa bir s�re sonra, Ġvane Mkhargrdzeli komutasÝndaki 

G�rc� iĢgalcilerini yenerler. G�rc� tarafÝnÝn bir kÝsmÝ ka�arken, pek �oğu da esir alÝnÝr. Daha sonra 

Ġvane yine gelir, KÝp�aklarÝ yenilgiye uğratÝr ve �ocuklarÝnÝ esir alarak �lkesine g�t�r�r.53 

AynÝ hikayeyi Ġbn‟�l-Esir biraz daha farklÝ bir Ģekilde anlatÝr. Ġbn‟�l-Esir‟e g�re, 600 yÝlÝnda (15. 2. 

1222 - 3. 2. 1223) kuzeyden gelen 50,000 KÝp�ak Derbend‟e gelip h�k�mdardan toprak istemiĢ, fakat 

talepleri reddedilmiĢtir. KÝp�aklar Derbend‟i hileyle almÝĢ, Ģehri yakÝp yÝkmÝĢ, sonra da terk ederek o 

zamanlar G�rc� iĢgalinde olan Qabala‟ya y�nelmiĢlerdir. Qabala‟yÝ alamayan KÝp�aklar, �evresini 

yakÝp yÝktÝktan sonra ayrÝlmÝĢlardÝr. Daha sonra da Gence‟ye gelmiĢler ve burada kabul edilmiĢlerdir. 

Gence h�k�mdarÝ onlarÝ toplamak istediğinde ise karÝĢÝklÝk �ÝkarmÝĢ ve �lkeden s�r�lm�Ģlerdir. 

Nihayet ġirvan‟a gitmiĢler, M�sl�manlar, G�rc�ler ve Lezgilere karĢÝ bir dizi vurka�tan sonra yenilmiĢ 

ve mahkum olmuĢlardÝr. AynÝ kayÝtlardan, KÝp�aklarÝn ve G�rc�lerin birbirlerinin d�ĢmanÝ olduğu da 

anlaĢÝlmaktadÝr. G�rcistan topraklarÝndan ge�en Daryal yerine Derbend ge�iĢini kullanmalarÝnÝn 

sebebi de buydu.54 

III. Giorgi‟nin h�k�mdarlÝğÝ d�neminde „Saqipchake‟ (KÝp�ak yararÝna) adlÝ yeni bir hara� 

toplanmaya baĢladÝğÝ tahmin ediliyor. Bu yeni vergi, KÝp�ak �cretli askerler i�in toplanÝyordu ve G�rc� 

kaynaklarÝnda genel olarak kabul edilenin aksine, IV. „Yeniden Kurucu‟ David d�neminde değildi.55 

Bu haracÝ toplayan resmi g�revli anlamÝna gelen „Mosaqipcahke‟ye ise, VIII. David (1293-1311) 

tarafÝndan yayÝnlanan 1297 tarihli bir belgede rastlanmaktadÝr. 

�cretli askerler �ok da g�venilir olmuyordu. 1228‟de Bolnisi yakÝnlarÝndaki savaĢta G�rc�lerin 

Celaleddin HarzemĢah (HarezmĢah) karĢÝsÝnda baĢarÝsÝzlÝğa uğramasÝ, KÝp�aklarÝn geri �ekilmesiyle 

a�Ýklanabilir. 13. yy. ĠranlÝ yazarÝ C�veyn�, Celaleddin‟in KÝp�aklara el�iler g�ndererek aralarÝndaki 

yakÝn iliĢkileri hatÝrlatmasÝnÝn ardÝndan KÝp�aklarÝn �ekildiğini yazar.56 

KÝp�aklarÝn G�rcistan tarihi sahnesine tekrar �ÝkÝĢÝ, Doğu G�rcistan‟Ýn ĠlhanlÝ hakimiyetinde 

bulunduğu VIII. David‟in h�k�mdarlÝğÝ d�nemine rastlar. ĠlhanlÝlar, AltÝnordu ile s�rekli savaĢ 

halindeydi. Bu y�zden, Moğollar tarafÝndan kuzeyde baskÝya maruz kalÝp yerlerinden edilmiĢ t�m 

halklarÝ kabul ediyorlardÝ. Bu halklar arasÝnda Osetler, muhtemelen de G�rc� topraklarÝnda yerleĢik 

olan KÝp�aklar bulunuyordu. 

VIII. David ĠlhanlÝlara itaat etmeyince, kardeĢi III. Vakhtang‟Ý baĢa ge�irdiler (1301-1308). 

Vakhtang bazen ağabeyine karĢÝ durmak zorunda kalÝyordu. „Kartlis Tskhovreba‟nÝn 14. yy d�nemi 
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anonim yazarÝ, VIII. David‟in yazÝ ge�irmek i�in G�rc� topraklarÝna gelen KÝp�aklarla olan savaĢÝndan 

bahseder. Vakhtang derhal KÝp�aklara yardÝma gelmiĢ ve birlikte David‟i kovalayarak pek �ok adamÝnÝ 

�ld�rm�Ģlerdir. “Vakhtang ağabeyinin d�ĢmanÝ değildi, fakat onunla savaĢmaya zorlanÝyordu, ��nk� 

Moğollardan korkuyordu”57 diyen Orta�ağ yazarÝ, b�ylece kralÝn davranÝĢÝnÝ haklÝ �Ýkarmaya 

�alÝĢÝyordu. 

KÝp�aklarÝ konu alan G�rc� halk Ģiiri muhtemelen o d�nemlerde ortaya �ÝkmÝĢtÝ. ġiirde, KÝp�ak 

olumsuz bir Ģahsiyet, �ok fazla Ģey isteyen ve istekleri hi� bitmeyen, en nihayetinde yerli adamÝn 

karÝsÝna g�z koyan yabancÝ olarak yansÝtÝlmaktadÝr. Bu affedilmez k�stahlÝğÝ y�z�nden de, Ģiirin t�m 

versiyonlarÝnda sonu �l�m olur. 
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Bulgar Tarihinde Kumanlar (XI-XIV. Yüzyıllar) / Doç. Dr. Valeri 

Stoyanov [s.798-809]   

Bulgaristan Bilimler Akademisi Tarih Enstit�s� / Bulgaristan 

 

Doğu Avrupa‟nÝn kaderinde b�y�k rol oynayan Kuman (veya KÝp�ak) halkÝnÝn �ekirdeğini 

oluĢturan etnik gruplarÝn yapÝsÝ ve tarih �ncesi, karanlÝğa g�m�ld�. “Doğu Hunlar” (Hsiung-nu) 

birliğinin oluĢtuğu M. �. III.-II. y�zyÝlda, Ģany� Mao-t‟un (veya Mo-de, M. �. 209-174) �nderliğinde 

d�nyanÝn ilk bozkÝr devleti bu Hunlar tarafÝndan kurulunca Ting-ling (Din-lin) kavimlerinin batÝsÝnda 

bulunan ve KÝp�aklarÝn muhtemel atalarÝ olan K�e-she (K‟in-ch‟a) kavmi de Hunlar tarafÝndan iĢgal 

edilmiĢtir. Moğol D�nemi‟nde K‟in-ch‟a adÝ *K‟im-ch‟a (< KÝp�ak) olarak tel�ffuz edilirdi. BaĢka bir ad 

olan K‟u-mo-shi (K‟u-mo-hi) de b�y�k ihtimalle Kumuk etnoniminin eski Ģeklini veya Kum-ak (~ Kum-

an) ve Kay kavimleri arasÝnda muhtemel karÝĢÝmÝnÝ ima eden bir Kumgai (< *Kum-ak + gai) birliğini 

i�erir.1 

Bu halkÝn adÝ, eski T�rk yazÝtlarÝnda bulunan “t�r[k]  [kÝ] bcak �lig yÝl olurmuĢ” „KÝp�ak 

T�rklerinin 50 yÝl boyunca [bizi]  y�nettikleri zaman‟ Ģeklindeki ifadesinde de yer alÝr.2 Daha sonra 

Sergey KlyaĢtorniy �eviriyi “T�rk ve KÝp�aklar” olarak değiĢtirerek buna benzer baĢka metinlerinde de 

her iki halkÝn bir arada kullanÝldÝğÝ gerek�esini destekleyen baĢka kanÝtlar aradÝ. Sergey KlyaĢtorniy, 

daha eski d�neme ait bazÝ kaynaklarda “T�rkler ve KÝp�aklar” yerine “T�rkler ve Siriler”3 tabirinin 

kullanÝldÝğÝnÝ tespit etti ve bundan dolayÝ KÝp�aklar ve Sirilerin aynÝ halklar olduğunu ileri s�rerek bu 

adlarÝn birleĢtirilmesini teklif etti. UygurlarÝn zaferinden sonra bu halk Kuzey Altay ve YukarÝ ĠrtiĢ 

b�lgesine doğru �ekildi. ĠĢte bu topraklarda Kimeklere ve KÝp�aklara ait olduğunu sanÝlan ve 9-10. 

y�zyÝlda “Srostkin” k�lt�r�ne d�n�Ģen eski T�rklerin at g�mmelerinin varyantlarÝ ortaya �Ýkar.4 

Kimek HanlÝğÝ i�inde yer alan KÝp�aklarÝn tarihi bu araĢtÝrmanÝn konusu değildir. KÝp�aklarÝn 

batÝya doğru ilerlemeleri, geri �ekilen [O]  ğuzlarÝ takip ederken �nc� birliklerinin Karadeniz‟e kadar 

ulaĢmalarÝ gibi konular da �alÝĢmamÝzÝn dÝĢÝndadÝr. Burada yalnÝz KumanlarÝn “Balkan �ncesi” 

tarihinin bazÝ ana �izgileri kÝsa olarak verilebilir. 

744 tarihinde UygurlarÝn zaferinden sonra T�rkler ve KÝp�aklar Altay ve Sayan‟a doğru kovulur. 

T�rklerin bir b�l�m� de Volga nehrindeki Bulgar ve IssÝk G�l‟�n kuzeyinde bulunan Balasagun 

arasÝndaki bozkÝra yerleĢir. Orada onlar ĠrtiĢ‟te g�r�nen Proto-Moğol Kimeklerin (KÝp�aklar tarafÝndan 

onlar da Kuman < Kun olarak adlandÝrÝlÝyordu) komĢularÝ oldular. Kimekler, BatÝ Man�urya‟dan 

gelmiĢlerdi ve KÝp�aklarÝn siyas� �rg�tlenmelerinin i�inde “sağ kol” olarak yer aldÝlar.5  

Kimeklerin geliĢi, Proto-Moğol KÝtaylarÝn (Kitanlar, Kidanlar) topraklarÝnÝ geniĢletmesiyle ilgilidir. 

KÝtaylar 916 yÝlÝnda �in‟in (Kitay) Rus�a ve Moğolca adÝnÝ veren devleti kurdular. YaklaĢÝk 986 yÝlÝnda 

Pekin‟in kuzeybatÝsÝnda bulunan b�lgeleri alarak Kuman atalarÝnÝn g���ne neden oldular. Daha 

sonra, yani XI. y�zyÝlda yapÝlan g��ler, gene KÝtaylarÝn kuzeybatÝ b�lgesine yaptÝklarÝ akÝnlarÝna 
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bağlÝdÝr. KÝtaylarÝn baĢÝnda Lyao dinastisi vardÝ ve bu dinasti 1125‟te iktidardan d�Ģ�nce yeni g��ler 

yaĢandÝ. Kim�k Konfederasyonu‟nun bir b�l�m� olan KÝp�aklarÝn artÝk 1020 yÝlÝnda K�n halkÝnÝn, 

kendileriyle birlikte batÝya s�r�klediği ġarÝ HalkÝ‟yla birleĢerek BatÝ Sibirya‟da Kuman-ġarÝ-KÝp�ak adlÝ 

yeni bir kavim birliğinin temelini attÝğÝ sanÝlmaktadÝr. On yÝl kadar sonra, 1030‟da Harezm yakÝnlarÝnda 

onlardan s�z edilir.6 YaklaĢÝk 1040 yÝlÝnda Man�urya‟daki Kimeklerin eski komĢularÝnÝn yanÝ sÝra eski 

Moğol k�kenli olan Kay kavmi bozkÝrda ortaya �Ýkar ve g��ebe halklarÝn bağlantÝlÝ bir zincirleme 

hareketine neden olur. On yÝl i�inde Kay kavimi Kimekleri p�sk�rt�r, Kimekler ise KÝp�aklarÝ, 

KÝp�aklar OğuzlarÝ (TorklarÝ), Torklar ise Pe�enekleri eski yurtlarÝndan batÝya doğru p�sk�rt�r.7 

Ortaya �Ýkan yeni halk XI. y�zyÝlÝn ortasÝnda Rus sÝnÝrlarÝna doğru gelir. Rus kroniği 6563 (1053) 

yÝlÝnda ondan s�z eder: “BluĢ KÝp�aklarla geldi ve Vsevolod Poloveklerle8 barÝĢ antlaĢmasÝ imzaladÝ 

ve onlar memleketlerine d�nd�”9 Han Sokal (varyantÝ Ġskal) �nderliğindeki Kumanlar 1061‟de artÝk 

Pereyaslav Prensliği‟ne saldÝrmÝĢ ve Vsevolod‟a b�y�k bir darbe indirmiĢti.10 Kumanlar 1068‟de 

yeniden Rus topraklarÝna girerek Ġzyaslav, Svyatoslav ve Vsevolod prenslerin askeri birliğini, Alt 

nehrinin yakÝnÝnda bozguna uğratmÝĢtÝ. B�y�k ihtimalle bu sÝralarda Kay halkÝ artÝk bozkÝrlarÝ 

y�netiyordu. Kay, Kiyev prensi Svyatoslav Ġzyaslavi�‟in kayÝnpederi olan Tugorkan‟Ýn da ait olduğu 

Terter-Oba (?) hanedanÝnÝn yerine KÝp�ak y�netimini kurmuĢtu.11 

1068 ile 1071 yÝllarÝ arasÝnda bazÝ Kuman gruplarÝnÝn Moldova‟nÝn12 topraklarÝna sÝzmaya 

baĢladÝğÝnÝ ve burada daha �nce yerleĢmiĢ Pe�enek ve [Oğ]  Uzlarla karÝĢtÝklarÝ sanÝlÝyor. Yeni 

yerleĢen halkÝn, eski y�netimin ait olduğu Kimek s�lalesine yakÝn olan, Kay baskÝnlarÝndan geri 

�ekilen g��ebelerin bir b�l�m� olup olmadÝğÝ konusu �ok zor kanÝtlanabilir (B�y�k ihtimalle Macarlar 

burada, Kuni adÝnÝ Kuman adÝnÝn bir varyantÝ olarak benimsemiĢtir). AynÝ zamanda bu halkÝn 

temsilcilerinin, Kral Solomon‟un Cserhalom (Kerl�s) yakÝnlarÝnda bozguna uğrattÝğÝ bir doğu halkÝnÝn 

1068‟de Transilvanya istilasÝnda yer alÝp almadÝğÝnÝ kanÝtlamak da zordur. Macar kaynaklarÝ, bu 

ihtil�lcileri Pe�enek veya Kunlar (Kumanlar) olarak değerlendiriliyor ancak bu halkÝn Bizans‟taki 

yenilgiden sonra kuzeye, Moldova‟ya doğru �ekilen Uzlar, yani Oğuzlar olmalarÝ da m�mk�nd�r.13 

Polovekler, Kiyev Prensliği‟nin g�neybatÝ sÝnÝrÝna ulaĢtÝklarÝ 1071 yÝlÝnda yeniden Macaristan‟da 

“Kunorum”dan s�z edilir. “Kunorum”lar, Transilvanya‟dan ge�erek Osul Han‟Ýn �nderliğinde Bihar 

ovasÝna girerler. D�n�Ģleri sÝrasÝnda Zamos‟un yakÝnlarÝnda Kral Solomon tarafÝndan bozguna 

uğratÝlmÝĢ ancak Kumanlar bundan sonra Tuna‟nÝn kuzeyindeki topraklarÝnda (sonraki Kumaniya) 

varlÝklarÝnÝ kesin olarak s�rd�rm�Ģlerdir. Zamanla, onlardan �nce oraya yerleĢen [G] uzlar (Torkler) 

ve Pe�enekler14 Kumanlarla karÝĢmÝĢ, bunun sonucunda da b�y�k ihtimalle T�rk leh�eleri Oğuz 

leh�esinden �ok etkilenmiĢtir. 

Kumanlar B�y�k nehrin (Tuna) g�neyinde XI. y�zyÝlÝn yetmiĢli yÝllarÝnda ortaya �ÝkarmÝĢlardÝr. 

Ġlk �nce Pe�eneklerin m�ttefikleri olan Kumanlar fazla zaman ge�meden tek baĢÝna bu b�lgeye 

gelmeye baĢlamÝĢlardÝr. Kumanlar Adrianopolis‟e kadar varan, VII. Mikhail Dukas‟Ýn (1071-1078) 

y�netiminin sonuna doğru meydana gelen isyanlarÝ da kullanan Pe�eneklerle birlikte ilk defa Bizans 

topraklarÝna girer.15 KumanlarÝn Balkanlar‟a yaptÝklarÝ ikinci giriĢ I. Aleksios Komnenos‟un (1081-

1118) iktidara gelmesinden sonra ger�ekleĢir ve XI. y�zyÝlÝn seksenli yÝllarÝndaki b�y�k Pe�enek 
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h�cumu ile bağlantÝlÝdÝr. Bu sÝralarda Pe�enekler Bogomillerin (Maniheyler, Pavlikanlar) yardÝmÝ ve 

Ġzmir‟in y�neticisi olan �aka‟nÝn ittifakÝ ile Konstantinopolise kadar ulaĢabilir. Genellikle bu h�cumun 

baĢlangÝcÝ, Kuzenleri II. G�za (1074-1077) ve I. L�szl‟� (1077-1095) tarafÝndan iktidardan 

uzaklaĢtÝrÝlan Solomon‟un, Kunlar olarak adlandÝrÝlan halkÝn yardÝmÝ ile yeniden iktidara d�nme �abasÝ 

ile bağlanmaktadÝr. Solomon, bir baĢarÝ karĢÝlÝğÝnda Pe�enek HanÝ Kutesk‟e Transilvanya‟yÝ 

bağÝĢlama s�z� vermiĢ, ancak g��ebeler, B�k�ny yakÝnlarÝndaki Szabolcz b�lgesinde yenilgiye 

uğramÝĢ, sonra Solomon onlarla birlikte Bizans‟a y�nelmiĢtir. 1084 (veya 1087) yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda 

Tzelgu Han �nderliğindeki 80 bin kiĢilik bir ordu, Tuna‟dan g�neye ge�erek Trakya ve Makedonya‟yÝ 

harap etmiĢtir. BazÝ araĢtÝrmacÝlara g�re bu g��, Kumanlardan oluĢuyordu. Ancak iĢgalcilerin b�y�k 

bir b�l�m�n�n Pe�eneklerden oluĢmuĢ olmasÝ ihtimali daha y�ksektir; bunun yanÝ sÝra baĢka 

elemanlar da (Kuman ve Oğuz) Pe�eneklerin yanÝnda yer alÝyordu.16 Sonunda bu g�� bozguna 

uğrar, sağ kalanlar ise Hemus‟u ge�erek bir yÝl boyunca Tuna ovasÝnda kalÝr. 

T�rk�e konuĢan baĢka kiĢilerin Bulgaristan‟a yerleĢmesi, ki bu tarih orada yaĢayan 

Pe�eneklerle17 BizanslÝlar arasÝnda imzalanan 30 yÝllÝk BarÝĢ AntlaĢmasÝnÝn sona ermesine rastlar, 

Aleksios Birinci Komnenus‟un onlara savaĢ a�masÝna sebep olur. BizanslÝlar Dorostol‟un (Dristra, 

Silistre) yakÝnlarÝna gelmeden �nce bu Ģehrin komutanÝ olan Pe�enek Tatus, KumanlarÝn yardÝmÝnÝ 

istemek i�in kuzeye gider. Bu arada Pe�enekler Ġmparatora el�i g�ndererek ona “birlik” ve 30.000 

atlÝ18 teklif eder. Ancak imparator g�r�Ģmeyi reddeder. YapÝlan savaĢta BizanslÝlar bozguna 

uğrayarak g�neye doğru �ekilir. Kumanlar, Tuna yakÝnlarÝna kadar gelip yardÝm etmek amacÝyla bu 

kadar yol kat etmelerinin karĢÝlÝğÝnda ganimetten bir b�l�m�n� istediği zaman savaĢ �oktan sona 

ermiĢti. Pe�enekler, bu isteği reddedince Kumanlar onlara saldÝrÝr ve Ozolimuh (Uz bataklÝğÝ) 

yakÝnlarÝnda Pe�enekleri kuĢatÝr. Yiyeceklerinin yetersiz olmasÝndan dolayÝ �ne s�rd�kleri 

isteklerinden vazge�mek zorunda kalan Kumanlar geri d�ner.19  

KumanlarÝn geri �ekiliĢi, Pe�eneklerin Hemus‟un g�neyinde b�y�k bir saldÝrÝ d�zenlemelerine 

izin verir. Ġmparator, iki halkÝn Bizans devletine karĢÝ birlik kurma ihtimalinden korktuğundan 

KumanlarÝn yardÝm20 teklifini reddeder, ancak Pe�enekler t�m Trakya‟yÝ harap eder ve 

Konstantinopolis‟e kadar varÝr. Bu nedenle Aleksios, 40.000 Kuman Aus yakÝnlarÝnda bulunan Bizans 

ordusuna g�z�k�nce hanlarÝ Maniyak‟Ý (Boniyak) ve Togortak‟Ý (Tugorkan) t�renle karĢÝlayarak 

beklenmedik yardÝmÝ kabul eder. Meri�‟in ağÝzÝndaki Levinion‟da ger�ekleĢen savaĢta (29 Nisan 

1091) Pe�enekler topyek�n bir yenilgiye uğrar. KadÝnlarÝn ve �ocuklarÝn da bulunduğu �oğu esir, bir 

gece i�inde kÝlÝ�tan ge�irilir. Kurtulanlar ise, Makedonya‟daki Moglenam b�lgesine zorla yerleĢtirilir. 

Bu d�neme kadar imparatorun y�r�tt�ğ� savaĢlar savunma �zelliği taĢÝdÝğÝ i�in ve FlandÝrlÝ GrafÝ 

Robertin g�nderdiği 500 s�vari g��ebe savaĢ taktiğini bilmediği i�in Kumanlar b�yle bir zafer 

kazanmÝĢtÝr. 

Boniyak ve Tugorkan hak ettikleri �d�l� almadan akÝllÝca geri �ekilir. Kumanlar BizanslÝlarÝn 

esirlere g�sterdiği davranÝĢtan dolayÝ ĢaĢkÝna d�ner. Hemen hemen aynÝ sÝralarda Kumanlar (Kunlar) 

veya Pe�enekler (Bessler, Bisenler) Macaristan‟da ortaya �Ýkarlar. Kral Ladister TemeĢ‟te, sonra da 

Tuna yakÝnlarÝnda onlarÝ yenilgiye uğratÝr. Bir sene sonra Kumanlar Polonya‟ya girer, 11. y�zyÝlÝn 
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sonuna doğru ise, Bonyak �nderliğindeki k���k bir birlik Przemysl yakÝnlarÝnda ağÝr silahlanmÝĢ Macar 

s�varilerine karĢÝ b�y�k bir zafer kazanÝr.21 Ancak 90‟lÝ yÝllarda, KumanlarÝn dikkati daha �ok Rus 

topraklarÝ �zerinde yoğunlaĢÝr. Onlar, yeni Kiyev Prensi Svyatopolk‟u Kumanlarla daha �nce yapÝlan 

anlaĢmalarÝ yenilemeğe razÝ edince22 yeniden Bizans Devleti‟ne yardÝm etme sorumluluğu 

�stlenebilirlerdi. O zaman Bonyak ve Tugorkan, �lm�Ģ olan IV. Romanos Diogenes‟in (1068-1071) 

oğlu olduğunu il�n eden ve iktidarÝ ele ge�irmek isteyen Pseudo-Diogenes‟i destekler. 1095‟te Kuman 

askerleri Tuna‟nÝn g�neyine ge�erek Ulah �obanlarÝ yardÝmÝyla dağ ge�itlerini aĢar ve Trakya‟ya 

saldÝrarak Edirne‟ye kadar ulaĢÝr.23 Ancak Pseudo-Diogenes kurnazlÝkla esir alÝnmÝĢ ve 

Konstantinopolis‟te g�zleri �ÝkarÝlmÝĢtÝr. Kumanlar Taurokomos‟un yakÝnÝnda yapÝlan �nemli savaĢta 

7000 askerini kaybetmiĢ ve 3000 asker de esir d�Ģm�Ģt�r. Tuna‟ya doğru geri �ekilirken de baĢka esir 

ve ganimet bÝrakmÝĢlardÝr. Bu savaĢÝn siyas� amacÝna ulaĢÝlmamÝĢ, Kumanlar, verilen kayÝplara 

rağmen destekledikleri kiĢiyi iktidarÝ getiremeyerek, Balkanlar‟daki n�fuzunu geniĢletmekle ilgili 

ama�larÝnÝ ger�ekleĢtirememiĢlerdi. D�nd�kten sonra Bonyak Han ve Tugorkan Han, Rus topraklarÝnÝ 

saldÝrarak (1096)24 Pereyaslav ve Kiyev‟in yakÝnlarÝna kadar ulaĢmÝĢlardÝ.25 

G��ebeler on yÝl gibi bir s�re Bizans Devleti‟ni rahatsÝz etmediler. Onlar Vladimir Monomax‟Ýn 

etrafÝna toplanan, giderek g��lenen Rus prensleri ve Vladimir Monomax‟Ýn y�r�tt�ğ� saldÝrgan 

siyasetle meĢguld�ler. Kay hemen, hemen aynÝ d�nemde (yaklaĢÝk 1110‟da) bozkÝrdaki �st�nl�ğ�n� 

Donets yakÝnlarÝnda boy g�steren ġarukan26 �nderliğindeki �lberl� (Otperlyu veya Operlyu) halkÝna 

vermek zorunda kaldÝ. Sonra ġarukan, Bonyak ile birlikte birlik kuran Kuman kavimlerinin baĢÝna 

ge�ti. Ruslar, 1106 yÝlÝnda Poleveklerin bir birliğini Tuna‟ya doğru p�sk�rtt� ve onlarÝn ganimetini 

almaya baĢardÝ,27 ancak o d�nemde savaĢlar genelde doğuda yapÝlÝyordu ve bu savaĢ sonunda 

KÝp�aklarÝn bir kÝsmÝnÝ g��e itti. Polovekler, ġarukoğlu Otrok (Atrak) �nderliğinde Kafkasya‟ya doğru, 

yani Abazya‟ya g�� ederek G�rc� �arÝ olan II. David‟in (1089-1125) hizmetine girdiler. 

�ok daha sonra, 1114‟te Bizans kaynaklarÝnda yeniden Kumanlardan s�z edilir. KumanlarÝn 

Tuna kuzeyinde hareketlenmesi, imparatorun �nlem almasÝna neden olur.28 Ġmparator, g��ebelerin 

sÝnÝrÝ ge�tiğini anlayÝnca Vidin‟e doğru y�nelir, Kumanlar geri d�nd�kleri i�in de herhangi bir 

karĢÝlaĢma ger�ekleĢmez. PeĢlerine d�Ģen Ġmparator g��leri g��ebelere ulaĢamamÝĢ, izleri de Tuna 

�tesine bulunan bir Ýrmakta kaybolmuĢtur. KumanlarÝn, 1385‟te s�z� edilen Vadul Cumanilor „Kuman 

ge�idi‟ adlÝ bir k�y�n bulunduğu kuzeybatÝ b�lgesine akÝn etmesi, geleceğin Ulah topraklarÝ olan Tuna 

kuzeyindeki arazilerin bu d�nemde Kumanlara ait olduğunu g�sterir. 

II. Johannes Komnenos (1118-1143) D�nemi‟nde “Ġskitlerle” 1121-1122 (veya 1122-1123) 

yÝlÝnda yeni bir savaĢÝn yapÝldÝğÝndan s�z edilir. Ancak bu durumda bunlar, b�y�k ihtimalle P. 

Diaconu‟nun tahmin ettiği gibi Kumanlar değil, 1048‟de kuzeyde kalan bir grup Pe�eneğin 

torunlarÝydÝ.29 Bizans yazarlarÝ 40‟lÝ yÝllarÝnda yeniden Kumanlardan s�z eder. Kaynaklara g�re 

Kumanlar 1148‟de Tuna‟nÝn g�neyine ge�erek bir Ģehir ele ge�irir, sonra da Koca Balkan‟a kadar 

uzanan b�lgeleri harap ederler. Bu sÝrada yeni Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos (1143-1180) 

Korfu yolu �zerinde bulunan Philippopolis‟te (Filibe) bulunmaktadÝr.30 G��ebelerin, b�lgeye akÝn 

etmesi imparatorun Adriyatik‟e karĢÝ hazÝrladÝğÝ seferi yarÝda keserek kuzeye d�nmesine, 
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donanmasÝna da Tuna‟yÝ ge�erek su akÝĢÝnÝn tersine doğru ilerlemelerini emretmesine sebep 

olmuĢtur. T. Manuel, s�z konusu yardÝmlarÝ beklerken KumanlarÝn b�y�k bir ga 

nimetle geri d�nd�klerini �ğrenir. O, su �zerinde dizilmiĢ teknelerden yapÝlan bir k�pr� 

�zerinden 500 kiĢilik bir grupla Tuna‟nÝn kuzeyine ge�er. Orada Bizanslar baĢka iki b�y�k nehre31 

ulaĢÝr, sonra da Tauroscythia sÝnÝrÝnda KumanlarÝn terk ettiği kampÝ bulur. Ertesi g�n Bizans �nc�leri 

Kuman askerlerine rastlar ve Ġmparatorun g��lerine haber verir. Kumanlar, savaĢ sÝrasÝnda y�z kadar 

esir bÝrakarak hemen geri �ekilirler.32 

Daha sonra ortaya �Ýkan I. Manuel ve Macar KralÝ II. G�za (1141-1161) arasÝndaki sorun 

sÝrasÝnda Kumanlar yeniden Tuna‟dan ge�erek (1154 veya 1155‟te), yakÝnda bulunan k�yleri 

yağmalarlar. Tek baĢlarÝna mÝ yoksa MacarlarÝn yardÝmcÝlarÝ olarak mÝ bunu yaptÝlar bilinmez. Ancak 

onlara karĢÝ g�nderilen asker g�c�n� bozguna uğrattÝklarÝ ve gasp ettikleri her Ģeyi rahatlÝkla 

g�t�rebildikleri kesindir. I. Manuel‟in doğuda savaĢla meĢgul olduğu tarihlerde, yeniden Kumanlardan 

s�z edilir. KumanlarÝn bir ordusu, I. Manuel, Sel�uklularla yaptÝğÝ savaĢtan d�nd�ğ� sÝralarda 

Tuna‟nÝn aĢağÝsÝndaki b�lgeye girer (1159 veya 1160‟ta). Bu durum Bizans Ġmparatoru‟nun yolunu 

değiĢtirmesine sebep olur ve o �anakkale‟den ge�erek kuzeye y�nelir. Galiba KumanlarÝn sayÝsÝ fazla 

değildir, ��nk� onlar Bizanslarla karĢÝlaĢmaktan ka�ar ve kÝsa bir s�re sonra nehri ge�erek geri 

�ekilirler. 

Komnin s�l�lesinin iktidarda bulunduğu d�nemin sonuna kadar Kumanlar, Bizans Devleti‟ni 

rahatsÝz etmez. Onlar, bundan sonra Rus topraklarÝna doğru y�nelir. Ancak bu d�nemde Kumanlar, 

batÝda Karpatlar, g�neyde Tuna nehrine kadar uzanan Moldova ve Doğu Ulahya (Montenya) 

topraklarÝnda �st�nl�k sağlamÝĢlardÝr. Karpatlar ve Tuna nehri KumanlarÝn mevsim g��lerini yaptÝğÝ 

sÝnÝrlarÝ belirliyordu. Kumanlar hareketli hayvancÝlÝğÝn geleneksel �zelliklerine g�re, kÝĢÝn s�r�leriyle 

hava ĢartlarÝnÝn daha yumuĢak olduğu g�neye yazÝn ise, otlarÝn her zaman yeĢil kaldÝğÝ kuzeye 

y�neliyorlardÝ. Bu ritim, KumanlarÝn Bizans‟a karĢÝ ger�ekleĢtirdikleri baskÝnlarÝn veya daha sonra 

Bulgar prenslerinin m�ttefikleri olarak yaptÝklarÝ Tuna g�neyindeki iniĢlerin zamanÝnÝ belirlerdi.33 

30 yÝl boyunca Bizans Ġmparatorluğu g��ebeler tarafÝndan rahatsÝz edilmediğinden Bizans 

tarih�ileri doğal olarak onlardan s�z etmedi. Ancak Kuman temsilcilerin, bu d�nemde artÝk yerleĢik 

hayat s�rd�ren, T�rk�e konuĢan, Bulgar topraklarÝndaki halkla da karÝĢtÝğÝ tahmin edilebilir.34 

Zamanla KumanlarÝn Bulgar topraklarÝnÝn geniĢ bir b�l�m�ne -Makedonya, Sofya, TÝrnova b�lgesi, 

Vratsa etrafÝ, Vidin ve Kotel, Vit nehri yakÝnlarÝna, Silistre b�lgesi vs. gibi yerlere- yerleĢtikleri �ok 

a�ÝktÝr. Plevne, Vidin, Vratsa, Pernik ve Sofya etrafÝndaki yerleĢim merkezlerinin adlarÝnÝn b�y�k bir 

b�l�m� T�rk�e k�kenlidir.35 B�y�k ihtimalle daha b�y�k Oğuz ve Kuman gruplarÝ Kuzeydoğu 

Bulgaristan‟a, yani onlardan �nce Pe�enek halkÝn yerleĢtiği, daha �nce de ProtobulgarlarÝn bulunduğu 

topraklara yerleĢmiĢtir.36 Buraya gelenler, geleneksel k�lt�rlerin bazÝ elemanlarÝnÝ koruyarak yavaĢ 

yavaĢ yeni ortama entegre olmuĢlardÝr. XII. y�zyÝlda Balkanlar‟da artÝk karÝĢÝk Slav-T�rk k�k�nden 

gelen bir halk gurubu bulunuyor ve bunlar Bizans kaynaklarÝnda “miksobarbarlar” olarak 

adlandÝrÝlÝyordu. Ġkinci Bulgar �arlÝğÝ‟nÝ kuran Peter ve Asen kardeĢler de bu halktan gelmektedir. 
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B�y�k Bulgar tarih�isi Asen Zlatarski, Asen ailesinin, Bulgar-Kuman k�kenli olduğu ile ilgili 

hipotezini ortaya atmÝĢtÝr. Ona g�re, Kuman37 k�kenli “Ġskit” Boril‟in torunlarÝ olan Asen ailesinin 

k�keni Bulgar-Kumanlara dayanÝr. Dil bilimcisi Stefan Mladenov ise, Belgun olan Asenlerin takma 

adÝnÝn T�rk k�kenli olduğunu kanÝtlar.38  

Asen antroponimi genelde �sen, Esen (< T�rk. esen)39 ile kÝyaslanÝr ancak bu antroponim, 

AĢina ile VI-VII. y�zyÝllarda yaĢayan T�rk dinastisinin �ince transkripsiyonunun yanÝ sÝra daha eski 

olan Vu-sun (< �-sun ~ *�s-un) yani Hsiung-nu tarafÝndan M.�. II. y�zyÝlda iĢgal edilen Usun 

(Osun)40 ile de kÝyaslanabilir. B�y�k ihtimalle yalnÝz As (Asian) kavimleri ve onlarÝn torunlarÝ olan 

Alanlar değil, T‟u-k�e‟nin y�netici dinastisi de Usunlarla bağlÝydÝ. Asen adÝ Bulgaristan‟dan �nce 

1082‟de �len KÝp�ak HanÝ Osen‟in (< �sen)41 adÝ olarak kayda ge�miĢtir. Han Osen, 1107‟de Prens 

Yuriy Vladimirovi�‟le evlenen Aepa‟nÝn babasÝ veya kayÝnpederidir. B�y�k ihtimalle hanÝn adÝ Osenev 

Ģehrine verilmiĢtir. AdÝ daha sonra ġarukan veya �eĢuyev olarak değiĢtirilen42  

Osenev Ģehri, 1111 ve 1116 yÝllarda iki kere Ruslar tarafÝndan ele ge�irilmiĢ. Asin adÝnÝ taĢÝyan 

baĢka bir Kuman HanÝ, 1096‟ta Sarkel veya ġar[y] -kel‟in (Belaya veja) yakÝnlarÝnda esir d�Ģm�Ģt�r. 

Bulgar Asenlerin y�kselmesiyle bu antroponim, Bizans kaynaklarÝna ge�er. Daha sonra da 

Yunanistan‟a ve Romanya‟da da yaygÝnlaĢÝr; Romanya‟nÝn en eski asil ailelerinden biri Asan soy adÝnÝ 

taĢÝyordu.43 Bu isme, Bulgaristan topraklarÝna ait en eski OsmanlÝ defterlerinde de rastlanÝr, ancak o 

zaman bu ad g�n�m�zde olduğu kadar yaygÝn değildi. Eski y�netici bir ailenin adÝ olduğundan, 

herkese bu isim verilmemiĢ, genelde aynÝ s�l�leden gelen �ocuklara verilmiĢtir.44 Bu durum ilk 

Asenlerin ger�ek k�keniyle ilgili soruyu ortaya �ÝkarÝr. Ancak bu konuda herhangi bir kaynak 

olmadÝğÝndan ger�ek olmayan iddialar da �retilebilir. 

Bunun yanÝ sÝra patriarkal toplumlarda, eski isimleri yeniden yaĢatma geleneği var olduğundan, 

yeni d�nyaya gelen oğlana dedenin veya aileden baĢka bir ferdin adÝnÝn verildiğinin unutulmamasÝ 

gerekir. Peter, Asen ve Kaloyan, “Miksobarbar” olarak Tuna‟nÝn g�ney b�lgesine yerleĢen �nemli 

g��ebe savaĢ�ÝnÝn yerli ve HÝristiyan bir Bulgar kadÝnÝ ile yaptÝğÝ evliliğin ilk veya ikinci kuĢağÝdÝr. 

BabalarÝnÝn adÝ bilinmez, ancak �� kardeĢ “Ġskit” olan Boril‟in torunlarÝdÝr. B�y�k ihtimalle Kaloyan‟dan 

sonra iktidara gelen Asenlerin kÝz kardeĢinin oğlu Boril‟e bu dedenin adÝ verilmiĢtir. Asen‟in (Belgun) 

de aynÝ Ģekilde bir dedesinin adÝnÝ taĢÝdÝğÝ tahmin edilebilir. Ancak ondan �nce bu adla bilinen (kayda 

ge�en) tek kiĢi, XI. y�zyÝlÝn sonuna doğru �len �nl� Bonyak‟Ýn babasÝ ve Kay halkÝnÝn Avrupa‟ya 

geldiklerinde hanlarÝ olan Osen‟dir. KumanlarÝn Bizans‟a akÝn etmesi, yÝllar boyu BatÝ KanadÝ‟nÝ 

y�neten Bonyak‟Ýn d�nemine rastlar. Tuna‟ya en yakÝn b�lgelere hatta Tuna‟nÝn g�neyine kadar sÝzan 

Kuman gruplarÝ da BatÝ KÝp�ak KanadÝ‟na aittir. Bu durumda “Ġskit” olan Boril de KÝp�aklardan gelir; 

BulgarlaĢtÝrÝlmÝĢ torunlarÝndan birine de Asen adÝnÝ vermeleri, Boril‟in babasÝnÝn adÝnÝn Asen 

olduğunu a�ÝklÝyor olabilir. Bu durum, Bulgaristan‟daki Asenlerin dinastisi, Kuman dedesinin 

aracÝlÝğÝyla Kay‟Ýn Asen dinastisiyle, buradan da B�y�k Bonyak HanÝ‟yla akraba olduklarÝ sorusunu 

cevaplÝyor mu? Bu konuda yalnÝzca tahminler �retilebilir.45 Asenler, karÝĢÝk bir k�kene sahip 

olmalarÝna rağmen dÝĢ g��lere karĢÝ yaptÝklarÝ savaĢlar sÝrasÝnda KumanlarÝn yardÝmÝna hep 

g�venmiĢlerdir. 
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XII-XIV. y�zyÝllar arasÝndaki Bulgar-Kuman iliĢkileri �zerine yazmak, ikinci Bulgar �arlÝğÝ‟nÝn ve 

dÝĢ komĢularÝ olan �lkelerin siyas� tarihini incelemek anlamÝna gelir, ��nk� Kumanlar bu d�nemde de 

aktif bir Ģekilde ya m�ttefik olarak ya da paralÝ asker Ģeklinde (kiralanmÝĢ asker olarak) bu olaylarda 

yer alÝyorlardÝ. Bu d�nemde T�rkler ya ayrÝ ya da toplu bir Ģekilde Balkanlar‟a g�� ediyorlardÝ (yalnÝz 

Tuna nehrinin kuzeyinde, bug�nk� Romen topraklarÝnda değil aynÝ zamanda g�n�m�z�n Bulgaristan, 

Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve SÝrbistanÝ‟na, hatta bug�nk� Kosova‟ya g�� ediyorlardÝ.46 Bu 

nedenle g��ebe iĢgalcilerin Tuna g�neyine yaptÝklarÝ baskÝnlar daha sonra da devam etmiĢ olsaydÝ, 

“b�lgenin Bulgar etnografi �zelliğini ciddi bir Ģekilde tehdit edebilirdi” Ģeklinde yazan Peter Nikov haklÝ 

olabilir.47 

Kumanlar, Bulgar Devleti‟nin yeniden kurulmasÝ d�neminde b�y�k rol oynamÝĢlardÝ. 

TÝrnova‟daki isyanÝn (1185) patlak vermesinden hemen sonra kardeĢlerden daha b�y�k olan Teodor 

ta�Ý takÝp ve ayağÝna kÝrmÝzÝ �izmeyi (y�netimin sembolleri) ge�irerek kendini “BulgarlarÝn �arÝ” olarak 

il�n eder, Peter48 adÝnÝ alÝr sonra da eski Bulgar �arlÝğÝ‟yla bağlantÝsÝ olduğunu g�stermeye �alÝĢarak 

b�y�k ihtimalle resmi olarak iktidara getirilmesi i�in eski baĢkenti olan Preslav‟a girmeye �alÝĢÝr. 

B�y�k ihtimalle isyanÝn ger�ek y�neticisi Asen aynÝ zamanda, Teodor‟un y�netici “ortağÝ” olarak il�n 

edilir. Daha sonra Peter, Provadya ve Preslav49 etrafÝndaki topraklarla, Dobruca b�lgesinin 

y�neticiliği kendisine bÝrakÝlÝr bÝrakÝlmaz devlet iĢlerini tamamen Asen‟e verir. 

SanÝrÝm, b�y�k kardeĢin eski Bulgar baĢkentin etrafÝnÝ kapsayan b�lgeye “�ekilmiĢ” olmasÝ gibi 

a�Ýklamalar pek inandÝrÝcÝ değildir.50 Ancak bu konu g��ebe T�rk gelenekleri i�inde değerlendirilirse, 

pek �ok Ģey anlaĢÝlabilir. En �st y�netici sÝfatÝndaki, Peter Han Asparuh d�neminden bu yana Bulgar 

halkÝ i�in merkezi bir b�lge olan ve b�y�k �nem taĢÝyan doğu topraklarÝndaydÝ.51 Yeni baĢkenti 

TÝrnova‟dan52 �lkeyi y�neten Asen ise, ilk �nce yeniden kurulan Bulgar Devleti‟nin Sağ (batÝ) 

Kolunun y�neticisiydi. B�y�k ihtimalle kardeĢler, Bizans‟a karĢÝ y�r�tt�kleri savaĢ sÝrasÝnda birlik 

i�inde53 hareket etmiĢ olsalardÝ, Mizya‟ya geri alÝnca da ağabey olarak Peter‟a merkez topraklarÝnÝ 

y�netme hakkÝ verilirdi. Peter, b�y�k ihtimalle bu topraklarda B�y�k Preslav‟da 1195/6 en �st y�netici 

sÝfatÝyla kendisine ve Asen‟e g�nderilen yeni Bizans Ġmparatoru III. Aleksios Angelos‟un (1195-1203) 

el�ilerini kabul etti. 

Ancak bundan 10 yÝl �nce isyanÝn sonu belli değildi. Peter ve Asen ilk baĢarÝlardan sonra II. 

Ġsaak Angelos‟un (1185-1195), 1186‟da Kuzey Bulgaristan‟a giren askerlerine karĢÝ fazla 

dayanamayÝp geri �ekilmek zorunda kaldÝ. KardeĢler Kumanlardan yardÝm istedi. Bu d�nemde 

Kumanlar b�y�k ihtimalle kuzeydeki otlaklarda bulunuyordu, ��nk� d�nme zamanÝ gelince kÝĢÝ 

ge�irdikleri Tuna yakÝnlarÝna geldiler. Peter ve Asen, KumanlarÝn yardÝmlarÝyla t�m Mizya‟yÝ alabildi, 

sonra da Koca Balkan‟Ýn g�neyinde bulunan diğer Bulgar topraklarÝna y�neldi. Kumanlar, ondan 

sonra yapÝlan t�m savaĢlarda, genelde sonbahar, kÝĢÝn ve ilkbahar d�nemlerde BulgarlarÝn 

m�ttefikiydi.54 Bu durum, s�z konusu d�nemde de  

KumanlarÝn ana g�c�n�n Tuna nehrinin kuzey b�lgesinde bulunduğunu g�sterir. Bizans 

Ġmparatoru, 1190‟da KumanlarÝn yaklaĢtÝğÝnÝ duyar duymaz TÝrnova etrafÝndaki askerini geri �ekerek 
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Hemus‟tan geri d�ner. Ġmparator, 1191 yÝlÝnÝn baharÝnda gene Filibe yakÝnlarÝnda Kumanlara 

rastlamÝĢ, 1198 (veya 1199) yÝlÝn baharÝnda yeni Bulgar �arÝ Kaloyan‟Ýn (1197-1207) asker� g��leri 

�ok sayÝda Kuman birlikleriyle Konstantinopolis‟e kadar varmÝĢtÝr. 

Kumanlar, Kaloyan‟Ýn beĢ senelik seferi sÝrasÝnda Makedonya‟ya55 sÝzmÝĢ ve Bulgar g��leriyle 

birlikte Trakya‟yÝ56 harap etmiĢti. IV. Ha�lÝ Seferi (13 Nisan 1204) sÝrasÝnda Konstantinopolis‟in ele 

ge�mesinden sonra (B�ylece Graf Balduyin FlandÝrski‟nin Latin Ġmparatorluğu kurulur.) 14.000 bin 

Kuman s�varisi Kaloyan‟Ýn Edirne‟deki (15 Nisan 1205) b�y�k zaferine yardÝmcÝ olmuĢlardÝr.57 

Kaloyan, MayÝs ayÝnÝn sonuna kadar savaĢÝ s�rd�rm�Ģ ve bundan sonra Kumanlar g�neyde daha 

fazla kalamadÝklarÝ i�in geri d�nm�Ģlerdir. Onlar ertesi yÝlÝn ilkbaharÝnda (1206) yeniden Bulgar 

m�ttefiki olarak Trakya‟ya gelmiĢ ve burada bir�ok Ģehri harap etmiĢlerdir. Kumanlar, 1207 yÝlÝnÝn 

ilkbaharÝnda Adrianopolis‟in kuĢatmasÝnda yer almÝĢlardÝr. Bu kuĢatma Nisan‟Ýn sonuna kadar s�rm�Ģ 

ve sonra g��ebeler geri toplanmÝĢlardÝr. Bu durum, Ģehrin teslim olmaya hazÝr olduğu bir anda 

Kaloyan‟Ý geri �ekilmeye zorlamÝĢtÝr.58 Kumanlar, Sel�nik‟in kuĢatÝlmasÝ sÝrasÝnda (1207) yeniden 

Bulgar �arÝnÝn ordusunda yer almÝĢlardÝr. KumanlarÝn baĢÝnda ManastÝr (< manastir?) vardÝ. AynÝ 

ĢahÝs Kaloyan‟a karĢÝ yapÝlan suikastta da yer almÝĢtÝr. Robert de Clery‟nÝn yazdÝklarÝna g�re iki yÝl 

�nce Latinlerle yapÝlan g�r�Ģmelerde Bulgar el�ilerin yanÝ sÝra Kuman �nderlerin de yer almalarÝna 

rağmen, Selanik kuĢatmasÝ sÝrasÝnda ManastÝr‟Ýn �adÝrÝ (Ģatra) �arÝn �adÝrÝ bitiĢiğinde bulunuyordu. 

B�yle bir Ģey ancak bir Bulgar komutanÝ i�in m�mk�nd�, m�ttefik kuvvetlerin �nderi veya kiralÝk bir 

komutan i�in değil.59 B�y�k ihtimalle ManastÝr‟Ýn askerleri daha uzun bir s�re i�in (veya temelli 

olarak) Bulgar topraklarÝnda kalÝyordu, kendisi de �ardan sonra gelen baĢkomutan pozisyonundaydÝ. 

Bu durum, Kaloyan‟Ýn adÝ bilinmeyen bir “Ġskit” Prensesi (Kuman) ile yaptÝğÝ evliliğiyle a�Ýklanabilir. 

BazÝ tarih�ilere g�re bu kadÝn, Bulgar kilise defterine (Sinodnik) kaydedilen Ana-Anisya ile aynÝ 

kiĢidir.60 

Kaloyan‟Ýn �l�m�nden sonra yeğeni Boril �arÝn dul karÝsÝyla evlenerek, �arlÝğÝnÝ resmileĢtirmiĢ, 

Kumanlar ise Bulgaristan‟Ýn siyas� hayatÝnda yer almaya devam etmiĢtir. Kumanlar, �ar Asen‟in reĢit 

olmayan oğullarÝnÝ Ġvan Asen‟i ve AleksandÝr‟Ý “RuslarÝn topraklarÝna” varmadan �nce gizli olarak 

Tuna‟nÝn kuzeyine ge�irerek (yani Kumanya‟ya) misafir etmiĢtir.61  

Ġlk baĢta Kumanlardan oluĢan m�ttefik birlikleri, yeni �arÝn62 savaĢlarÝnda yer almaya devam 

eder, ancak fazla zaman ge�meden iliĢkilerde bir soğuma baĢlar. Boril‟in uğradÝğÝ baĢarÝsÝzlÝklar, 

boyarlarÝn memnuniyetsizliği ve 1213‟�n sonu veya 1214‟�n baĢÝnda Boril‟in Kuman k�kenli olan 

�ari�eyle ayrÝlmÝĢ olmasÝ ve Latin Ġmparatoru I. Anri FlandÝrski‟nin yeğeniyle evlenmesi, bu soğukluğu 

hazÝrlayan bazÝ nedenler olabilir. Kumanlar yavaĢ yavaĢ �ardan uzaklaĢmaya baĢlar. 1211 veya en 

ge� 1213/14 yÝlÝnda Vidin‟de adlarÝ bilinmeyen, Boril‟in “d�rt akrabasÝ”nÝn isyanÝ baĢlar ve s�z konusu 

isyan Kara� ve baĢka iki Kuman komutanÝn g��leri tarafÝndan desteklenir. Bu isyan yalnÝzca 

MacarlarÝn yardÝmÝyla bastÝrÝlabilmiĢtir. ĠsyanÝn, Asen‟in oğlu iktidara gelmeden birka� yÝl �nce 

baĢlayan Boril ve II. Ġvan Asen arasÝndaki savaĢla bağlantÝlÝ olma ihtimali vardÝr. Yani Kumanlar ve 

Boril‟in “akrabalarÝ”, aslÝnda kendilerine g�re ger�ek miras�ÝlarÝ saydÝklarÝ Asen (ve Bonyak) 

dinastisinin temsilcisini desteklemiĢtir. 
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Bulgar tahtÝna aday olan ĢahÝs, Kumanlar tarafÝndan kontrol edilen topraklardan ge�erek 

�lkesine d�ner. O “Ġskitlerin” (Kumanlar) veya “ipsiz sapsÝz Ruslar”Ýn yardÝmÝyla Tuna‟ya doğru 

y�nelir.63 Bizans tarih�isi Georgios Akropolites‟in belirttiğine g�re, II. Ġvan Asen (1218-1241) iktidara 

ge�tikten sonra her zaman bu “Ġskitlere” g�venebilirdi ve “onlarla birlikte istediği g��lere saldÝrabilirdi”. 

S�z konusu �ar, 1230 yÝlÝnda Selanik (Epir) Ġmparatoru Teodor Angelos Komnenos‟la yaptÝğÝ savaĢ 

sÝrasÝnda Kuman yardÝmÝnÝ kullanÝyordu. Daha sonra da Kuman yardÝmÝndan yararlandÝ.  

II. Ġvan Asen diplomas� ve asker� baskÝsÝnÝ birleĢtirerek akÝllÝca bir siyasetle Bulgar Devleti‟nin 

�ar Simeon d�nemindeki b�y�kl�ğ�n� yeniden sağlayabildi. Bulgaristan yeniden �� denize 

a�ÝlÝyordu, y�neticisi ”BulgarlarÝn ve YunanlarÝn �arÝ” (1230) unvanÝna sahipti. Ġki y�z yÝllÝk bir aradan 

sonra da Bulgar Patrikhanesi (1255) yeniden kurulmuĢtu. 

II. Ġvan Asen‟in �arlÝk d�nemi, Cengiz Han‟Ýn y�kseliĢinden sonra ortaya �Ýkan Avrasya‟daki 

b�y�k hareketlenmenin ve Moğol Ġmparatorluğu‟nun kurulmasÝna  

denk gelir. Bu �er�evede etnik katmanlar karÝĢÝr ve batÝda Rusya ve Macaristan‟a veya g�neyde 

Balkanlara doğru KumanlarÝn b�y�k g��leri ger�ekleĢtirilir. 1219‟da Cengiz Han Harezm‟e karĢÝ 

seferine baĢlar, 1221-1222‟te ise, Moğollar Avrupa‟nÝn kapÝlarÝnÝ �alar. Cebe ve Subuday tarafÝndan 

y�netilen Kuzey Kafkasya‟daki k���k bir ordu, AlanlarÝn ve KÝp�aklarÝn g��ler birliğini bozguna 

uğratÝr, sonra KÝp�ak topraklarÝnÝ harap eder ve KÝrÝm‟a kadar gelir. B�y�k ihtimalle o sÝrada Danilo 

Kobyakovi�64 ve RuslarÝn “T�m KÝp�aklarÝn en b�y�ğ�” olarak kabul ettikleri Yuriy Kon�akobi�65 

�l�r. Galitsiya Prensi Mstislav, kayÝnpederi olan Kutyan Sutoevi� ile birlikte kurtulanlar ise Ruslardan 

yardÝm ister.66 31 MayÝs (16 Haziran) 1223 veya 1224‟te Kalka nehri yakÝnlarÝnda yapÝlan savaĢ 

sÝrasÝnda birleĢen Rus-Polovek g��leri b�y�k bir yenilgiye uğrar. O an i�in Moğollar geri �ekilir 

(1237‟de Avrupa‟ya karĢÝ sefere baĢlarlar), ancak Kalka yakÝnlarÝnda ger�ekleĢen yenilgi ile 

bozkÝrdaki KÝp�ak g�c� sona erer. Macar KralÝ II. Stefan (Ġstvan), hemen bu sÝralarda bir grup Kuman 

g��meni muhacir olarak Macaristan‟a kabul eder. Moldova‟ya g�� eden Borz Han‟Ýn (Bor�, Burc)67 

15.000 KumanÝ 1227‟de Gran BaĢpiskoposu Robert tarafÝndan vaftiz edilmiĢ ve Milkov‟daki Tatar 

istil�sÝ sÝrasÝnda yÝkÝlan ayrÝ bir Kuman Piskoposluğu‟nun kurulmasÝna (yaklaĢÝk 1229) neden 

olmuĢtur. “Rex Cumaniae” unvanÝnÝ da alan Kral IV. B�la‟nÝn (1235-1270) iktidarÝ sÝrasÝnda baĢka 

g��ebe guruplar da Macaristan‟a sÝğÝnmÝĢtÝr. �ar, KumanlarÝ �lkenin farklÝ b�lgelerine yerleĢtirir ve 

yalnÝz y�netici s�l�lesini saraya yakÝn bir yerde, yani PeĢt‟te bÝrakÝr.68 G��ebelerin Macaristan‟a 

gelmeleri, MoğollarÝn yeni istil�sÝ sÝrasÝnda KÝrÝm‟daki KumanlarÝn total yenilgisine bağlÝdÝr. Moğol 

istil�sÝ sÝrasÝnda, yaklaĢÝk 1238‟de K�ten Han (Kuthen) halkÝndan sağ kalanlarla (40.000 �adÝr) 

Macaristan‟a g�� etmiĢtir. Oraya gidenler Katolik olur, K�ten Han‟n kÝzÝ da Veliaht Ġstvan‟la (V. 

Stephan) evlenir.69 

“Birka� bin kiĢilik Kumanlardan” (10.000 kiĢi) oluĢan baĢka bir g��ebe grubu, 1237 yÝlÝnÝn 

yazÝnda II. Ġvan Asen‟in karĢÝ �ÝkmasÝna rağmen Tuna‟yÝ ge�miĢ ve �ar onlarÝ Doğu Trakya‟ya 

yerleĢtirmek zorunda kalmÝĢtÝr. Bu Kumanlar, Meri� nehrinin g�neyine Ionas Han‟Ýn (Yunus?) 

�nderliğinde yerleĢtiler ve 1240‟ta Latin Ġmparatoru II. Balduin‟le birleĢtiler. Bir yÝl sonra, yani Han‟Ýn 
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�l�m�n ardÝndan y�netim ortağÝ olan Soronius, halkÝyla Nikey Ġmparatorluğu‟nun tarafÝna ge�ti. III. 

Yohannes Dukas Vatatzes (1223-1254) yeni gelenleri, Trakya, Makedonya ya da Anadolu‟nun sÝnÝr 

b�lgelerine yerleĢtirdi. Onlardan, Bizans tarihinin bir�ok olayÝnda yer alan g��l� bir kolordu oluĢturdu. 

Dinastilerin �yeleri arasÝnda Kleopa (Soronius?) “Ġskit”in dÝĢÝnda, babasÝ VIII. Michael Palaiologos‟un 

(1259-1282) akrabasÝyla evlenen Sirgian‟dan (Sitzigan) da s�z edilir.70 

S�z konusu KumanlarÝn bir b�l�m�, Bulgar topraklarÝnda kalmÝĢ olabilir. XV. y�zyÝla ait OsmanlÝ 

belgelerine g�re Akdeniz TrakyasÝ‟nda, adlarÝ T�rk olan (belki de Kuman) HÝristiyanlar yaĢÝyordu.71 

Bulgaristan‟Ýn kuzeybatÝ b�lgesine 1241‟in ilkbaharÝnda daha fazla KumanÝn yerleĢmiĢ olmasÝ l�zÝm. 

Bu sÝralarda, Han K�ten‟in �ld�r�lmesinden sonra onu destekleyen ve akrabalarÝ olan (Terter-oba 

s�l�lesinin �yeleri) Bulgaristan‟a sÝğÝnmÝĢlardÝr. K�ten‟e72 karĢÝ d�zenlenen suikastÝn arkasÝnda yerli 

aristokrasinin (Alman aristokrasinin de dahil olmak �zere) zedelenmiĢ �ÝkarlarÝnÝn yattÝğÝ sanÝlÝyor, 

ancak eğer Batu Han‟Ýn, kendisine ait k�leler olduklarÝnÝ �ne s�rerek Macar KralÝ‟ndan KumanlarÝn 

kendisine verilmesini istediğini kabul edecek olursak, suikast hazÝrlayanlarÝn, hanÝ �ld�rd�kten sonra 

Moğol tehlikesinden kurtulabileceklerine inanmÝĢ olduklarÝnÝ d�Ģ�nebiliriz. Aksi halde 1241 yÝlÝnÝn Mart 

ayÝnda Moğollar, Macar sÝnÝrÝna ulaĢtÝklarÝ zaman, b�yle bir Ģeyin yapÝlmasÝ zor a�Ýklanabilir. 

Kumanlar, HanlarÝnÝn �l�m� �zerine G�ney Macaristan‟Ý tahrip ederek intikam alÝr, sonra da Batu‟nun 

istil�sÝndan �nce Balkanlar‟a g�� ederler. Batu‟nun �ekilmesinden sonra IV. B�la onlarÝ geri davet 

eder ve 1246‟da B�la‟nÝn Avusturya Hertsogu II. Friedrich‟le yaptÝğÝ savaĢta yer alÝrlar. Bir sene sonra 

IV. B�la, oğlunu, yani Macaristan‟Ýn m�stakbel KralÝ V. Etien‟i 

 (1270-1272) Kuman HanÝ‟nÝn kÝzÝyla evlendirir ve buna bağlÝ olarak Kumanlar sadÝk kalacaklarÝ 

konusunda ant i�er. IV. B�la, 1264-1265 yÝllarÝnda, diğer oğluyla ve K�ten‟in kÝzÝyla evli junior Rex-

Stephan‟la yaptÝğÝ savaĢ sÝrasÝnda KumanlarÝn yardÝmÝndan yararlanÝr. 

Ancak g�r�n�Ģe g�re, t�m Kumanlar Macaristan‟a d�nmez. Onlardan bir kÝsmÝ, Balkanlar‟da 

kalmayÝ tercih eder. Daha ge� d�neme ait Macar kaynaklarÝna g�re, y�netici olan Kuman aileleri 

arasÝnda Ģunlar vardÝr: �ertan, UlaĢoba (UlaĢevi�i), Bur�oba (Bur�evi�i) ve Koloba (Kolobi�i). Onlar 

arsÝnda Tertoroba;73 yani K�ten‟in ait olduğu Terteroba s�l�lesi yoktur. Bu durum, K�ten‟e doğrudan 

bağlÝ olan KumanlarÝn Bulgaristan‟a g�� ettiklerini (ve kaldÝklarÝnÝ) g�sterir. Belki de I. Georgi Terter‟in 

babasÝ, bu Kumanlardan geliyordu. I. Georgi Terter, �ld�r�len Kuman y�neticisinin kardeĢi, oğlu veya 

yeğeni ya da en azÝndan aynÝ dinastinin �st d�zey tabakasÝndan gelen bir insan olabilir.74  

Asen Dinastisi‟nin ��k�Ģ�nden sonra I. Georgi Terter‟in �ar olarak se�ilmesi, yalnÝz Ģahsi 

değerlere değil Bulgaristan‟daki t�m KumanlarÝn baĢÝnda olduğu, III. Ġvan Asen‟in (1279-1280) kÝz 

kardeĢi olan Kira Mariya ile evli olduğu i�in de m�mk�n olmuĢtur. AynÝ zamanda da Terter-oba‟nÝn 

miras�ÝsÝ olarak en �nemli komĢu y�neticileri ile akrabalÝk bağÝ vardÝ; Han K�ten‟in torunu ve Macar 

KralÝ IV. Ladislav K�n ile (1272-1290) olduğu gibi SÝrp KralÝ Andronikos Dragutin (1276-1282) ve 

Bizans VeliahtÝ II. Palailogos (1282-1328) da Kral L�szl�‟nun kÝz kardeĢleriyle evliydiler. KuzeybatÝ 

Bulgaristan‟a yapÝlan g��ebelerin bu toplu g��leri y�zyÝlÝn sonuna doğru b�lgedeki Kuman 

aristokrasisinin yoğun varlÝğÝnÝ da a�Ýklar. Bu varlÝk, yalnÝzca farklÝ boyarlarÝn isimlerinde değil, 
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OsmanlÝ varlÝğÝnÝn ilk y�zyÝllarÝnda aktif olarak kullanÝlmaya devam edilen bir �ok toponim ve 

antroponimde de kendini g�sterir.75 

II. Ġvan Asen‟in �l�m� yaklaĢÝk olarak Terter Dinastisi‟nin g���ne ve bir kollarÝ Tuna‟nÝn 

g�neyine ge�en Macaristan ve Polonya‟dan d�nen MoğollarÝn geri d�n�Ģ�ne rastlar. Bu olaylarÝn 

b�y�k y�neticisinin �l�m�yle direkt olarak bağlantÝlÝ olmasÝ m�mk�n değildir, ancak onun �l�m�nden 

sonra Bulgar �arlÝğÝ, bir zamanÝn b�y�k imparatorluğunun g�lgesinden baĢka bir Ģey değildir. II. Ġvan 

Asen‟in yeğenleri I. Kaloyan (1241-1246) ve Mihail Asen‟in (1246-1257) geniĢ topraklarÝ komĢularÝna 

kaptÝrmÝĢ olmasÝyla (formal bile olsa) AltÝnordu‟ya bağÝmlÝ olmuĢtur. �ar Konstantin Asen Tih (1257-

1277) d�neminde Tatarlar o kadar rahat bir Ģekilde �lkenin d�rt bir yanÝnda dolaĢÝyordu ki,76 bu 

durum �lkenin ekonomik krize girmesine, isyana ve �ar olarak il�n edilmiĢ halktan gelen Ġvaylo‟nun 

Bizans Devleti tarafÝndan desteklenen III. Ġvan Asen ile savaĢmasÝna neden olur. Bu karÝĢÝk 

zamanlarda �lkenin kuzeydoğu b�lgelerine baĢka KumanlarÝn yerleĢmesi ihtimali de vardÝr. Kumanlar, 

Nogay‟Ýn Tatar savaĢ�ÝlarÝndan bir kÝsmÝ olabilir, ��nk� AltÝnordu‟da Kuman-KÝp�ak halkÝnÝn b�y�k bir 

b�l�m� kalÝr. Bu halk Ġsl�m‟Ý kabul ettikten sonra ve baĢka bir�ok fakt�r�n etkisiyle XV. y�zyÝldan 

sonra Doğu Avrupa‟daki T�rk�e konuĢan yeni halklarÝn temelini oluĢtururdu. 

Kumanlar, I. Georgi Terter‟in (1280-1292) iktidarda kalmasÝndan sonra Bulgar Devleti‟nin 

iĢlerinde daha b�y�k rol oynamaya baĢlar. Kumanlar, yalnÝz asker� birliklerde yer almÝyor (Tatar, Alan 

ve Ruslarla birlikte �ar Ordusunda veya paralÝ asker olarak g�rev almÝyordu)  aynÝ zamanda 

aristokrat bir �evreye de sahiptiler. S�z konusu y�neticinin akraba ve yakÝn �evre temsilcileri �nemli 

g�revlere getirilirdi. BunlarÝn k�keni daha �ok KumandÝ. Bunlardan bazÝlarÝ, KÝrÝm b�lgesinin y�neticisi 

Terter‟in kardeĢi Aldimir (Eltimir), Vidin b�lgesinin ġiĢman77 (son Bulgar Orta �ağ Dinastisi‟nin 

kurucusu) ve Dobruca‟nÝn y�neticisi Balik‟in babasÝ ve ġiĢman‟Ýn kardeĢi Belaur, Brani� Prensleri 

(Durman ve Kudelin KardeĢleri) ve de Han Nogay‟Ýn topraklarÝndan olan, kendilerine ait kiralanmÝĢ 

birliklere sahip bir�oklarÝ idi.78  

Zamanla Macaristan, Bizans Ġmparatorluğu, Rusya, Moldova-Ulahya, AltÝnordu, MÝsÝr ve saire 

yerlerdeki KumanlarÝn torunlarÝ bulunduklarÝ Ģartlara entegre olduklarÝ gibi, bunlar da BulgarlaĢmÝĢtÝr. 

Bu s�re�, aristokraside daha �abuk ger�ekleĢiyor gibidir. Oysa alt tabakalarda asimilasyon daha 

yavaĢ ve daha uzun bir s�re i�inde ger�ekleĢiyordu. Bu nedenle OsmanlÝlar Balkanlar‟a geldiklerinde 

eski Pe�enek, Uz ve KumanlarÝn torunlarÝndan oluĢan kitlelerle karĢÝlaĢtÝlar. Bunlar T�rk�e konuĢan 

bir ortamda b�y�k ihtimalle Anadolu‟dan gelen T�rk kolonistlerle birleĢti. Bu arada Kuzeydoğu 

Bulgaristan‟Ýn halkÝ, XIV. y�zyÝlÝn baĢÝnda ger�ekleĢen Beyazid oğullarÝ arasÝndaki m�cadelede Taht 

adaylarÝndan birini destekliyordu. B�y�k OsmanlÝ gezgini Evliya �elebi ise, XVII. y�zyÝlda Kuzeydoğu 

Bulgar topraklarÝnÝ Uz Eyaleti olarak değerlendirir ve yerli T�rk halkÝnÝn �zelliğine dayanarak, ona 

“�itak” l�kabÝnÝ verir. 
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[O] ğuzlarÝn KumanlarÝn baskÝsÝndan dolayÝ ve onlardan �nce orada bulunan Pe�enekleri 

p�sk�rterek batÝya doğru gittikleri i�in, 1030 yÝlÝnda da HazarlarÝn varlÝğÝndan s�z edilmiĢ olmasÝ 

“KunlarÝn” Avrupa‟ya gelmeleriyle ilgili terminus post quem‟dir, 1049 yÝlÝ ise UzlarÝn Pe�enek yurtlarÝna 

girmeleriyle ilgili terminus ante quem sayÝlÝr. V. Bartold, “NovÝy trud o polovtsakh”, Russiy Istoricheskiy 

Jurnal 25th, 7, 1921, eserinde �yledir-138-156; bkz. s. 143. Bartold‟un makalesi, J. Marquart. 

Volkstum ile ilgili yazdÝğÝ eleĢtirel bir rapor niteliğindedir.) Bu iki tarih arasÝnda bozkÝrÝn doğu 

b�lgesinde, Avrupa‟ya da yansÝtÝlan olaylar meydana gelir. 
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7 Omeljan Pritsak, yaklaĢÝk 1043 yÝlÝnda KÝp�aklar arasÝna artÝk “Ġsl�mÝn T�rk varyantÝ” 

sÝzmaya baĢladÝğÝ tahmini �zerinde durur. Ancak putperestlerin �oğu daha sonra da inan�larÝnÝ 

korudu ve bu inan�lara, komĢu halklardan alÝnmÝĢ yeni din� elemanlar da eklendi. (Bulgaristan 

T�rkologu olan Mefk�re Mollova‟nÝn Orta Asya b�lgesinin ġamanist, Budist, Nestorian, Manihey ve 

baĢka inan�larÝ ile ilgili izleriyle kÝyaslayÝnÝz. Bunlar Codex Cumanicus‟ta korunur: M. Mollova Codex 

Cumanicus, le Bouddhisme et le Turk Oriental. -WZKM, 80, 1990, 141-165; M. Mollova. Nouveax 

c�t�s d�vil�s du Codex Cumanicus. -WZKM, 83, 1993, 117-148; M. Mollova. Traces de querelles 

religieuses dans le Codex Cumanicus (II). -Arch. Or., 61, 1993, 419-432). KÝp�aklar, [O] ğuzlarÝ 

batÝya doğru p�sk�rterek Pe�enek-Hazar (veya Guz) bozkÝrÝnÝ ele ge�irir ve bozkÝr XI. y�zyÝldan 

itibaren “KÝp�ak BozkÝrÝ” (DeĢt-i KÝp�ak) veya “Polovetsko pole” olarak adlandÝrÝlmaya baĢlanÝr. T�rk 

olan y�netici s�l�lesinin adÝyla ilgili bilgi mevcut değil, ancak daha sonra Poloveklerin (KÝp�aklarÝn) 

G�rcistan‟da g�rev almalarÝndan (1118) sonra bu s�l�le Terter-oba adÝyla bilinir. KrĢ. O. Pritsak, 

Polovtsi, 112-113. 

8 YazarÝn isteği �zere makalede KÝp�aklar değil Rus�a olan Polovekler adÝ Bulgarca 

orijinalinde olduğu gibi kullanÝlacaktÝr (Zeynep Zafer). 

9 Genelde Han BuluĢ‟un geliĢinde istihbarat�Ý bir amacÝn olduğunu tahmin edilir. BoluĢ‟un, 

Yaroslav MÝdriy‟in �l�m�nden sonra Rusya‟daki durumu belirlemek amacÝnÝ taĢÝdÝğÝ d�Ģ�n�l�r. Onun 

yerine ge�en Opereyaslav Vsevolod Yaroslavi�‟in g��leri yetersiz olduğundan (Pres �ok yakÝnda Voin 

yakÝnlarÝndaki Sula nehrinde Polovekler tarafÝndan Rus sÝnÝrÝna doğru sÝkÝĢtÝrÝlmÝĢ T�rklerin b�y�k 

birliğini yenmiĢti) barÝĢ antlaĢmasÝnÝ imzalamaya acele karar verir. KrĢ. A. Ġ. Popov, “Kipchaki i Rus”, 

Uchenie Zapiski Leningradskogo  Gosudarstvennogo Universiteta, no. 112, Seriya istoricheskikh 

nauk, vÝp. 14, 1949, 94-119 (bkz. s. 94). S. A. Pletneva, “Pechenegi, torki i polovtsÝ v yujnorusskikh 

stepyakh”, V: TrudÝ Volgo-Donskoy arkeologicheskoy ekspiditsii, t. 1, Moskova-Leningrad 1958, s. 

151-226 (MaterialÝ i issledovaniya po arkaologii SSSR, no. 62/bkz.: s. 182); S. A. Pletneva, 

“Polovetskaya zemlya”, Drevnorusskie knyajestva X-XIII  vv.,  Moskova 1975, s. 260-300 /bkz. s. 

260); S. A. Pletneva, PolovtsÝ, Moskova 1990, s. 25. 

10 Bu d�Ģmanca faaliyetlerin nedeni, Rus prenslerin g��ler birliği tarafÝndan T�rkleri bir yÝl 

�nce yenmesiyle bağlanabilir. B�y�k ihtimalle o zaman g��ebelerin bir kÝsmÝ Kiyev Prensi yanÝnda 

g�rev yapmaya baĢlar. XII. y�zyÝlda “Kara Klobuklar” (cherni klobuki) adÝnÝ taĢÝyan bir birlik kurar. 

T�rklerden baĢka guruplar, Poloveklerin y�netimi altÝnda bozkÝrda kalÝr, onlardan ana kÝsmÝ ise batÝya 

doğru p�sk�rt�l�r ve 1064‟te Bizans Ġmparatorluğu‟nun Tuna sÝnÝrÝnÝ Uzlar (< oguzlar) adÝyla ge�erler. 

11 Rus kaynaklarÝnda Kay, Kaepik (< Kay-ona) olarak adlandÝrÝlÝr. Onlardan, 1082‟de �len 

Osen veya Yasen‟in (yani Asen) oğlu olan �nl� Bonyak (1117‟de? �l�r) geliyor. Yuriy Monomahovi� 

Bonyak‟Ýn kÝzÝyla evlenir. Yuriy‟in oğlu ve Boyak‟Ýn torunu olan Kitiy (< Kitay, Kitan) Doğu Avrupa 

tarihinde Andrey Bogolyubskiy HÝristiyan adÝyla bilinir. Kay, 1116 yÝlÝnda Orta Asya‟dan yeni gelen 

“YÝlan” B�y�k (?) ġarukan‟Ýn y�netimindeki Olberlyu‟n�n (�lberl� < *Alp-erl�) �st�nl�ğ�n� tanÝr. 
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ġaruk‟un torunu Kon�ak, kÝzÝnÝ Prens Ġgor Svyatoslavi�‟in oğluyla evlendirir, Kon�ak‟Ýn kÝzkardeĢi ve 

Han Atrak‟Ýn (Otrok) kÝzÝ da G�rc� �arÝ II. David‟in (1089-1125) karÝsÝ olur. 

12 P. Diaconu. Les Coumans au Bas-Danube aux XIe et XIIe si�cles. Bucarest, 1978, p. 35. 

13 B. Kossanyi. XI. -XII. AsÝrlarda Uz‟lar ve Kuman‟larÝn Tarihine Dair. -Belleten, 8, 1944, 

119-136. 

14 KrĢ. I Conea, I. Donat tarafÝndan incelenen dil �rnekleri. Contribution � l‟�tude de la 

toponymie petch�n�gue-comane de la Plaine roumaine du Bas-Danube. -In: Contribution 

Onumastique. Bukarest, 1958, pp. 139-169. 

15 Petre Diaconu‟ye g�re KumanlarÝn Bizans‟a ilk geliĢleri 1077‟de olur. (krĢ.: P Diaconu. Les 

Coumans, p. 35; bkz. P. Diaconu. Les Petch�n�gues au Bas-danube. Bucarest, 1970, p. 111). BaĢka 

araĢtÝrmacÝlara g�re bu tarih 1078, hatta 1079‟dur. 

16 Bizans belgelerinde “Sarmatlar” (Pe�enek), “Skitler” (Uz ve/veya Kuman) ve “Dak”lardan 

(Solomon KralÝn NacarlarÝ) s�z edilir. 

17 IX. Konstantin Monomachos‟un (1042-1055) iktidarÝ sÝrasÝnda iki Pe�enek Kolu (yaklaĢÝk 

20 000 kiĢi) Bizans‟a sÝğÝnma hakkÝnÝ ister ve Tuna‟nÝn yakÝnlarÝnda HÝristiyanlÝğÝ kabul ettikten sonra 

Dobruca b�lgesine yerleĢir. Bu durum Bizans Devleti‟nin diğer Pe�eneklerle savaĢmasÝna neden olur: 

Ġki sene sonra 800.000 g��ebe Ġmparatorluğa saldÝrÝr. Yenilgiye uğratÝldÝktan sonra esir d�Ģen 

g��ebeler, NiĢ, Sofya ve �sk�p b�lgelerine yerleĢtirilir. Bunlardan 15.000 Pe�enek Sel�uklarla 

savaĢmalarÝ i�in Asya‟ya g�nderilir ve oradan Sofya‟ya d�n�nce yakÝnlarÝyla birlikte Tuna ovasÝna 

yerleĢir. Devnya yakÝnlarÝndaki “Sto Mogili”de Bizans ordusuna b�y�k darbe indiren Pe�enekler, 

sonraki yÝlÝn baĢÝnda Bizans Ordusunu Andrianopolis‟in surlarÝ arkasÝna geri �ekilmeye zorlamÝĢlardÝr. 

Bundan sonra Trakya ve Makedonya b�lgelerinde gasp d�zenleyerek Haemus‟un arkasÝndaki 

b�lgeye geri d�nerler. Pe�enekler bu Ģekilde Bulgar topraklarÝnda varlÝğÝnÝ s�rd�rebilir ve nispeten bir 

bağÝmsÝzlÝğa sahip olur. Bu bağÝmsÝzlÝk Bizans Ġmparatoruyla yaptÝklarÝ 30 yÝllÝk barÝĢ antlaĢmasÝyla 

desteklenir. 

18 Bu durum, artÝk sahip olduklarÝ topraklarda federal bir stat�s�yle kalmak istemeleri olarak 

da değerlendirilebilir, ��nk� ondan sonra meydana gelen savaĢtan s�z edilirken i�inde kadÝnlarÝn ve 

�ocuklarÝn bulunduğu arabalar da anlatÝlÝr. Burada yalnÝz asker� birliklerden değil aile veya 

s�l�lelerden de s�z edilir, ��nk� mevsim g��leri veya b�t�n s�l�le (kavim) g��leri sÝrasÝnda g��ebeler 

�oluk �ocuğunu g�t�rmek amacÝyla araba kullanÝrdÝ. 1091 yÝlÝnda BizanslÝlarÝn esir d�Ģen savaĢ�ÝlarÝn 

yanÝ sÝra bu savaĢ�ÝlarÝn karÝlarÝ ve �ocuklarÝnÝ �ld�rd�ğ� sonraki olaylar, Orta �ağ T�rklerinin 

(Pe�enek, Oğuz) toplu bir halde 

 Kuzey Bulgaristan‟a yaklaĢÝk XI. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda g�� ettikleri ile ilgili tahmini de 

destekliyor gibidir. Kumanlar, b�lgeye sonradan gelen Kuman elemanlarÝyla karÝĢarak Bulgar (ve 
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Yunan) HÝristiyan k�lt�r�nden etkilenir. Bu durum, Doğu-Avrupa T�rk halklarÝnÝn o d�nemdeki 

yaklaĢÝk coğraf� pozisyonuna da uyar. Bu d�nemde Kumanlar, Kuzey Karadeniz B�lgesi bozkÝrÝna 

(Moldova‟nÝn bir kÝsmÝna da) sahip idi. OnlarÝn batÝsÝnda, Rusya ve Macaristan‟Ýn arasÝnda bulunan 

aynÝ zamanda Pe�enekleri Macaristan ve Bizans Ġmparatorluğu‟na doğru iten Oğuzlar (T�rk) ise 

Moldova-Ulahya (burada �ok sayÝda toponim bÝrakÝr) b�lgesinde g��ebe bir hayat s�rd�r�r. Bu 

durumda Ġmparator Alexios‟un “Pe�enek SavaĢlarÝ”nÝn, yalnÝz Kral Solomon‟un yapÝlmÝĢ olan 

destekten dolayÝ Kunlara (?) yaptÝğÝ bir �d�llendirme veya Bizans Ġmparatorluğu‟nun Balkan 

eyaletlerinde yeni bir KrallÝk kurma isteğiyle değil, Pe�eneklerin bir kÝsmÝnÝn Tuna‟nÝn g�neyine 

yerleĢmesiyle de bağlanmasÝ gerekir. 

19 Sorunlar, iki halkÝn arasÝnda yeni iliĢkilerin baĢlamasÝna neden olur. O d�neme kadar 

Kumanlar genelde yalnÝz [ğ] uzlara karĢÝ y�nelmiĢti ve sÝk sÝk Karadeniz yakÝnlarÝndaki bozkÝra 

saldÝrarak topraklarÝnÝ iĢgal ediyordu. Pe�eneklerle olan temaslarÝ, genelde KumanlarÝn Pe�enek 

baskÝnlarÝna katÝlmalarÝndan ibaret idi ve buradan Macarlar arasÝna �ok erken bir d�nemde Kunlar 

(Mac. K�n-ok ile krĢ.) adlandÝrÝlmasÝ yerleĢmiĢti. Tuna‟ya ulaĢmak i�in kat ettikleri uzun yol ve ondan 

sonra meydana gelen olaylar, KunlarÝn ilk y�netici s�l�lesinin (Terter-oba?) emri altÝnda olan ve 

batÝya �ok daha erken gelen elemanlara değil de Kay dinastisinin y�netimindeki yeni bir kavim 

birliğine ait olduklarÝnÝ g�sterir. 

20 Kumanlar, Pe�enekleri arkadan vurmak amacÝyla dağdan ge�ebilmeleri i�in izin ister. 

21 L. R�sonyi. Tuna HavzasÝnda Kumanlar. -Belleten, 3, 1039, 401-422 (bkz. s. 406). Rus. 

g�re Han Bonyak, Svyatoslav Davidovi�‟e karĢÝ y�r�tt�ğ� m�cadelede Galits Prensi David Ġgorevi�‟in 

yardÝmÝna koĢar. 1103 yÝlÝnda Urus-oba gurubunda yer aldÝğÝndan s�z edilen Han Altunopa‟nÝn da 

katÝldÝğÝ Macarlara karĢÝ yapÝlan savaĢta ise David, 100 savaĢ�Ýya, Bonyak ise 300 savaĢ�Ýya sahip 

idi. Bunun yanÝ sÝra kaynakta, Ugritlerle yapÝlacak �arpÝĢmadan �nce Bonyak David‟i “bayrağÝn altÝna 

alarak” orduyu gruplara ayÝrarak hazÝrlÝyordu (savaĢ�ÝlarÝnÝ “�� alaya b�ler”; Altunopa‟ya 50 savaĢ�Ý 

vererek ve RuslarÝ her birinde 50 kiĢinin bulunduğu iki guruba ayÝrarak). Bu bilgi, genelde Rus tarih 

biliminde değerlendirildiği gibi Bonyak Volin Prensinin m�ttefiki değil, aksine Ruslar, KumanlarÝn 

Galatsi‟ya karĢÝ baĢlattÝğÝ seferi sÝrasÝnda �zel “yardÝmcÝ ordusu” g�revi �stlenir. 100 000 dolayÝnda 

olan Kral Koloman‟Ýn Macar g��leri b�y�k bir yenilgiye uğramÝĢtÝr. Bonyak, gece yarasÝ, �arpÝĢmalar 

baĢlamadan �nce kamptan uzaklaĢarak bir kurt gibi ulumaya baĢlar, kurtlar ona cevap verir ve bunun 

zafer g�steren iyi bir keramet olduğunu d�Ģ�n�r. KÝsa olan bu bilgi, totem ve sihirli inan�larla dolu eski 

Kuman dinini i�erir. KrĢ.: V. A. Gordlevskiy, Chto takoe “bosÝy volk” (K tolkovaniyu “Slove o polku 

Ġgoreve”, Ġzvestiya AN SSSR. Otdeleniya literaturÝ i yazÝka, t. 41, vÝp. 4, 1947, 319-337. 

22 1094‟te Tugorkan‟Ýn kÝzÝyla evlenir. Prens Svetopolk Ġzyaslavi�‟in (1093-1113) karÝsÝndan 

(HÝristiyan adÝ Elena) d�rt oğlu (Mstislav, Ġzyaslav, Yaroslav, Brya�islav) ve iki kÝzÝ vardÝ ve 

kÝzlarÝndan biri (SbÝslava) Leh KralÝ Boleslav Krivousti ile, diğeri ise (Preslava) Macar VeliahtÝ ve 

sonra da KralÝ Bela ile evlenmiĢti. KrĢ.:?. A. Baskakov, Polovetskie otbleski v “Slove o polku Ġgoreve”, 

UAJ, 48, 1976, 17-31 (bkz.: s. 17) Bu Ģekilde Kuman kanÝ Orta Avrupa‟nÝn saraylarÝna girmeye 
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baĢladÝ. Daha sonra bu KumanlarÝn torunlarÝ yalnÝz Rus Prenslikleri ve Macaristan‟Ý değil, SÝrbistan‟Ý, 

Bulgaristan‟Ý ve Bizans‟Ý da y�netmiĢlerdir. 

23 AraĢtÝrmacÝlar, bu saldÝrÝ i�in farklÝ tarihler verir: 1091‟den 1095‟e kadar değiĢen tarihler, 

1096 hatta 1114 yÝlÝdÝr. Nestor‟un Kroniğine g�re KÝp�aklar, Devgenevi� ile birlikte 6603‟te (1095) 

Yunanlara karĢÝ �Ýkar. SaldÝranÝn tarihi konusu �zerinde �zellikle duran Petre Diaconu, birbirinden 

farklÝ g�r�Ģlere ve konuyla ilgili literat�re iĢaret edecek Kuman saldÝrÝsÝnÝn 1094 yÝlÝnÝn son baharÝnda 

olduğunu kabul eder. Onun, Tuna boyu b�lgesinde “b�y�k veya k���k Ulah halk guruplarÝnÝ” aramasÝ 

doğaldÝr, ancak bu arama? leÞsoura s�zc�ğ�n k�k�n�n Romence ile ilgili olduğu t�rden hipotezleri 

�ne s�rmesini gerektirmez. Petre Diaconu‟ya g�re?? eÞsoura (anlam? „dağ ge�idi‟ olan “klisura” 

Bulgarca s�zc�ğ�yle krĢ.) s�zc�ğ�n etimolojisinin, Bulgarcada da aynÝ anlamÝ taĢÝyan, Yunanca olan 

ve „dağ ge�idi‟ anlamÝna gelen? leidoÞu‟dan degil de Latince olan cludo „kapalÝ‟ s�zc�ğ�nden ileri 

geldiğini iddia eder. Bkz.: P. Diaconu. Les Coumans, 41-58. 

24 Eski antlaĢmalarÝ yeniden imzalamak amacÝyla barÝĢ�Ý ama�larla Peryaslav‟a Vladimir 

Monomah‟a gelen Han Kitan ve Han Ġlter‟in (Sağ KÝp�ak kanadÝnÝn y�netici gurubun, Ġtogli < Ġt-oglu 

Kavim Birliğinin Ģefi) al�ak suikastÝ y�z�nden. 

25 O zaman damadÝ Svyatoslav tarafÝndan Kiyev‟de cenaze t�reniyle g�m�len Tugortak �l�r. 

Tugortak‟Ýn ordularÝ Han Bonyak‟Ýn y�netimine ge�er. Kay dinastisinin temsilcisi olarak Bonyak‟Ýn o 

zamana kadar Sağ (Doğu) Kuman kanadÝnÝ bununla da t�m Kavim Birliğini y�nettiğini, Tugorkan‟Ýn 

(Terteroba s�l�lesinin muhtemel �yesi) ise Sağ Kolunun baĢÝnda olduğunu tahmin edilebilir. 

�lberl�‟n�n gelmesiyle, artÝk Sol Kanat ġarukan ve miras�ÝlarÝ tarafÝndan, Sağ kolu ise Bonyak 

tarafÝndan y�nrtiliyor. 

26 ġarukan, ġaragan isminin etimolojisi, Macarca olan *{ar[a] qan „ejderha‟ veya daha 

doğrusu {ar� [sar�? ]  q‚n, yani? aru-kan-„{r? [halkÝnÝn]  hanÝ‟ s�zc�klerinden ileri geldiği 

s�ylenebilir; bunun yanÝ sÝra da „SarÝ [merkez�, orta]  bey‟. 

27 KrĢ.:. K. V. KudryaĢkov, Polovetskaya Step, Moskova 1948, s. 124, 131. 

28 O, 1113‟te baĢkenti terk eder, Philippopolis‟e doğru y�nelir ve buradan ordusuna bazÝ 

yerleĢim merkezlerine (Sofya, NiĢ ve Brani�evo) kamp kurmalarÝna emreder, sonra ise Filibe 

yakÝnlarÝndaki Pavlikenleri (Moniheyler) yatÝĢmaya �alÝĢÝr. B�y�k Kiyev Prensi Svyatopolk‟un 

�l�m�nden sonra Han Aena (k) ve Han Bonyak �nderliğindeki KÝp�aklar Rus topraklarÝnÝn �ok 

i�ersine girer. Polovekler, iki yÝl �nce (1111) ġarukan‟Ý da yenen Vladimir Monomah tarafÝndan 

bozguna uğrar. Bu durum, 1114 yÝlÝndaki Bizans‟a yapÝlan baskÝnlarÝn gene, artÝk Bonyak‟Ýn 

�nderliğindeki BatÝ Kuman KanadÝ tarafÝndan ger�ekleĢtirildiğini g�sterir. 

29 KrĢ.: P. Diaconu. Les Coumans, 72-77. 
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30 Ada, bir yÝl �nce Siciliya‟nÝn Norman KralÝ II. Roger (1101-1154) tarafÝndan ele ge�irilir. I. 

Manuel, II. Roger‟e karĢÝ y�r�tt�ğ� m�cadelesinde Venedik ve Almanya‟yÝ kendi tarafÝna �ekmeye 

baĢarÝr, Kral Roger ise FransÝzlar, Macarlar ve SÝrplarla birlik kurar. Petre Diaconu, g��lerin bu t�r 

ayrÝlÝĢÝ sÝrasÝnda, Normanlar Korfi‟ye karĢÝ Bizans baskÝsÝnÝ hafifletmek amacÝyla KumanlarÝn saldÝrÝ 

d�zenlemesi i�in kÝĢkÝrttÝğÝnÝ tahminlerde bulunur (krĢ. P. Diaconu. Les Coumans, 76-81, 88-89). 

31 K�pr� i�in gereken tekneleri at kuyruğuna bağlayarak Tuna‟dan getirilir. 

32 Kaynaklara g�re Kumanlar �arpÝĢmadan sonra sÝraya girince, m�ttefiklerin �arpÝĢmalarÝ 

baĢlatmasÝ i�in emir verir. Sota adÝndaki biri, esirden kurtulmasÝ i�in �arpÝĢmalarÝ kullanÝr, bunun yanÝ 

sÝra da dağlÝlarÝn arasÝnda Lazar isminde bir “Ġskit �nderi” bulunuyordu. P. Diaconu, t�m bunlardan 

yola �Ýkarak, KumanlarÝn m�ttefik asker� birliğinin “Muntenya‟nÝn Ulah elemanlarÝ” tarafÝndan 

tamamlanmÝĢ olmasÝ d�Ģ�ncesini acele bir Ģekilde �ne s�rer. Ona g�re Sota ismi Kafkas veya G�rc� 

değil, Romen (Sota, Zota) olmalÝdÝr ve gene Lazar HÝristiyan adÝnÝ taĢÝyan esir alÝnmÝĢ Ġskit �nderi de 

Kuzey Tunab�lgelerindeki Ulah �nderlerinden biri olmalÝdÝr. 

33 Bkz.: D. Rasovskiy, Rol Polovtsev v voynakh Aseney s Vizantiyskoy i Latinskoy 

Ġmperiyami v 1186-1207 godakh, Sp. BAN, kn. 58, kl. Ġffo, 29, 1939, 203-211. 29, 1939, 203-211. 

34 I. Andronikos Komnenos‟a (1183-1185) ait 1184 tarihli bir prostagma mevcuttur ve onda 

Proniar (asker� g�revlerde bulunan orta derece aristokrasi) Kumanlardan s�z edilir. Bunlar hem 

�alÝĢtÝrdÝklarÝ manastÝrlara ait toprak i�in vergi �demiyor hem de BulgarlarÝ ve UlahlarÝ isyana 

kÝĢkÝrtÝyordu ve de ManastÝr �obanlarÝ Yunan memurlarÝyla birlikte s�m�r�yordu. Bu durum, XII. 

y�zyÝlÝn sonuna doğru G�neydoğu Makedonya‟da Bizans ProniarlarÝn yanÝ sÝra s�r�, �ayÝr ve k�le 

sahibi k�yl� olan Kuman ProniarlarÝnÝn da bulunduğunu g�sterir. Ancak burada, Pe�enek halkÝnÝn 

yerleĢtirildiği b�lgede bunlardan s�z edilmesi daha �nemlidir. KumanlarÝn Bulgar topraklarÝna 

yerleĢtirilme s�reci konusunda araĢtÝrmacÝlar i�in aydÝnlatÝlmamÝĢ olarak kalmasÝ da sonu� olarak 

kalÝntÝlarÝ Orta �ağÝ T�rk (Pe�enek, Oğuz) gruplarÝnÝn �nceden yaĢadÝğÝ b�lgelerde bulunur. 

Makedonya, NiĢ, ġumnu, Akdeniz ve baĢka b�lgelere yerleĢtirilen asker Kumanlarla ilgili bilgileri 

Ģunlarla kÝyaslanabilir: D. Anastasijevi�, G. Ostrogorskij. Les Koumanes prono�aires. -In: PAGEPEĠA: 

M�loges Henri Gr�goire. Bruxelles, 1951, pp. 11-29 (= Annuaire de l‟Institut de philologie et d‟histoire 

orientales et slaves, t. XI); G. Ostrogorski, Yosh yednom oy proniarima kumunima, Zbornik Vladimira 

Moshina, Beograd 1977, s. 63-74; V. TÝpkova-Zaimova, Dolni Dunav-granichna zona na vizantiyskiya 

zapad, Sofiya 1976, s. 130-143; S. Asdracha, La legion des Rhodepes aux 13‟e et 14‟e s. Athen 

1976, p. 80$ R. Rishev, Ksheni nomadi v Pliskovskogo pole, Presliv, 3, Varna 1983, 242-252. 

35 V. Stoyanov, Bulgaro-turcica 3-4: Ġstoriya na izuchavaneto na Codex Cumanicus. Kimano-

pechenejki antroponimi v BÝlgariya prez XV vek, Sofiya 2000, s. 299, 2000, s. 299. 

36 Bu durum BulgarlaĢtÝrÝlan T�rk halkÝ arasÝnda yeni etnok�lt�r tabakalarÝn yÝğÝlmasÝna 

sebep olur ve daha sonra bunlardan farklÝ etnografik guruplarÝn (ġoplar, Kapanlar), Slav etkisinin o 
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kadar b�y�k olmadÝğÝ bazÝ yerlerde de T�rk dilinin korunduğu gruplarÝn (GagavuzlarÝ kÝyaslayÝnÝz) 

meydana gelmesine neden olur. 

37 KrĢ.: V. N. Zlatarski, Potekloto na Petra i Asenya, vodachite na vÝzstanieto v 1185 god, 

Sp. BAN, 45, 1933, 7-18. FarklÝ onomastik sistemlerin (Slav ve T�rk) birbirlerini etkileyerek karÝĢmasÝ 

ve Bor�o, Boril Ģekillerin iki bi�imde yorumlanmasÝ ihtimali ile ilgili olarak bkz.: V. Stoyanov, Bulgaro-

Turcica 3-4, 239-241. 

38 KrĢ.: S. Mladenov, Poteklo i sÝstav na srednobÝlgarskogo Belgoun, pryakor na tsar Asenya 

I, Sp. BAN, 45, 1933, 49-66. 

39 L. Rasonyi. Kuman �zel adlarÝ eserinde b�yle verilir. -T�rk K�lt�r� AraĢtÝrmalarÝ; 3-6, 

1966-1969, 71-144 (bkz. s. 82-83) Esen s�zc�ğ�n�n “akÝllÝ, mantÝklÝ” Ģeklindeki anlamÝ �ar Asen‟in 

takma adÝ olan Belgun (< T�rk. bilg�n-bilgin „bilgili, bilge‟) ile tatlÝ bir Ģekilde bağlanÝr. 

40 �in kaynaklarÝnda korunan bir efsane, A-shih-na‟nÝn ortaya �ÝkÝĢÝnÝ, kurt tarafÝndan 

kurtarÝlan ve hayatta kalabilen tek �ocukla bağlar. Efsaneye g�re bu �ocuk, ait olduğu kavim yok 

edildikten sonra “BatÝ denizin” yakÝnlarÝna atÝlÝr. Bu motif, bazÝ a�Ýlardan UsunlarÝn ortaya �ÝkÝĢÝyla ilgili 

mitosu hatÝrlatÝr. Bu mitosta da k���k K-un-mo benzer Ģartlar altÝnda kurt tarafÝndan kurtarÝlÝr. 

T�rklerin efsanesine g�re, “kurt oğullarÝndan” biri Doğu T�rkistan‟Ýn yerli halkÝndan gelen bir kadÝnla 

evlenir (BaĢka bir versiyona g�re kurttan gelen ikinci neslin �nderinin iki eĢi vardÝ ve onlardan biri 

“yerli kadÝnlardan” idi). Bu evlilikten A-shih-na d�nyaya gelir. Kavimin geleneklerine uygun olarak da 

annesinin ileri geldiği s�l�lenin adÝnÝ alÝr (Daha ayrÝntÝlÝ olarak bu eserle krĢ.: D. Sinor. The legendary 

origin of the Turks. -In: Folklorica. Festschrift f�r Felix J. Oinas. Bloomington, 1982, 223-230; N. 

Yamada. The Original Turkish Homeland. -JTS, 9, 1985, 243-246). ĠĢte bu durum, ismin aslÝnda daha 

eski olan y�netici s�l�lesinden veya kavimden ileri geldiğini g�sterir. Yani d�nyaya gelen �ocuğa, 

Turfan‟Ýn T�rkler �ncesi d�neminde yaĢayan halkÝn bir etnonimden ileri gelen ismi verilir, bu da onun 

karÝĢÝk bir aileden geldiği ile ilgili dolaylÝ bir bilgi olarak kabul edilebilir. A-shih-na‟nÝn s�l�lesi, 439‟da 

bir Hun s�l�lesinin �inlilere karĢÝ yaptÝğÝ savaĢta yaĢadÝğÝ yenilgiden sonra Altay‟daki juanlarÝn 

yakÝnlarÝna g�� eden o 500 ailenin baĢÝndaydÝ. Burada kendilerini iyi birer demirci olarak g�steren bu 

ailenin fertleri, 542‟den sonra �in kaynaklarÝnda T‟u-k�e, yani T�rk olarak adlandÝrÝlan bir Kavim 

Birliğinin baĢÝna ge�er. VI. Y�zyÝlÝn ortasÝna doğru A-shih-na (<*a-Ģi-na ~ *a-Ģa-n‚) ad? yla artÝk T�rk 

KaganatÝnÝn y�netici Dinastisi adlandÝrÝlÝyor ve Kagan ile akrabalarÝnÝn isimlerinin yanÝnda yer alÝyor. 

A-shih-na ismin, “mavi, g�k” renkleriyle bağlanmasÝ ve T�rk yazÝtlarÝnda yer alan “K�k-T�rk” ile 

birleĢtirilmesi konusundaki bilgileri Ģu eserdeki bilgilerle krĢ.: S. G. Klyashtorny. The Royal Clan of the 

Turks and the Problem of Earli Turkic-Iranian Contacts. -AOH, 47, 3, 1994, 445-447. 

41 O. Pritsak‟a g�re (Polovtsi, 115) “Yasen”, yani Asen Han Bonyak‟Ýn babasÝ idi ve Kay‟Ýn 

baĢÝndaydÝ. BaĢka bir g�r�Ģe g�re de, “Osen” 1092 yÝlÝnda �l�r ve b�y�k ihtimalle Doğu-Don KÝp�ak 

Birliğinin �nderi ġarukan, onun yerini alÝr. (S. Pletneva, Polovetskaya zemlya,  274). 
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42 „Asen‟e [ait] ‟ anlamÝna gelen Osenov Ģeklindeki soyadÝ, yalnÝz Lavrentiy Tarihi‟nde 

rastlanÝr. ġarukan tarafÝndan y�netilen Olberlyu (OlberÝ, Alp-eri) s�l�lesi, Asenlerin Kay dinastisinin 

yerini alÝnca, sarayÝn adÝ ġarukan olur. ġehrin diğer adÝ olan �eĢuev (Cheshlyuev < Rus. Cheshu¸ 

„pul, kabuk‟) de ġarukan‟Ýn adÝyla bağlanÝr ve bu anlam genelde de ismin Macarca olan Ģarkan 

„ejderha‟ s�zc�ğ�yle kÝyaslandÝğÝ zaman s�z konusudur. 

43 KrĢ.: P. Mitavchiyev, ProiskhodÝt na Asenovtsi, Makedonski pregled,  IV, 4, 1928, 1-42 

(bkz. s. 12, dip not 4); M. L�z�rescu-Zobian. Cumania as the Name of Thirteenth Century Moldavia 

and Eastern Wallachia: Some Aspects of Kipchak-Rumanian Relations. -In: Journal of Turkish 

Studies, 8, 1984 (= Turks Hungarians and Kipchaks. A Fertschrift in Honor of Tibor Halasi-Kun) pp. 

265-272 (bkz.: s. 270). 

44 Bkz.: V. Stoyanov, Bulgaro-Turcica 3-4, 201-204. 

45 Han Asen‟in �l�m� ile Asen ve Peter kardeĢlerin isyanÝ arasÝnda 100 yÝllÝk bir s�re ge�er 

ve bu zaman 33 yÝl yaĢayan yaklaĢÝk �� nesillik zamanÝ oluĢturur. Tam �� nesil sonra I. Asen‟e 

muhtemel Kuman dedesinin adÝ verilir, tÝpkÝ �� nesilden sonra Bulgaristan‟Ýn �arÝna Boril‟e “Ġskit” 

dedesi Boril‟in adÝ verildiği gibi. Ata �ok �nem verilen T�rk halklarÝnÝn geleneğine g�re iktidar babadan 

oğluna değil, erkek kardeĢden erkek kardeĢine veya baĢka kÝdemli bir akrabaya ge�erdi. Bu gelenek 

daha sonra yerleĢik hayat s�rd�ren halklardan etkilenerek değiĢir. Bu durum, Asenlerin kÝz kardeĢinin 

oğlu olan Boril‟in tahta gelmesini a�Ýklar. Boril‟in, yerli HÝristiyan geleneğine uygun olarak Kaloyan‟Ýn 

Kuman eĢiyle evlenerek tahtÝnÝ “kanunlaĢtÝrmasÝ” gerekiyordu. Burada da Boril‟in (b�y�k ihtimalle 

Asen‟in de) dedelerinin veya babalarÝnÝn (yani �� nesilden sonra bir tekrar dikkat �ekicidir) isimleri 

değil de b�y�k b�y�k dedelerinin ismin taĢÝmasÝ durumunun a�ÝklamasÝ aranmasÝ gerekir. Ġsimlerin 

yalnÝz dÝĢ benzerliğinden yola �Ýkarak Kay halkÝnÝn dinasti s�l�lesinden gelen Polovek HanÝ Osen ~ 

Asen (B�y�k ihtimalle Bulgar Asenliler) ile eski T�rk dinasti s�l�lesi olan A-shih-na‟nÝn arasÝnda bir 

bağ olduğunu iddia etmek �ok zordur. KumanlarÝ T‟u-k�e‟den ayÝran zaman dilimi �ok uzundur. Ancak 

baĢka s�zc�klerin k�kleriyle de benzerlik s�z konusudur. Bir taraftan kay etnonimi, Sultan Osman‟Ýn 

�nderliğindeki Avrupa‟da T�rk devletini kuran kayÝ s�l�le veya kavimin adÝnÝ hatÝrlatÝr. KayÝ‟nÝn kavim 

damgasÝ, ProtobulgarlarÝn kutsal sembol�yle (ÝYÝ) aynÝdÝr. Bu sembol, yalnÝz Kafkasya‟daki Sarmat 

(Alan) kavimleri ve Orta Asya‟daki B�y�k KuĢanlarÝn Ġmparatorluğu‟nda bilinmiyordu, MuhteĢem 

S�leyman‟Ýn atÝna takÝlan altÝn dizginin �zerinde bir iĢaret olarak da kullanÝlÝrdÝ. Bunun yanÝ sÝra erken 

d�neminde yaĢayan T�rkler, �nl� y�neticilerinden bazÝlarÝna “bilge” unvanÝnÝ (krĢ.: Bilg� qagan, K�l 

Bilg� han) verirdi. Bu uygulama Hsing-nu‟dan gelir. Onlarda, shan-y�‟n�n yerini alacak �st d�zeydeki 

devlet g�revlisine “Bilge (hsien; T‟u-Ch‟i) �ar” unvanÝ verilirdi. ĠĢte Belg�n ~ Bilg�n “bilgili, bilge” adÝ, 

Bulgar �arlÝğÝnÝ yeniden kuran �ar I. Asen‟e verilir. 

46 KrĢ.: Istv�n Sch�tz. Des “comans noirs” dans la po�sie populaire albanaise. -AOH, 29, 2-

3, 1985, 193-203; I. Sch�tz. Les contacts m�di�vaux albano-comans refl�t�s par l‟ onomastique de 

Kosovo. -AOH, 40, 2-3, 1986, 293-300. 
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47 KrĢ.: P. Nikov, Vtoroto BÝlgarskogo tsarstva 1186-1396. Sofiya 1937, s. 13. 

48 B�y�k Sumeon‟un oğlu ve Bulgaristan‟Ýn Bizans esaretine teslim olmadan son bağÝmsÝz 

y�neticisinin taĢÝdÝğÝ ad ile aynÝdÝr. 

49 Bundan sonra yaklaĢÝk yarÝm asÝr boyunca b�lge “Petro‟nun ToprağÝ” olarak 

adlandÝrÝlmaya devam etmektedir. 

50 Ġki kardeĢin karakterine ait bazÝ �zelliklerden s�z edildiğinde, genelde Peter‟Ýn dengeli ve 

geri adÝm atma konusunda hazÝr oluĢu, k���k ve daha b�y�k savaĢ�Ý olan Asen‟in enerjik ve k�stah 

karakterinden ne kadar farklÝ olduğunu belirtir. 

51 Hun olan shan-y� bu Ģekilde sahip olduğu topraklarÝn merkezine (d�nyanÝn ikiye veya 

d�rde b�l�nmesi a�ÝsÝndan hareket edilirse) ge�meden �nce, Ġmparatorluğun Doğu veya Sol 

KanadÝnda bulunuyordu, sonra daha y�ksek bir mevkide bulunan ve Kumanlar i�in en �nemli 

s�l�lesinin de bulunduğun KÝp�ak KanadÝ her zaman solda idi (doğuda). 

52 TÝrnovo‟nun etimolojisi T�rk-Altay olabilir. �rneğin *t�r�n (krĢ.: turun ~ tudun „y�netici, 

prens‟) ve aitlik anlamÝna gelen Slavca-ov/-ev ekinden oluĢmuĢ olmasÝ m�mk�nd�r: *t�r�n-ov > *t�rn-

ov = T�rnov > T�rnovo. Bunun anlamÝ da “prense ait olan bir Ģey”, “prensin sarayÝ” veya yalnÝz 

“prenslik” anlamÝnÝ i�ermiĢ olmasÝ m�mk�nd�r. B�yle bir a�Ýklama, d�nemde TÝrnovo‟nun �ar Asen‟in 

(Peter‟Ýn iktidar ortağÝ ve BatÝ b�lgesinde onun “yardÝmcÝsÝ”) SarayÝ bulunduğu yer olmasÝna da 

uygundur. Bu, Simeonun eski baĢkenti olan B�y�k Preslav‟Ýn �ar Peter‟a ait olduğu ilk yÝllarda s�z 

konusudur. Zamanla isyana yakÝn, �nemsiz yerleĢim yeri olan TÝrnovo Bulgar Devletinin en �nemli 

merkezi haline gelerek “B�y�k” ikinci adÝnÝ alÝr. AynÝ zamanda da Konstantinopolis Slavlar tarafÝndan 

Tsarigrad (�arÝn Ģehri) Ģeklinde adlandÝrÝldÝğÝ i�in TÝrnovo da, Tsarevgrad-TÝrnovo, yani �arÝn Ģehri 

TÝrnovo) olarak adlandÝrÝlÝr. 

53 AynÝ Ģekilde KumanlarÝn d�zenlediği b�y�k seferler genelde iki han tarafÝndan, yani 

Polovek Kavim Birliğinin Sol va Sağ kollarÝnÝn baĢÝnda olan �nderler tarafÝndan, aynÝ zamanda da bir 

kolun i�inde yer alan birinci ve ikinci pozisyondaki gurup tarafÝndan y�netilir: KrĢ. Bonyak (Kay‟dan), 

Tugorkan (Terter-oba‟dan?), ġarukan (Olberl�‟den), ve Bonyak (Kay‟dan) vb. 

54 KrĢ.: D. Rasovskiy, Rol Polovtsev, 205-207. 

55 1199 yÝlÝnÝn son baharÝnda veya 1200 yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda. 

56 Nisan 1201. 

57 O zaman Ġmparator Balduin de esir d�Ģer. HayatÝnÝn diğer kÝsmÝnÝ TÝrnova Kulelerinden 

birinde tutuklu olarak ge�irir. 
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58 D. Rasovskiy, Rol Polovtsev, 209. OlaylarÝn Ģahidi olan Geoffroi de Ville-Hardouin‟e g�re, 

KumanlarÝn sayÝsÝ Kaloyan‟Ýn ana asker (BulgarlarÝn yanÝ sÝra Ulahlar rÝn da bunlarÝn i�inde yer 

alÝyordu) sayÝsÝndan fazlaydÝ ve Kumanlar geri �ekilince Kaloyan tek baĢÝna Andrianopolis‟in 

yakÝnlarÝnda kalmaya cesaret edemedi. 

59 Plamen Pavlov‟un bu konudaki yorumlarÝ i�in bkz.: Plamen Pavlov, Kumanite v 

obshestveno-politicheskiya jivot na sredno vekovna 

 BÝlgariya (1186 g.-nachalato na XIV vb), Ġstoricheski pregled, 46, 1990, no. 7, 16-26. Krs.: 

Plamen Pavlov, Po vÝprosa za izsledvaniyata na kumani v BÝlgariya prez XIII v., Vtori mejdunarÝden 

kongres po bÝlgaristika, Dokladi, t. 6, Sofiya 1987, 629-637; P. Pavlov, BÝlgariya, “Zlatnata orda” i 

kumanite (1242-okolo 1274), Vekove, 18, 1989, no. 2, 24-33. Plamen Pavlov, Srednovekovna 

BÝlgariya i kumanite. Voennopoliticheski otnosheniya (1186-1241 g.), Trudove na VelikotÝrnovskiya 

universitet “Kiril i Metodiy”, 27, 3, 1989. 

60 KrĢ.: P. Pavlov, Kumanite, 9. 

61 Yani Kiyev Prensliği, aynÝ zamanda Brodnik olarak adlandÝranlarÝn Polovek g��ebe 

k�lt�r�n�n etkisi altÝnda oluĢan Protokazak Rus halkÝ arasÝnda. KrĢ.: Plamen Pavlov, Kumanite, 20; 

AynÝ zamanda P. Pavlov, Drevnoruskite brodnitsi v bÝlgarskata istoriya (XII-XIII v.), BÝlgaro-ukranski 

vrÝzki prez vekovete, Sofiya 1983, s. 136. Yazar, iki kardeĢinin Rus Galik Prensliğine ka�malarÝ ile 

ilgili geleneksel g�r�Ģ�n� reddeder. 

62 �rneğin 1208 yÝlÝnÝn ilkbaharÝnda Trakya‟daki baĢarÝsÝz kampanyasÝ. 

63 Bunlar, b�y�k ihtimalle Rus “brodniklerin” protokazak gruplarÝ veya yakÝnlarÝndaki 

g��ebelerle bağlÝ olan “galik ka�aklarÝ” idi. 

64 Kabyak Karlievi�‟in (krĢ. K�pek ve Qarly-epa < qar-li „karlÝ‟ + opa, epa; oba, eba; ova, eva) 

oğlu, Kay dinastisinin �yesi ve “yaban olmayan” (Lukomor) Poloveklerin hanÝ idi. B�y�k ihtimalle bu 

KÝp�aklar, XII. y�zyÝlÝn 70‟li yÝllarÝn baĢÝnda Han Kon�ak �nderliğindeki “yaban” Poloveklerle birleĢtiği 

It-oba‟ya (It-oğlu) ait idiler. KrĢ.:?. Pritsak, Polovtsi, 115; O. Pritsak. Non-„wild‟ Polovtsians. -In: To 

Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of His Sevintieth Birthday, 11 October 19766. Vols 

1-3. The Hague-Paris: Mouton, 1967, vol. II, pp. 1615-1623 (bkz. s. 1616, 1620, 1623); P. Golden. 

The Polovtci Dikii. -HUS, 3-4, 1979-1980, 296-309 (bkz. s. 308 ve dip not 70). 

65 Kiyevi ele ge�irmesi sÝrasÝnda 1203‟te Ryurik Rostislavi�‟e yardÝm eden, “yaban” 

Poloveklerin �nderi olan Han Kon�ak‟Ýn (< K�nc�k?) oğlu Kon�ak ve 1180 yÝlÝnda �ld�r�len erkek 

kardeĢi Eltut, G�rcistan‟a g�� eden Han Atrak‟Ýn (Otrok) �ocuklarÝ ve b�ylece de Olberyu 

dinastisinden gelen �nl� ġarukan‟Ýn torunlarÝydÝ. Bir zamanlar KÝp�aklarÝ “ObezÝ‟ya kovan b�y�k 

Kiyev Prensi Vladimir Monomah‟Ýn �l�m�nden sonra Atrak kardeĢi SÝr�an tarafÝndan �ağrÝldÝğÝ i�in 

bozkÝra d�ner ve daha sonra, oğlu Kon�ak g��ebe geleneklerine uygun olarak Doğu Kuman 
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KanadÝnÝn baĢÝna gelir. Belki de bundan dolayÝ Yurgi (Yuriy) Kon�akovi� Rus belgelerinde “T�m 

KÝp�aklarÝn en b�y�ğ�” olarak adlandÝrÝlÝr. 

66 S. Pletneva‟ya g�re (Pechenegi, torki i polovtsÝ, 205-207, 224) 1224‟te (sic) RuslarÝn 

yardÝmÝnÝ isteyen Polovekler, Yuriy Kon�akovi�‟in ve “B�y�k Polovek Prensi” Bastiy‟in �nderliğindeydi. 

S. Pletneva, bunlarÝ s�ylerken Ġpatiev Kroniğine dayanÝr, oysa Levrentiev Kroniğinde “Danail 

Kobyakovi� [ve]  Yuri Kon�akovi� �ld�r�lm�Ģt�, baĢka bir �ok Polovek ise Rus topraklarÝna ka�tÝ” 

[“Danil Kobyakovich (i) Yuri Konchakovich ubiena bÝsta, a inii mnozi Polovtsi pribegosha v Russkuyu 

zemlyu”]  �zellikle belirtilir. Ondan sonra bu kaynak, KÝp�aklarÝ ortak bir harekete teĢvik etmesi i�in 

damadÝ olan Mstislav Galitski ve diğer Rus Prensleri yanÝna diğer hanlarla ve hediyelerle gelen 

Kotyan‟Ýn da bulunduğunu anlatÝr. Moğollara karĢÝ yapÝlan Rus seferinden �nce Han Bastiy Kiyev‟de 

HÝristiyanlÝğÝ kabul eder ve Pletneva‟ya g�re b�ylece kendisini ve halkÝnÝ HÝristiyan devlerinin 

korumasÝ altÝna alÝr. 

67 B�y�k ihtimalle Doğu KanadÝ y�neten Bur�evik (Burc-oğlu) gurubu kalÝntÝlarÝ. Burc-

olu‟ndan gelen bir kol, 1279-1390 yÝllarÝ arasÝnda Meml�k MÝsÝr‟ÝnÝ ve Suriye‟yi y�netiyordu. 

68 KrĢ.: Andr�s P�l�czi-Horv�th. L‟immigration et l‟�tablissement des Comans en Hongre. -

AOH. 29, 1975, 313-333 (bkz. s. 315.). 

69 Bu evlilikten Macaristan‟Ýn m�stakbel KralÝ IV. Ladislas (L�szl�) d�nyaya gelir. Kuman 

“modasÝnÝ” ve KumanlarrÝnÝn hayat tarzÝnÝ tercih eden bu kralÝn takma adÝ Kun (“KumanlÝ”) idi. 

70 Bkz.: P. Pavlov, BÝlgariya, “Zlatnata orda” i kumanite, 32. Bu Kumanlar VIII. Michael 

Palaiologos‟un savaslarÝnda b�y�k rol oynarlar. �rneğin 1259‟da Palagonia (Bitolya) savaĢÝnda, 

1261‟de de Konstantinopolis‟i Latinlerden kurtarma savaĢÝ sÝrasÝnda yer alÝr. 

71 V. Stoyanov, Bulgaro-Turcica 4, 217-218. 

72 Moğol saldÝrasÝnÝ tehlikesi etkisinde Macaristan‟da 1238 veya 1239‟da �lkeye kabul edilen 

KumanlarÝn Tatar ispiyoncu olduklarÝ, Kuthen‟in de �lkeyi tanÝmak ve dilini �ğrenmek i�in buraya 

geldiği ile ilgili s�ylentiler dolaĢÝyordu. Ger�ekten de Pontiy BozkÝrlarÝnda yenilgiye uğrayan ve 

g�neyde yaĢayan Kuman gruplarÝ Batu‟nun ordusunda yer almÝĢtÝ. Esir d�Ģen bazÝ Moğol atlÝ 

askerinin Kumanca konuĢtuğu anlaĢÝlÝnca Ģ�pheler yoğunlaĢÝr ve bu durumda Han Kuthen‟in Kral‟a 

Ģik�yetleri �oğalÝr, sonu�ta da Han ve ailesinin bir b�l�m� �ld�r�l�r. 

73 Eğer Kral Ladislas‟Ýn katillerinden biri olan Arbuc Turtel‟in bu kavimin bir �yesi olduğunu 

kabul etmesek. 

74 KrĢ.: P. Pavlov, Po vÝprosa, 632 ve sonraki sayfalar. 

75 KrĢ.: V. Stoyanov, Bulgaro-Turcica 4, 194-196 (DÝrman), 196-197 (Shishman), 197-199 

(Dushman), 199-201 (Aldomir, 204-206 (Balik) vb. 
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76 Sel�uklarÝn SultanÝ Al�-ed-din Key Kawus‟un (1264) kurtarÝlmasÝ i�in Bizans TrakyasÝn‟da 

yaptÝklarÝ savaĢ bilinir. Bu savaĢ sÝrasÝnda geleneksel yorumun aksine Bulgar �arÝ, Han Berke‟nin 

bağÝmlÝsÝ olarak yer alÝr. SavaĢta, Berke‟nin m�ttefiki veya Bizanslara karĢÝ yapÝlan �arpÝĢmalar i�in 

Sel�uklarÝ kÝĢkÝrtan bir g�revi �stlenmiĢ olmasÝ ihtimali o kadar b�y�k değildir. AynÝ zamanda da Han 

Nogay‟Ýn TatarlarÝ, s�rekli olarak �lkeye baskÝn ve soygunlar d�zenliyordu. AltÝnordu‟nun BatÝ 

kanadÝnÝn y�neticisi sÝfatÝnda Efrosina ismindeki evlilik dÝĢÝ kÝzÝyla evlenerek, VIII. Michael 

Palaiolagos‟un akrabasÝ olmuĢtu. TatarlarÝn baskÝnlarÝ, BulgarlarÝn Bizans‟a karĢÝ savaĢmalarÝnÝ 

engelliyor ve bu nedenle de bazÝ tarih�ilere g�re Han Nagoy‟un Bulgaristan‟a karĢÝ y�r�tt�ğ� siyaset 

Konstantinopolis tarafÝndan y�netiliyordu. 

77 BazÝ bilgilere g�re bu ġiĢman‟Ýn oğlu olan �ar III. Mihail ġiĢman (1323-1330), Terter‟in 

oğlu olan �ar Teodor Svetoslav‟Ýn (1300-1322) kuzeniydi. Bu nedenle de Ģ�yle bir tahmin vardÝr: 

Nogay‟Ýn desteğiyle 1292‟de TÝrnovo‟daki tahta Smilets (1292-1298) gelince ġiĢman belki de kendisini 

BulgarlarÝn �arÝ ve Georgi Terter‟in miras�ÝsÝ olarak il�n eder. (P. Pavlov, Kumanite, 24, dip not 59). 

Bu imk�nsÝz değildir, ��nk� Konstantin Tih‟Ýn iktidarÝ sÝrasÝnda Vidin B�lgesinde (NiĢ, Pirot, TrÝn ve 

belki de Sofya topraklarÝyla birlikte), TÝrnovo‟�arlÝğÝndan ayrÝ, bağÝmsÝz bir birim olarak oluĢmaya 

baĢlar. O d�nemde Yakov Svetoslav, “Bulgar �arÝ” sÝfatÝnda bu b�lgeyi y�netiyordu. Daha sonra, 

ġiĢman‟Ýn miras�ÝsÝ Ġvan AleksandÝr (1331-1371) d�neminde paylaĢma resimleĢtirilir ve Ġvan 

ġiĢman‟Ýn (1371-1393) TÝrnovo �arlÝğÝnÝn yanÝ sÝra erkek kardeĢi Ġvan Stratsimir‟in (1352/56-1396) 

Vidin �arlÝğÝ da ortaya �Ýkar. Bu durum OsmanlÝ d�nemi sÝrasÝnda da devam eder, ��nk� Vidin 

SancağÝ ayrÝ bir idari birim pozisyonundadÝr. 

78 Brani�ev y�neticileri DÝrman ve Kudelin‟in, SÝrplarla yaptÝklarÝ savaĢÝnda (1291), ġiĢman 

(1292) ve oğlu Bulgar �arÝ Mihail ġiĢman 1330 yÝlÝnda VÝlbÝc yakÝnlarÝnda SÝrplarla yaptÝğÝ savaĢÝ 

sÝrasÝnda buna benzer “Tatar” veya “Kuman” g��lerine sahiptir. 1298-1299 yÝllarÝnda Bulgaristan‟dan 

Ulahya‟ya akÝn eden “Ġskitler” de b�y�k ihtimalle KumanlarÝn torunlarÝydÝ. Han Toktu‟nun ordusu 

(1300) Nogay‟a b�y�k bir darbe indirince, Nogay TatarlarÝndan (artÝk Ġsl�mÝ kabul eden Kumanlar) bir 

kÝsmÝ Dobruca‟ya yerleĢerek Balik tarafÝndan TÝrnovo �arlÝğÝndan ayrÝlan b�lgedeki T�rk�e konuĢan 

yerli halkÝnÝ g��lendirir. 
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Kumanlar ve Ġkinci Bulgar Devleti (1187-1370) / AyĢe Kayapınar [s.810-

819]   

Ankara �niviversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak�ltesi / T�rkiye  

 

Ġkinci Bulgar Devleti‟nin 1187 tarihinde kurulduğu ve 1396 senesinde de yÝkÝldÝğÝ kabul 

edilmektedir. 1018 yÝlÝnda I. Bulgar Devleti‟ne son veren Bizans hakimiyetinin Bulgaristan 

topraklarÝndaki egemenliği 169 yÝl s�rm�Ģ ve 1185‟deki Petro ve Asen kardeĢlerin isyanÝ ile son 

bulmuĢtur.1 II. Bulgar Devleti‟nin kurulduğu b�lge, I. Bulgar Devleti‟nde olduğu gibi yine Tuna nehri ile 

Balkan DağlarÝ arasÝndaki b�lgedir. Devlet‟in baĢkenti ise TÝrnova‟ya (bug�n Veliko TÝrnova) 

nakledilmiĢtir. TÝrnova Ģehri, II. Bulgar KrallÝğÝ‟nÝn baĢkenti olma stat�s�n� Bulgaristan‟Ýn OsmanlÝ 

hakimiyetine girdiği tarihe kadar korumuĢ, ancak onun yanÝ sÝra Vidin Ģehri Vidin Despotluğu‟nun ve 

Varna da Dobruca Despotluğu‟nun merkezleri olarak �nem kazanmÝĢlardÝr. 

Bu yazÝmÝzda II. Bulgar Devleti‟nin siyasi tarihinin olaylarÝnÝ �zetleyerek T�rk d�nyasÝ ile 

m�nasebetlerini g�sterme ve Kuman, Uz T�rkleri, Tatarlar, Sel�uklu T�rkleri ve OsmanlÝ T�rkleri gibi 

T�rk kavimlerinin bu devletle olan iliĢkilerini ortaya koyma amacÝndayÝz. �zellikle KumanlarÝn II. 

Bulgar Devleti‟nin kuruluĢunda oynadÝklarÝ rol, XIII. y�zyÝlÝn sonunda TatarlarÝn Bulgar Devleti‟nin 

siyasi iĢlerine m�dahaleleri, k�ken itibariyle T�rk kavmi olan Uzlara veya Sel�uklu T�rklerine dayanan 

GagavuzlarÝn kurduklarÝ Dobruca Despotluğu‟ndan bahsedeceğiz. 

�ncelikle II. Bulgar Devleti‟nin kuruluĢu ile neticelenen Petro ve Asen kardeĢlerin isyanÝndan 

�nce Bulgarlarla meskun b�lgelerde Bizans hakimiyetinden kurtulma �abalarÝnÝn g�r�ld�ğ�n� 

s�yleyebiliriz. Bu �abalar bazen dÝĢarÝdan gelen SÝrp ya da Pe�enek desteği sonucunda g�sterilmiĢtir. 

Bunlardan biri, I. Bulgar Devleti‟nin son �arÝ Samuel‟in torunu Petro Delyan tarafÝndan 1040‟da 

baĢlatÝlan isyandÝr.2 ĠsyanÝn g�r�nen sebebi, Ġmparator Mihail‟in (1034-1041) yardÝmcÝsÝ olan Ioannes 

Orfanotrofus‟un emri ile II. Basileos (976-1025) zamanÝnda Bulgarlara tanÝnan vergileri “aynÝ ile 

�denme” imtiyazÝnÝn kaldÝrÝlmasÝ ve Bulgaristan‟Ýn Bizans vergi sistemine dahil edilmesidir. ĠsyanÝn 

asÝl sebebi ise, boyarlarÝn, Bulgaristan‟Ý yeniden ihya etme d�Ģ�ncesidir. Ġsyan kÝsa s�rede b�y�m�Ģ, 

NiĢ, �sk�p, Dra� ve Serdika (Sofya) ele ge�irilmiĢ ve Petro Delyan, Belgrat‟ta Bulgar �arÝ ilan 

edilmiĢtir. Ancak isyanÝn liderleri arasÝnda birliğin olmamasÝ, isyanÝn kÝsa s�rede (1041) BizanslÝlar 

tarafÝndan bastÝrÝlmasÝna yol a�mÝĢtÝr.3 

1072 yÝlÝnda tekrar vergilerin artÝrÝlmasÝ sebebi ile asil bir Bulgar ailesinden gelen Georgi 

Voyteh‟in �nderliğinde SÝrplarÝn da katÝlÝmÝyla4 �sk�p merkez olmak �zere yeni bir isyan �ÝkmÝĢtÝr. 

Ancak bu isyan, Petro Delyan‟Ýn isyanÝndan daha k���k boyutta olup Bulgar aristokrasisi arasÝndaki 

anlaĢmazlÝklar dolayÝsÝyla amacÝna ulaĢamamÝĢ ve �ÝkÝĢÝndan bir s�re sonra bastÝrÝlmÝĢtÝr. BatÝda 

bulunan Bulgar topraklarÝnda �Ýkan bu iki isyanÝn baĢarÝsÝzlÝğÝ Bizans hakimiyetinden kurtulma 

�abalarÝnÝn merkezinin doğuya taĢÝnmasÝna sebep olmuĢtur.5 1078-1080 yÝllarÝ civarÝnda Bizans‟Ýn 
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Paristrion themasÝnda6 Pe�eneklerin7 desteklediği bir Bulgar isyanÝ daha �ÝkmÝĢ, ancak bu isyan da 

kÝsa s�rede bastÝrÝlmÝĢtÝr.8  

Daha sonra Bulgar topraklarÝnda birka� k���k isyan daha g�r�lm�Ģ ve Bogomillik hareketi 

yaygÝnlÝk kazanmÝĢ ise de, 1185 yÝlÝna kadar Bizans‟Ý rahatsÝz edecek geniĢ �apta bir hareketin 

olmadÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

XI. y�zyÝlÝn sonuna doğru toprak sahibi askeri aristokrasi k�yl� sÝnÝfÝnÝn aleyhine b�y�m�Ģ, 

gittik�e Bizans ordusunda �cretli askerlerin sayÝsÝ artmÝĢ, s�rekli yapÝlan savaĢlar gittik�e vergilerin 

artÝrÝlmasÝna sebep olmuĢtur. AyrÝca Venedik ve Ceneviz Ġtalyan Ģehir devletlerine imtiyazlarÝn 

verilmesi Bizans‟Ý ekonomik a�Ýdan bu devletlere bağÝmlÝ kÝlmÝĢtÝr.9 

I. Andronikos Komemnos (1183-1185)10 D�nemi‟nde SÝrp Despotu Stefan Nemani�‟in (1167-

1196) bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etmesi, MacarlarÝn Bizans‟a saldÝrÝ d�zenlemeleri, NormanlarÝn Selanik‟i ele 

ge�irmeleri ve Ġstanbul‟a doğru y�r�meleri gibi siyasi olaylar imparatorluğu siyasi buhrana 

s�r�klemiĢtir.11 Neticede Ġ. Andronikos tahtÝndan olmuĢ ve yerine II. Ġsaakios Angelos (1185-1195)12 

ge�miĢtir. 

Bizans‟Ýn i�erisinde sosyal ve ekonomik değiĢiklikler, imparatorluğun Balkan eyaletlerinde de 

etkisini g�stermiĢtir. 1185 yÝlÝnda Ġmparator II. Ġsakios Angelos‟un (1185-1195), Macar kralÝnÝn kÝzÝ ile 

evliliği dolayÝsÝyla vergilerin artÝrÝlmasÝ ve �zellikle Hemus (Paristrion) BulgarlarÝnÝn bu vergileri ağÝr bir 

bi�imde �demek zorunda bÝrakÝlmasÝ ile Bizans‟Ýn bu eyaletinde isyan i�in gerekli ortam 

hazÝrlanmÝĢtÝr. AyrÝca Petro ve Asen kardeĢlerin pronia isteklerinin Bizans imparatoru tarafÝndan 

karĢÝlanmamasÝ, isyanÝ hazÝrlayan bir baĢka sebeptir. Ġsyana dair bilgiyi, Bizans tarih�isi Niketas 

Choniates‟den almaktayÝz. O, Ģ�yle demektedir: 

“Ġmparator (II. Ġsakios Angelos) yabancÝ bir Ýrktan eĢ almak istedi, ��nk� daha �nce evli olduğu 

kadÝn �lm�Ģt�. Ve b�ylece o, el�iler g�ndererek Macar KralÝ B�la (III. B�la) ile anlaĢarak on yaĢÝndaki 

kÝzÝnÝ eĢ olarak aldÝ. Ancak ufak hesaplarÝndan dolayÝ devlet parasÝ ile d�ğ�n masraflarÝnÝ karĢÝlamak 

istemediği i�in o, bu masraflarÝ karĢÝlÝksÝz �zel m�lk (sahiplerinden) toplamaya baĢladÝ ve 

cimriliğinden dolayÝ Anhialo (Ahyolu) ve civarÝndaki Ģehirleri vergilendirdiği zaman ansÝzÝn Hemus 

DağÝ‟ndaki (Balkan DağÝ‟ndaki) daha �nce MizyalÝ (BulgarlarÝ), Ģimdi Ulah denilen barabarlarÝ, 

RomalÝlara (BizanslÝlara) karĢÝ silahlandÝrdÝ. UlaĢÝlmaz b�lgelerine ve sarp yama�lar �zerinde bulunan 

�ok sayÝdaki kalelerine g�venerek onlar (barbarlar) RomalÝlara karĢÝ kibirli g�z�k�yorlardÝ ve o anda 

Ģahsi hayvanlarÝna el konulmasÝ bahanesi ile a�Ýk�a isyana kalkÝĢtÝlar. Bu k�t�l�ğ�n elebaĢÝlarÝ ve 

halkÝn teĢvik�isi Petro ve Asen kardeĢlerdir. Sebepsiz yere isyan �Ýkartmak istemedikleri i�in Ġpsala‟da 

�adÝr kuran imparatorun nezdine ulaĢtÝlar ve orduya RomalÝlarla birlikte kabul edilmelerini ve 

imparatorluk emri ile Hemus‟da bulunan bir k���k k�y�n kendilerine verilmesini istediler. Ancak 

tanrÝnÝn iradesi daha g��l� olduğu i�in isteğini elde edemediler. O zaman kendilerine dikkat 

�evrilmediğini ve eve d�nd�kten sonra isyan �ÝkartacaklarÝnÝ hararetle s�yleyerek istediklerinde Ýsrar 

ettiler. Ġki kardeĢ arasÝnda �zellikle Asen daha cesur ve kaba imiĢ. Asen‟e k�stahlÝğÝndan dolayÝ 
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hakaret edilmiĢ ve sevastokrator Ioannes‟in emri ile y�z�ne tokat atÝlmÝĢtÝr. Ve b�ylece hi�bir Ģey elde 

edemeden ve son derece kÝrgÝn olarak onlar (Petro ve Asen) geri d�nd�ler. Ancak hi�bir nutuk bu 

Ģerefsizlerin ve dinsizlerin RomalÝlara karĢÝ neler yaptÝklarÝnÝ ifade edemez….”13 

G�r�ld�ğ� gibi Choniates, BulgarlarÝ MizyalÝ ya da Vlah olarak zikrediyor. Onun ve d�nemin batÝ 

kaynaklarÝ olan Ansbert,14 Robert de Clari15 ve Geoffroy Villehardouin‟in16 eserlerinden alÝnan bilgi 

doğrultusunda Petro ve Asen‟in etnik k�keni ve onlarÝn kurduğu II. Bulgar Devleti‟nin etnik karakteri 

konusu, Bulgar ve Romen tarih�ilerinin tartÝĢmalÝ yazÝlarÝna yol a�mÝĢtÝr. Bulgar bilim adamlarÝ 

kardeĢlerin “Bulgar-Kuman” asÝllÝ olduğunu ve kurduklarÝ devletin de “Bulgar karakteri” taĢÝdÝğÝnÝ, 

Romen bilim adamlarÝ da bunlarÝn “Vlah” olduğunu, devletin de bir “Vlah Devleti” olduğunu iddia 

etmiĢlerdir.17  

Bulgar tarih�isi Zlatarsky, Asen ve Petro kardeĢlerin asil bir Kuman-Bulgar ailesinden geldiğini 

s�ylemektedir.18 Asen‟in ismi T�rk�e sağlÝklÝ, sÝhhatli ve sağlam anlamÝna gelen esen19 kelimesi ile 

ve yine bu kiĢinin belgun20 lakabÝ T�rk�e bilgin kelimesi ile a�ÝklanmaktadÝr. Asen‟in isminin ve 

lakabÝnÝn T�rk�eyle a�ÝklanmasÝ onlarÝn Kuman asÝllÝ olabileceğini bize g�stermektedir, ancak bizim 

vurgulamak istediğimiz esas nokta onlarÝn II. Bulgar Devleti‟ni kurma �alÝĢmalarÝnda s�rekli olarak 

Kuman desteğini ve Bizans‟a karĢÝ Kuman ittifakÝnÝ aramalarÝdÝr.21 AyrÝca II. Bulgar Devleti, 

tamamiyle T�rk-Kuman ya da Vlah karakteri taĢÝmasa da, KumanlarÝn ve VlahlarÝn da bu devlet 

i�erisinde n�fus itibariyle yer aldÝğÝnÝ belirtmenin yanÝ sÝra KumanlarÝn siyasi rol�n�n de �nemini 

vurgulamak gerekir. 

Petro ve Asen‟in ayaklanmasÝ ile ilgili olaylar devamÝnda Ģ�yle geliĢmektedir: KardeĢler 1186 

yÝlÝnda I. Bulgar Devleti‟nin baĢkenti olan Preslav‟a doğru ilerlemiĢler, ancak Ģehri ele ge�iremeyince 

asiler, Doğu Balkan DağÝ‟nÝ aĢarak Trakya‟ya ge�miĢlerdir. Ġsakios Ange 

los hemen Bulgarlar �zerine y�r�m�Ģ ve onlarÝ bozguna uğratmayÝ baĢarmÝĢtÝr. BazÝ boyarlar 

BizanslÝlara teslim olurken, isyanÝn elebaĢÝlarÝ KumanlarÝn yanlarÝna sÝğÝnmÝĢlardÝr. Ġmparator II. 

Ġsakios Angelos ise isyanÝ bastÝrdÝğÝ fikrine kapÝlarak Ġstanbul‟a geri d�nm�Ģt�r. 1186 yÝlÝnda Petro ve 

Asen kardeĢler, KumanlarÝn desteğini alarak Kuzey Bulgaristan‟daki (Bizans‟Ýn Paristrion themasÝ) 

Bizans hakimiyetine son vermiĢlerdir. 

Petro ve Asen kardeĢler, TÝrnova merkez olmak �zere 1187 yÝlÝnda Paristrion themasÝnda 

hakimiyetlerini kurduktan sonra Bizans‟la m�cadeleyi s�rd�rerek Trakya‟ya saldÝrmÝĢlardÝr. Nihayet 

1187 yÝlÝnÝn MayÝs ayÝnda Bizans ile Bulgarlar arasÝnda barÝĢ imzalanmÝĢ, Petro ve Asen‟in kardeĢi 

Kaloyan ise bu barÝĢÝn teminatÝ olarak Ġstanbul‟a rehine olarak g�nderilmiĢtir. Bu anlaĢma ile Bizans 

Ġmparatorluğu tarihte II. Bulgar Devleti olarak bilinen devletin kuruluĢunu resmen tanÝmÝĢtÝr.22 

B�ylece Bizans, Balkan SÝradağlarÝ ile Tuna arasÝndaki araziyi Bulgarlara bÝrakÝyordu ve Bulgar 

Devleti yeniden kurulmuĢ ve Asen ya da I. Ġvan Asen (1187-1196),23 TÝrnova‟da kurulan 

baĢpikoposluğun yeni baĢpiskoposunun elinden Demetrios Kilisesi‟nde �arlÝk tacÝnÝ giyimiĢtir.24 �ar I. 

Ġvan Asen ile, II. Bulgar Devleti tarihinde �nemli rol oynamÝĢ ve Bulgar tahtÝna 14 �ar veren Asenler 
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s�lalesi kurulmuĢtur.25 Asen‟in h�k�mdarlÝğÝ d�neminde yapÝlan barÝĢ anlaĢmasÝna rağmen Bizans 

ile iliĢkiler gergin olmaya devam etmiĢtir. Ġki devlet arasÝnda baĢlayan savaĢta Bulgarlar baĢarÝlÝ olmuĢ 

ve Sofya b�lgesini ele ge�irmiĢlerdir. 

1196 yÝlÝnda Asen, Ġvanko adÝnda bir boyarÝn baĢÝnÝ �ektiği hoĢnutsuz boyarlar grubu tarafÝndan 

�ld�r�ld�. Petro askerleri ile birlikte, Ġvanko ve adamlarÝnÝ TÝrnova‟da kuĢattÝ. Bizans‟tan yardÝm 

alamayan Ġvanko, Ġstanbul‟a ka�mak zorunda kaldÝ. Bulgar tahtÝna Asen‟in kardeĢi Petro (1196-1197) 

ge�ti. Bir yÝl sonra Petro da boyarlarÝn tertip ettiği bir suikasta kurban gitti.26 Ġki kardeĢin �l�m� 

�zerine Bulgar tahtÝna k���k kardeĢleri Kaloyan (1197-1207) ge�miĢtir. Kaloyan D�nemi‟nde II. 

Bulgar Devleti doğuda Varna‟nÝn ele ge�irilmesi ile Karadeniz sahiline ulaĢmÝĢ, g�neyde de 

Trakya‟nÝn ve Makedonya‟nÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝ sÝnÝrlarÝna katmÝĢtÝr. Kaloyan, bu topraklarÝ m�ttefiki 

olduğu Kumanlar sayesinde ele ge�irmiĢtir.27 G�r�l�yor ki, sadece Petro ve Asen değil, onlarÝn 

kardeĢi Kaloyan da Kumanlarla iĢbirliği yapmÝĢ ve Bizans‟a karĢÝ onlarÝn yardÝmÝna baĢvurmuĢtur. 

SÝnÝrlarÝ geniĢletmekle birlikte Kaloyan‟Ýn amacÝ, II. Bulgar Devleti‟nin hukuki temellerini 

sağlamaktÝ. Bu a�Ýdan Kaloyan‟Ýn Papa III. Ġnnocentius ile yazÝĢmasÝ son derece �nemlidir. Hen�z 

1199 yÝlÝnda Papa Ġnnocentius, Kaloyan ile irtibata ge�miĢ ve Bulgar kilisesinin Roma‟ya 

bağlanmasÝnÝ �nermiĢtir. 1200 yÝlÝna kadar Kaloyan, Bizans ile iliĢkilerini d�zelteceğine ve Bulgar 

Ortodoks kilisesinin hukuki temelini sağlayacağÝna inandÝğÝ i�in bu teklife cevap vermeyi geciktirmiĢtir. 

1202-1204 yÝlÝnda IV. Ha�lÝ Seferi dolayÝsÝyla Balkanlar‟daki gerginlik, Macarlarla yaĢanan toprak 

tartÝĢmalarÝ Kaloyan‟Ý papanÝn teklifini kabul etmeye ve III. Aleksios‟un (1195-1203) ge� kalmÝĢ 

�nerisini ret etmeye zorlamÝĢtÝr.28 

Bu vesileyle TÝrnova ve Roma arasÝnda bir dizi el�ilik heyetleri gidip gelmiĢ ve yazÝĢmalar 

yapÝlmÝĢtÝr. Bulgar �arÝ, kendisini papaya yazdÝğÝ mektuplarda “Bulgaristan ve Vlahya imparatoru” 

olarak adlandÝrmÝĢtÝr.29 Papa ise Kaloyan‟a krallÝk tacÝnÝ ve baĢpiskopos Vasiliy‟e de patrik unvanÝnÝ 

teklif etmekteydi. 7 KasÝm 1204‟de papanÝn TÝrnova‟ya g�nderdiği Kardinal Leon, Vasiliy‟i Bulgar 

primasÝ olarak takdis etti ve ertesi g�n Kaloyan‟a krallÝk tacÝ giydirdi.30 Papaya yazdÝğÝ mektuplarda 

kendisini “eski �arlarÝn yani Simeon, Petro ve Samuel‟in halefi” olarak tanÝtan Kaloyan, I. Bulgar 

Devleti ile II. Bulgar Devleti arasÝndaki s�rekliliği g�stermeyi ama�lamÝĢtÝr. Papa III. Ġnnocentius da bu 

s�rekliliği kabul ederek Macaristan ile olan anlaĢmazlÝkta BulgarlarÝn tarafÝnÝ tutmuĢtur. 1204 yÝlÝnda 

Bizans, IV. Ha�lÝ Seferi neticesinde yÝkÝlmÝĢtÝr. Yerine kurulan Latin Ġmparatorluğu‟nun h�k�mdarÝ I. 

Baudouin, BulgarlarÝn dostluk teklifini ret etmiĢ ve Bulgaristan‟Ýn Doğu Ġmparatorluğu‟nun bir par�asÝ 

olduğunu iddia etmiĢtir. Ha�lÝlar harekete ge�erek Bulgarlarla meskun b�lgeleri ele ge�irmiĢlerdir. 

Bunun �zerine KumanlarÝn ve T�rkmenlerin desteğini alan Kaloyan,31 Latin Ġmparatorluğu‟na karĢÝ 

harekete ge�miĢ ve 14 Nisan 1205‟de Bulgarlardan ve Kumanlardan oluĢan Bulgar ordusu Latinleri 

bozguna uğratmÝĢtÝr. Latin imparatorunun kendisi ise tutsak alÝnarak 32 baĢkent TÝrnova‟ya 

g�nderilmiĢ ve bug�n h�l� Baudouin Kulesi olarak bilinen kulede �lm�Ģt�r. Bulgarlar ve Kumanlar, 

Trakya‟da �ok sayÝda kale ve Ģehri tahrip etmiĢ, burada oturan halkÝ ise Tuna civarÝna s�rg�n 

etmiĢlerdir. Bundan dolayÝ 1014‟de Basileos‟un Bulgaroktonos lakabÝnÝ almasÝ gibi, Kaloyan da 1205 

yÝlÝnda bu olaydan sonra Romeoktonos olarak adlandÝrÝlmÝĢtÝr.33 
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Baudouin‟in yerine Latin Ġmparatorluğu‟nun baĢÝna ge�en Ġmparator Henri, Kaloyan‟Ýn 

Ġmparatorluğ‟a verdiği zararlarÝ, Papa Ġnnocentius‟a yazdÝğÝ mektuplarda anlatmÝĢtÝr. Henri, papaya 

Devleti‟nin durumunun �ok g�� olduğu ve yaĢadÝklarÝ ile g�nahlarÝnÝ �dediklerini yazmaktadÝr. Henri, 

Latin ordusunun bozguna uğratÝlmasÝnÝ Ģovalyelerin dikkatsizliği ile a�Ýklamakta, ancak Bulgar �arÝnÝn 

askeri kabiliyetini de vurgulamaktadÝr.34 1207 yÝlÝnda Kaloyan, stratejik bakÝmÝndan Bulgaristan i�in 

�nem taĢÝyan Selanik‟i almak istedi ise de, kuĢatma anÝnda �ld�r�lm�Ģt�r. Kaloyan‟Ýn �l�m� hen�z 

yeterince g��l� olmayan Bulgar Devleti‟ni taht kavgasÝ ile karĢÝ karĢÝya bÝrakmÝĢtÝr. Kaloyan varis 

bÝrakmadÝğÝndan dolayÝ Bulgar tahtÝ I. Ġvan Asen‟in ilk oğlu II. Ġvan Asen‟e d�Ģmekteydi. Ancak 

Kaloyan‟Ýn �l�m�nde parmağÝ olduğu sanÝlan kÝzkardeĢinin oğlu Boril (1207-1218) tahtÝ ele ge�irerek, 

dul kalan Kuman asÝllÝ Bulgar �ari�esi35 ile evlenmiĢtir. Bu durum Boril‟in kardeĢi Srez‟in tepkisine yol 

a�mÝĢtÝr. Bunun �zerine Srez, Vardar b�lgesindeki topraklarda bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etmiĢtir. Boril ve 

Srez‟in kuzeni Slav ise Rodop b�lgesinin hakimi olmuĢtur. 

Boril, h�k�mdarlÝğÝnÝn ilk yÝllarÝnda selefinin izlediği aktif siyaseti izlemeye �alÝĢmÝĢ, ancak 

baĢarÝlÝ olamamÝĢtÝr. 31 Temmuz 1208 tarihinde Filibe yakÝnÝnda Latin imparatoru Henri ile yaptÝğÝ 

savaĢta yenilince, Ġznik imparatoru Theodoros Laskaris‟den yardÝm istemiĢtir. Ancak yine baĢarÝ elde 

edememiĢtir. 

Boril, devletin i� meseleleriyle ilgilenerek artan Bogomillik hareketine karĢÝ 1211‟de TÝrnova‟da 

kilise meclisini toplamÝĢtÝr. Bu esnada Devlet‟in kuzeybatÝ b�lgelerinde boyarlar ayaklanmÝĢtÝr. Boril, 

bu ayaklanmayÝ bastÝrmak �zere Macar Devleti‟nin yardÝmÝnÝ istemiĢ ve bu yardÝm karĢÝlÝğÝnda 

Belgrat ve Brani�evo civarÝndaki topraklarÝnÝ Macarlara teslim etmek zorunda kalmÝĢtÝr. Boril daha 

sonra Latin Ġmparatorluğu ile ittifak kurma yoluna gitmiĢ ve SÝrbistan ile savaĢ yapmÝĢtÝr. Fakat bu 

giriĢimlerinde de baĢarÝlÝ olamamÝĢtÝr.36 B�ylece 1218 yÝlÝnda I. Ġvan Asen‟in oğlu II. Ġvan Asen (1218-

1241) Boril‟den ka�arak �nce Kumanlara sÝğÝnÝp daha sonra ge�miĢ olduğu Rusya topraklarÝndan 

d�nerek TÝrnova‟yÝ kuĢatmÝĢ ve boyarlarÝn yardÝmÝ ile Boril‟i tahttan indirerek yerine kendisi ge�miĢtir. 

II. Ġvan Asen‟in tahta ge�tiği sÝrada II. Bulgar Devleti par�alanmÝĢtÝr. Bulgar topraklarÝnÝn b�y�k 

bir kÝsmÝ Epir Despotluğu ile MacarlarÝn eline ge�miĢtir. II. Ġvan Asen‟in kuzeni Slav ise Melnik 

kasabasÝ merkez olmak �zere bağÝmsÝz olarak Rodop b�lgesinde h�k�m s�rmeye devam ediyordu. 

Bu arada Epir Despotluğu ve SÝrp Devleti gibi iki yeni g�� Balkan YarÝmadasÝnda y�kselmeye 

baĢlamÝĢtÝ.  

XII. y�zyÝlÝn sonuna kadar SÝrp tarihinde SÝrplarÝ birleĢtirme �abalarÝ ya baĢarÝsÝz ya da kÝsa 

s�reli olmuĢlardÝ. AslÝnda zaman zaman kurulan SÝrp devletleri her zaman bir g�c�n (Bulgar, Bizans 

ya da Macar) himayesinde bulunmuĢlardÝr. Nihayet, Stefan Nemani�, III. Ha�lÝ Seferi‟nin (1189-

1192)37 ve Bulgaristan‟Ýn etkilerinden faydalanarak yabancÝ hakimiyete son vermeyi baĢarmÝĢtÝr. 

Onun halefi ise Latin Ġmparatorluğu‟nun kurulmasÝ ile kurulan SÝrp Devletini sağlamlaĢtÝrmaya 

muvaffak olmuĢtu. 



 1436 

SÝrplarÝn Boril‟e karĢÝ kardeĢi Srez‟i kullanma �abalarÝ baĢarÝsÝz olmuĢ, ancak Bulgaristan‟Ýn taht 

m�cadelesinde zayÝf d�Ģmesi SÝrp Devleti‟nin g��lenmesine imkan vermiĢtir.38 Bu tarihte 

Balkanlar‟da y�kselen bir diğer g��, Epir Despotluğu‟dur.39 Epir Despotu I. Mihail‟in (1204-1215) 

halefi I. Theodoros Angelos (1215-1224), b�t�n Makedonya‟yÝ ele ge�irmiĢ, Selanik‟i zaptederek 

burada kendini imparator ilan etmiĢtir.  

Epir Despotu Theodoros, kendisinin Bizans‟Ýn canlandÝrÝcÝsÝ olarak tayin edildiğine inanÝyor ve 

kendini onun mustakbel imparatoru olarak g�r�yordu. Ancak aynÝ misyonun kendine verildiği inancÝnÝ 

yeni Ġznik Ġmparatoru Ġonnes Vatatzes de taĢÝyordu. B�ylece iki h�k�mdar arasÝnda Latin 

Ġmparatorluğu‟nun veraseti ve Bizans Ġmparatorluğu‟nu yeniden kurma d�Ģ�ncesi konusunda tartÝĢma 

�ÝkmÝĢtÝr.  

Bu y�zden Theodoros Angelos, rakibine karĢÝ BulgarlarÝn desteğini sağlamak amacÝyla II. Ġvan 

Asen‟le anlaĢma yaptÝ. II. Ġvan Asen ise, Epirliler ve Ġznikliler arasÝndaki m�cadele s�rerken II. Bulgar 

Devleti‟ni kuvvetlendirme �abasÝ i�erisine girdi.40 O, doğuya d�zenlediği baĢarÝsÝz Ha�lÝ seferinden 

d�nen Macar KralÝ II. Andre‟nin topraklarÝndan ge�iĢine, Brani�evo ve Belgrat b�lgelerinin tekrar 

Bulgarlara verilmesi ĢartÝyla m�saade etti. Macar kralÝ II. Ġvan Asen‟in isteğini kabul etti ve b�ylece iki 

devlet arasÝnda barÝĢ sağlanmÝĢ oldu. Ġvan Asen, kÝsa s�rede Doğu Trakya ve Orta ve YukarÝ Meri� 

mecrasÝ civarÝndaki b�lgeyi de ele ge�irmeye baĢardÝ, Filibe‟yi Bulgar topraklarÝna katarak sÝnÝrlarÝnÝ 

geniĢletti. 

Bu arada Latin Ġmparatorluğu ile Bulgar �arÝ arasÝnda yapÝlan anlaĢma BulgarlarÝn, Theodoros 

Angelos ile arasÝnÝn a�ÝlmasÝna sebep olmuĢtur. Theodoros‟un Bizans Ġmparatorluğu‟nu ihya etme 

d�Ģ�ncesi, II. Ġvan Asen‟i yolundan kaldÝrmaktan ge�iyordu. Bu y�zden Theodoros Angelos, 1230 

yÝlÝnda Bulgaristan‟a saldÝrmÝĢ, ancak Klokotnitsa (Semih�e)41 yakÝnÝnda 22 Mart  

1230‟da Bulgar �arÝ tarafÝndan bozguna uğratÝlmÝĢtÝr. Theodoros‟un kendisi ve �ok sayÝda 

asker esir d�Ģm�Ģt�. Bu savaĢtan sonra Epir Despotluğu‟nun topraklarÝ Bulgar Devletinin sÝnÝrlarÝ 

i�erisine alÝnmÝĢtÝr.42 Bu savaĢa dair bilgileri, II. Ġvan Asen‟in Klokotnitsa‟da kazanÝlan zafer adÝna 

TÝrnova‟da yaptÝrdÝğÝ “KÝrk Martyr” (Sv. �etirideset MÝ�enitsi) kilisesinde bulunan kitabeden 

almaktayÝz.  

Kitabede Ģu ifadeler ge�mektedir: “1230 yÝlÝnda, ben Ġvan Asen, TanrÝ adÝna inan�lÝ �ar ve 

BulgarlarÝn h�k�mdarÝ ve ihtiyar �ar Ġvan Asen (I. Asen) oğlu, KÝrk Martyr -ki bunlarÝn yardÝmÝ ile 

h�k�mdarlÝğÝmÝn on ikinci yÝlÝnda Romanya (Epir Despoluğu) ile savaĢa �ÝktÝm ve Grek ordusunu 

yendim, Theodoros Komnenos ile birlikte b�t�n boyarlarÝ esir aldÝm- adÝna temelinden inĢa ettirdim ve 

(Ģerefli) mabedi yaptÝrdÝm. Ve Edirne‟den Dra�‟a kadar b�t�n Grek, daha sonra Arnavutluk ve SÝrp 

topraklarÝnÝ aldÝm. �arigrad (Ġstanbul) kalelerinde Franklar h�k�m s�r�yordu, ancak onlar da 

�arlÝğÝmÝn sağ koluna boyun eğiyordu, ��nk� benden baĢka �arlarÝ yoktu ve TanrÝ b�yle buyurduğu 

i�in, ki onsuz hi�bir Ģey olmuyor, benim sayemde ayakta duruyorlardÝ. TanrÝnÝn adÝ asÝrlarca y�ce 

olsun, amin.”43 
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Klokotnitsa savaĢÝndan sonra Bulgar Devleti, Karadeniz, Ege ve Adriyatik Denizi olmak �zere �� 

denize uzanmÝĢ, Belgrat‟tan Tuna‟nÝn d�k�ld�ğ� yere kadar b�t�n topraklar BulgarlarÝn olmuĢtur. 

B�ylece II. Bulgar Devleti, I. Bulgar Devleti‟nin Simeon Devri‟nde ulaĢmÝĢ olduğu sÝnÝrlara ulaĢmÝĢ ve 

bu tarihte Balkanlar‟da Bulgar �arÝna karĢÝ gelebilecek bir g�� kalmamÝĢtÝ. TÝpkÝ Simeon gibi II. Ġvan 

Asen de “BulgarlarÝn ve Greklerin �arÝ” unvanÝnÝ almÝĢtÝr.44 

SÝnÝrlarÝn geniĢlemesi dÝĢÝnda II. Asen, Bulgar Devleti‟nin i� organizasyonu ile de ilgilenmiĢ, 

ekonomik ve k�lt�rel a�Ýdan devleti g��lendirme �abalarÝ g�stermiĢtir. II. Ġvan Asen D�nemi‟nde 

Bulgar Devleti‟nin baĢkenti b�y�k siyasi, dini ve k�lt�rel bir merkez olmuĢtur. BaĢkent ile birlikte Boruy 

(Eski Zağra), Vidin ve Sredets (Sofya) gibi Ģehirler de �nem kazanmÝĢlardÝr. SÝnÝrlarÝn geniĢlemesi ile 

ticari iliĢkiler de artmÝĢtÝr. 1235 yÝlÝnda Bulgar patrikliğinin yeniden kuruluĢu sağlanmmÝĢtÝr. 

AyrÝca kilise ve manastÝr inĢasÝna olduk�a �nem verilmiĢtir. DolayÝsÝyla II. Ġvan Asen, Simeon‟un 

I. Bulgar Devleti‟ne yaĢattÝğÝ “AltÝn Devri”, II. Bulgar Devleti‟ne yaĢatmÝĢtÝr. 

II. Ġvan Asen‟in �l�m� (1241) ile Bulgaristan, Balkanlar‟daki hakim durumunu yitirmeye 

baĢlamÝĢtÝr. II. Asen‟in yerine Bulgar tahtÝna hen�z yedi yaĢÝnda olan I. Kaliman Asen (1241-1246) 

�ÝkarÝlmÝĢtÝr. I. Kaliman Asen adÝna idareyi �stlenen niyabet heyeti, II. Ġvan Asen‟in politikasÝnÝ 

s�rd�rmeye �alÝĢmÝĢtÝr. Ġlk aĢamada Bulgar Devleti‟nin b�t�n komĢularÝ ile dostane iliĢkiler yeniden 

kurulmuĢ, Ġznik Ġmparatoru III. Ġonnes Vatatzes (1222-1254) ile ittifak yenilenmiĢ, Latin Ġmparatorluğu 

ile iki yÝllÝk barÝĢ imzalanmÝĢtÝr. Epir despotu, Macarlar ve SÝrplarla olan dostane iliĢkiler 

s�rd�r�lm�Ģt�r. Ancak bu d�nemde Bulgarlar AltÝnordu HanlÝğÝ45 tehlikesi ile karĢÝ karĢÝya 

kalmÝĢlardÝr. 

1240 yÝlÝnda g�c�n�n zirvesine ulaĢan AtlÝnordu HanlÝğÝ, Polonya, Macaristan ve Dalma�ya‟ya 

kadar sefer d�zenlemiĢtir. 1241‟de bu seferden d�nen Batu Han‟Ýn ordularÝ Bulgaristan‟Ý istila 

etmiĢ,46 Silistre, Kili gibi Ģehirler AltÝnordu HanlÝğÝ‟nÝn eline ge�miĢ, TÝrnova yakÝnÝnda b�y�k savaĢlar 

yapÝlmÝĢtÝr. Bu istila sonucunda Bulgaristan, AltÝnordu HanlÝğÝ‟na yÝllÝk hara� �demek zorunda 

kalmÝĢtÝr. Bundan b�yle XIII. y�zyÝlÝn altmÝĢlÝ ve yetmiĢli yÝllarÝnda Bulgar topraklarÝnda s�rekli 

AltÝnordu HanlÝğÝ‟nÝn saldÝrÝlarÝna maruz kalmÝĢtÝr.47 AyrÝca II. Ġvan Asen D�nemi‟nde Bulgar 

Devleti‟ne t�bi olan SÝrp Devleti bağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan etmiĢtir. 

1246 yÝlÝnda I. Kaliman Asen �ld�r�lm�Ģ, yerine yine reĢit olmayan II. Mihail Asen (1246-1256) 

�ÝkarÝlmÝĢtÝr. TÝrnova‟daki kararsÝz durumdan faydalanan Ġznik Ġmparatoru Ġoannes Vatatzes, 

Makedonya‟nÝn Rodop b�lgesinde bazÝ yerleri almÝĢtÝr. Hatta Bulgarlar, III. Ġoannes ile ittifak kurmak 

ve Doğu Trakya‟da Ġznik imparatoru adÝna Latinlerle savaĢmak durumunda kalmÝĢlardÝr. 

Bu arada Macaristan, Bulgar Devleti‟nin kuzeybatÝ b�lgeleri �zerinde hak iddia etmeye 

baĢlamÝĢtÝ. Macaristan ile yapÝlan savaĢlar sonucunda Belgrat ve Brani�evo b�lgelerinin kaybedilmesi 

ile Bulgaristan‟da niyabet heyeti, Dubrovnik Cumhuriyeti ile ittifak kurmuĢ ve SÝrbistan‟a savaĢ 

a�mÝĢtÝr. Her ne kadar III. Ġoannes Vatatzes‟in �l�m� �zerine Bulgarlar, Makedonya ve Trakya‟da 
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kaybedilen topraklarÝ geri almÝĢlar ise de, 1256 yÝlÝnda yapÝlan Ergene barÝĢÝ ile Ġznik Ġmparatorluğu, 

Makedonya ve Rodoplar‟daki topraklarÝ tekrar ele ge�irmiĢtir. 

II. Mihail Asen, kuzeni II. Kaloman tarafÝndan 1256 yÝlÝnda �ld�r�lm�Ģt�r. Tahta ge�en II. 

Kaloman‟Ýn h�k�mdarlÝğÝ bir yÝl s�rm�Ģ olup suikasta kurban gitmiĢ ve yerine Konstantin Tih-Asen 

(1257-1277) Bulgar �arÝ olmuĢtur. 

H�k�mdarlÝğÝnÝn ilk yÝllarÝnda Konstantin Tih, tahtÝn m�ddeisi olan boyar Mi�o ile m�cadele 

etmek durumunda kalmÝĢtÝr. Nihayet Mi�o, 1263 yÝlÝnda Bizans‟a Mezemvria ve bazÝ Karadeniz 

kalelerini teslim ederek sÝğÝnmÝĢtÝr. 1265 yÝlÝnÝn baĢÝnda Tatar ordularÝnÝn yardÝmÝ ile �ar Konstantin, 

Bizans‟Ýn Trakya‟daki topraklarÝna saldÝrmÝĢtÝr. VIII. Mihail Paleologos kendisini bu saldÝrÝ sÝrasÝnda 

esaretten zor kurtarmÝĢtÝr. �ar Konstantin Tih D�nemi‟nde Bulgarlar, Anadolu Sel�uklu T�rklerini 

yakÝndan tanÝma imkanÝ bulmuĢ, 1264-65 yÝlÝnda Bizans Ġmparatoru tarafÝndan tutsak edilmiĢ olan 

Ġzzettin Keykavus‟un yardÝmÝna giden AltÝnordu HanÝ Berke‟yi (1257-1266)48 desteklemiĢlerdir.49 

1060 yÝlÝnda bir T�rk kavmi olan Uzlar (Tork) Rus baskÝsÝ neticesinde Tuna‟yÝ ge�erek50 

Pe�eneklerin, Ġlk BulgarlarÝn kalÝntÝlarÝnÝn ve KumanlarÝn da bulunduğu Dobruca b�lgesine 

yerleĢmiĢlerdir.51 1261 yÝlÝnda VIII. Mihail Paleologos, MoğollarÝn �n�nden ka�an Sel�uklu SultanÝ 

Ġzzetin Keykavus‟un ve maiyyetindekilerin Dobruca‟ya yerleĢmelerine m�saade etmiĢtir.52 

Dobruca‟ya gelen Ġzzetin Keykavus, buradaki halkÝ 1263 yÝlÝnda (HÝristiyanlaĢmÝĢ Pe�enek, Uz ve 

Kuman) idaresi altÝna alarak yeni bir devlet kurmuĢtur. Bu devletin amacÝ, Bizans sÝnÝrÝnÝ yabancÝ 

saldÝrÝlara karĢÝ korumak ve TÝrnova‟daki Bulgar �arÝ Konstantin Tih‟in emellerine olmaktÝ.53 Ġzzetin 

Keykavus‟a SarÝ Saltuk ile birlikte gelen 30-40 T�rkmen obasÝ da katÝlmÝĢ ve Bizans tarafÝndan 

Dobruca‟ya yerleĢtirilmiĢtir. 1265‟de Ġzzetin Keykavus‟un Bizans esaretinden Berke Han tarafÝndan 

kurtarÝlÝp AltÝnordu HanlÝğÝ‟na g�t�r�lm�Ģt�r. Muhtemelen Dobruca‟da bulunan bazÝ Sel�uklu T�rkleri 

de kendisine katÝlmÝĢtÝr. 1280 yÝlÝna doğru SarÝ Saltuk‟la birlikte bunlarÝn bir kÝsmÝ Dobruca‟ya geri 

d�nm�Ģ ve 1304 yÝlÝnda SarÝ Saltuk‟un �l�m� ile Anadolu‟ya g�� edenler olduysa da, b�lgede 

kalanlar dinlerini unutarak HÝristiyanlaĢmÝĢlardÝr.54 Bug�n Gagavuz olarak bilinen HÝristiyan 

T�rklerinin etnik k�ken itibariyle Sel�uklu T�rklerinin Dobruca‟da karĢÝlaĢtÝklarÝ diğer T�rk kavimleri 

(Uz, Kuman, Pe�enek ve Ġlk Bulgarlarla) ile karÝĢmalarÝ neticesinde ortaya �ÝkmÝĢlardÝr.55 

XIII. y�zyÝlÝn altmÝĢlÝ yÝllarÝnda Bulgaristan ile Macaristan arasÝndaki iliĢkiler son derece 

gerginleĢmiĢtir. Ġki devlet arasÝnda SÝrp Despotu Yakov Svetoslav‟Ýn topraklarÝ bulunuyordu. Yakov, iki 

devlete olan yakÝnlÝğÝndan faydalanarak bazen MacarlarÝn, bazen de BulgarlarÝn tarafÝnÝ tuttu. 

Konstantin, VIII. Mihail‟in yeğeni ile evlendiği takdirde Mesemvria ve Karadeniz kalelerini kendisine 

iade edeceği s�z� �zerine Bizans imparatorunun yeğeni Maria ile evlenmiĢtir. Bunun �zerine Despot 

Yakov Svetoslav, eski h�k�mdarlÝk hanedanÝ (Asenler) ile akrabalÝğÝ olduğunu iddia edrek Bulgar �arÝ 

olarak davranmaya baĢlamÝĢtÝr. 

Bu arada Konstantin‟in hastalanmasÝ �zerine devletin idaresini karÝsÝ �ari�e Maria �stlenmiĢ ve 

Yakov Svetoslav‟Ý y�netimden uzak tutmaya �abalamÝĢtÝr. VIII. Mihail ise, AltÝnordu HanlÝğÝ ile ittifak 
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kurarak Bulgaristan‟a karĢÝ kÝĢkÝrtmÝĢtÝr.56 Gittik�e topraklarÝnÝ kaybeden ve i� dengesini yitiren II. 

Bulgar Devleti, 1277‟de bir k�yl� ve domuz �obanÝ olan Ġvaylo adÝnda birinin �nderliğinde k���k bir 

ordu ile harekete ge�erek AltÝnordu HanlÝğÝ‟nÝ yenilgiye uğratmÝĢ ve TÝrnova‟yÝ kuĢatmÝĢtÝr.57 

Ġvaylo‟nun ordusu gittik�e artÝyor ve Bizans‟Ý endiĢelendiriyordu. Hatta �ar Konstantin Tih‟in 

�ld�r�lmesi ile �arÝn ordusu da Ġvaylo‟ya katÝlmÝĢtÝr. 1278 yÝlÝnda Ġvaylo (1277-1280), Konstantin‟in dul 

eĢi ile evlenerek Bulgar �arÝ olmuĢtur. Ġvaylo ve �ari�e Maria‟nÝn evlenmesi ile VIII. Mihail‟in tahtÝn 

yasal varislerini kÝĢkÝrtma planÝ pusuya d�Ģm�Ģt�. Ġvaylo‟nun AltÝnordu HanlÝğÝ ile savaĢtÝğÝ bir anda, 

Bizans ordularÝ Bulgaristan‟a girerek III. Ġvan Asen‟i Bulgar tahtÝna oturtmuĢlardÝr. B�ylece Bulgaristan 

bir tarafta AltÝnordu HanlÝğÝ‟na karĢÝ savaĢan bir �arla, diğer tarafta TÝrnova‟da �arlÝk tahtÝna oturan 

baĢka bir �arla karĢÝ karĢÝya kalmÝĢtÝr. Fakat TÝrnova‟da Georgi Terter tarafÝndan yapÝlacak darbe 

s�ylentileri, III. Ġvan Asen‟in TÝrnova‟dan ka�Ýp Bizans‟a sÝğÝnmasÝna sebep olmuĢtur. Bu arada 

AltÝnordu HanlÝğÝ‟na sÝğÝnan Ġvaylo �ld�r�lm�Ģt�r. Bulgar tahtÝnÝn iki baĢlÝlÝktan bu Ģekilde kurtulmasÝ 

suretiyle yine Kuman asÝllÝ58 I. Georgi Terter (1280-1292) Bulgar �arÝ olmuĢtur.59 I. Georgi Terter 

D�nemi‟nde Bulgar Devleti daha da zayÝf d�Ģm�Ģ ve boyarlar arasÝnda b�l�nm�Ģt�r. 

Brani�evo b�lgesinde DÝrman ve Kudelin kardeĢler, Vidin‟de ise Despot ġiĢman h�k�m 

s�r�yordu. Balkan DağÝ‟nÝn g�neyindeki b�lge Smilets, Voysil ve Radoslav adÝndaki kardeĢlerin 

idaresi altÝndaydÝ, KrÝn b�lgesini de (Tunca vadisinde) Georgi Terter‟in kardeĢi Eltimir idare ediyordu. 

1281 yÝlÝnda I. Georgi Terter, Napoli kralÝnÝn yardÝmÝ ile Balkanlar‟da Bizans‟a karĢÝ bir ittifak kurmaya 

�alÝĢmÝĢ, ancak bu teĢebb�s baĢarÝlÝ olamamÝĢtÝr. Bununla birlikte bu giriĢim, VIII. Mihail‟in AltÝnordu 

HanlÝğÝ‟nÝ Bulgaristan‟a karĢÝ kÝĢkÝrtmasÝna sebep olmuĢtur. 

XIII. y�zyÝlÝn seksenli yÝllarÝnda SÝrbistan, Makedonya‟da harekete ge�miĢ ve Velbujd 

(K�stendil), Tetovo ve �sk�p b�lgelerini ele ge�irmiĢtir. SÝrp istilasÝ, II. Bulgar Devleti‟ni Bizans‟la 

yakÝnlaĢtÝrmÝĢ ve Georgi Terter‟in oğlu Svetoslav, Bizans‟Ýn asil ailelerinden birinin kÝzÝ ile 

evlendirilmiĢ ve babasÝnÝn iktidarÝna m�Ģterek olmuĢtur. 

Georgi Terter 1284 yÝlÝndan sonra, AltÝnordu HanlÝğÝ‟nÝn hakimiyetini tanÝmÝĢ, 1292 yÝlÝnda ise, 

Nogay Han‟Ýn (1267-1299) g�venini kaybettiği i�in tahtan feragat etmek durumunda kalmÝĢtÝr.60 

Nogay Han, Bulgar tahtÝna Smilets‟i (1292-1298) oturtmuĢtur.61 Smilets, II. Andronikos Paleologos‟un 

(1282-1328) yeğeni ile evli olduğu i�in Bizans‟la iyi iliĢkiler s�rd�rm�Ģ, ancak bundan dolayÝ Bulgar 

boyarlarÝ tarafÝndan dÝĢlanmÝĢtÝr. Smilets, 1298 yÝlÝnda �lm�Ģ ve iktidarÝ dul eĢi ele ge�irmiĢtir. 

Smilets‟i kardeĢleri Voysil ve Radoslav, Bulgar tahtÝ �zerine hak iddia etmiĢlerdir. Smilets‟in eĢi, 

KrÝn‟Ýn hakimi Eltimir‟i yanÝna �ekmeyi baĢarmÝĢ, ayrÝca geleceğini sağlama bağlamak �zere SÝrp kralÝ 

II. Stephan UroĢ Milutin‟e evlilik ve �eyiz olarak b�t�n Bulgaristan‟Ý teklif etmiĢtir. Ancak Bizans‟Ýn 

araya girmesi sonucunda II. Stephan, II. Anronikos‟un torunu ile evlenmeyi yeğlemiĢtir. 

1297-1299 yÝllarÝ arasÝnda AltÝnordu HanlÝğÝ, Nogay ve Tokta HanlarÝn (1291-1312) taht 

m�cadelesi ile �alkalanmÝĢtÝr. Bu m�cadelede 1299 yÝlÝnda Nogay Han yenilmiĢ ve oğlu �aka, 

Tuna‟nÝn g�neyine ka�mak zorunda kalmÝĢtÝr. 
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�aka, I. Georgi Terter‟in damadÝ olarak TÝrnova tahtÝ �zerinde hak iddia edebileceğini 

d�Ģ�nerek adamlarÝ ile birlikte Bulgaristan‟Ýn baĢkentine doğru hareket etmiĢtir. Tatar topraklarÝna 

beraberinde Smilets‟den ka�Ýp sÝğÝnan I. Georgi Terter‟in oğlu Todor Svetoslav da getirmiĢtir. Todor 

Svetoslav, TÝrnova boyarlarÝnÝ ikna ederek �aka‟yÝ tahta oturtmuĢtur.62 Ancak Svetoslav (1300-1322) 

bir s�re sonra �aka‟yÝ yakalatarak �ld�rtm�Ģ ve yerine kendisi ge�miĢtir.63 AltÝnordu HanÝ Tokta‟ya, 

�aka‟nÝn kesilmiĢ baĢÝnÝ g�nderen Svetoslav, karĢÝlÝğÝnda AltÝnordu HanlÝğÝ‟nÝn elinde bulunan 

bug�nk� Besarabya topraklarÝnÝ geri almÝĢtÝr. Todor Svetoslav ile Bulgar Devleti yeniden 

kuvvetlenmeye baĢladÝ ise de, Vidin ve KrÝn despotluklarÝ bağÝmsÝz olmayÝ s�rd�rm�Ģlerdir.64 

Tuna‟nÝn kuzeyindeki bazÝ topraklar tekrar ele ge�irilmiĢtir. 

1307 yÝlÝnda Bulgarlarla Bizans arasÝnda barÝĢ imzalanmÝĢ ve bu barÝĢ on beĢ yÝl s�rm�Ģt�r. Bu 

d�nem barÝĢ d�nemi olduğu i�in vuku bulan olaylar hakkÝnda Bizans kaynaklarÝ susmaktadÝr. 1322 

yÝlÝnda Todor Svetoslav‟Ýn �lmesi ile II. Georgi Terter, tahta �ÝkmÝĢ, ancak 1323 yÝlÝnda aniden �ld�ğ� 

i�in Bulgar tahtÝna Kuman asÝllÝ Vidin b�lgesinin Despotu III. Mihail ġiĢman (1323-1330) ge�miĢtir. 

Boyarlar, Bizans‟la hi�bir akrabalÝğÝ bulunmayan SÝrplarla ve AltÝnordu HanlÝğÝ ile iyi iliĢkiler i�erisinde 

olan ġiĢman‟Ýn Bulgar tahtÝna �ÝkmasÝnÝ tercih etmiĢlerdir.65 ġiĢman, 1322 yÝlÝnda Bulgar �arÝ II. 

Terter‟in �l�m� �zerine boyarlar tarafÝndan �ar ilan edilmiĢtir. Bulgar boyarlarÝ Mihail‟in kiĢiliğinde �nl� 

Asen ailesi (anne tarafÝndan �ar Mihail, II. Ġvan Asen‟in torunu sayÝlÝr) ile Vidin‟in despot ailesi ġiĢman 

hanedanÝnÝn birleĢtiğini d�Ģ�n�yorlardÝ. 

III. Mihail ġiĢman, Balkan YarÝmadasÝnda meydana gelen siyasi ve askeri g�� değiĢikliği 

sonucunda h�k�mdarlÝğÝ boyunca s�rekli savaĢmak durumunda kalmÝĢtÝr. Bizans Ġmparatorluğu‟nun 

i�ine d�Ģt�ğ� zafiyet, III. Mihail‟i ne kadar sevindiriyor ise, SÝrbistan‟Ýn g��lenmesi de o kadar 

endiĢelendiriyordu. 

Tahta yeni �Ýkan Bulgar �arÝ, kÝsa s�re �nce Bizans‟Ýn aldÝğÝ Tunca ve Karadeniz arasÝndaki 

b�lgeleri ele ge�irmede acele etmiĢtir. Bizans-Bulgar m�cadelesi, 1324 yÝlÝnda imzalanan barÝĢ 

anlaĢmasÝ ile sonu�lanmÝĢ ve III. Mihail, Bizans Ġmparatoru III. Andronikos‟un kÝzkardeĢi ile 

evlenmiĢtir.66 

Bu anlaĢma gereği Mihail ġiĢman, Bizans i� savaĢÝnda ilk �nce III. Andronikos‟u, dedesi II. 

Andronikos‟a karĢÝ destekledi. Fakat 1327 yÝlÝnda taraf değiĢtirerek Ġstanbul‟a Bulgar-Tatar karÝĢÝmÝ 

bir yardÝmcÝ kuvvet yolladÝ.67 Ancak 24 MayÝs 1328 yÝlÝnda Ģehri ele ge�iren III. Andronikos ile artan 

SÝrp tehlikesine karĢÝ tekrar ittifak yaptÝ.68 

Bu tarihten itibaren Bizans ve Bulgaristan, SÝrbistan‟a karĢÝ ortak m�cadelede bulundular. 

Ancak 28 Temmuz 1330 tarihinde Velbujd‟da (K�stendil) SÝrp ordusu ile Bizans-Bulgar ordusu 

arasÝnda Balkan milletlerinin kaderinde bir d�n�m noktasÝ olarak kabul edilen bir savaĢ ger�ekleĢti.69 

Ġdaresini III. Stefan De�anski ve oğlu IV. Stefan DuĢan‟Ýn yaptÝğÝ ve i�inde Alman ve Ġspanyol �cretli 

askerlerin de bulunduğu 15000 kiĢilik SÝrp ordusu,70 liderliğini Bizans Ġmparatoru III. Andronikos‟un 

ve Bulgar �arÝ Mihail ġiĢman‟Ýn yaptÝğÝ aynÝ sayÝdaki ordunun buluĢmasÝna fÝrsat verilmeden Bulgar 
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ordusu SÝrplar tarafÝndan yok edildi.71 Bizans imparatoru sÝnÝrlarÝna geri �ekilmek zorunda kalÝrken 

yaralanan Bulgar �arÝ Mihail ġiĢman �ld�. Bu savaĢa dair bir SÝrp kroniğinde Ģ�yle s�yleniyor: “6838 

(1330) yÝlÝnda �ar Mihail denen Ġskit (Bulgar) h�k�mdarÝ Tatarlar ve BesarabyalÝlar ile birlikte b�y�k 

bir g��le Stefan De�anski‟nin �lkesini ele ge�irmeye kalkÝĢtÝ. 

6838 (1330) yÝlÝnda Kral De�anski, Bulgar �arÝ Mihal‟i Velbujd‟da �ld�rd�.”72 

Bu savaĢtan sonra SÝrp hakimiyeti sadece Makedonya‟ya değil, t�m Balkanlar‟a yayÝldÝ. Ġttifak 

halinde dahi Bizans ve Bulgarlar artÝk SÝrp ordularÝnÝ durduramÝyordu. De�anski, Bizans ile 

m�cadelesinde Bulgar Devleti‟ni kontrol� altÝnda tutmak istiyordu. Bu ama�la kÝzkardeĢi Anna‟nÝn oğlu 

Ġvan Stefan‟Ý 1330 yÝlÝnda TÝrnova‟nÝn tahtÝna getirdi.73 Fakat Bulgaristan‟daki bir grup boyarÝn 

desteğini alan Mihail ġiĢman‟Ýn yeğeni Ġvan AleksandÝr, 1331 yÝlÝnÝn baĢÝnda Bulgar devletinin baĢÝna 

ge�ti. SÝrbistan‟da ise De�anski ani bir Ģekilde oğlu DuĢan ile �atÝĢmaya giriĢti. Stefan DuĢan babasÝnÝ 

hapsederek 1331 yÝlÝnda tahta �ÝktÝ.74 

Stefan DuĢan babasÝndan farklÝ olarak Mihail ġiĢman‟Ýn yerine �ar se�ilen Ġvan AleksandÝr‟la 

barÝĢ yoluyla anlaĢmak istiyordu. AynÝ Ģekilde Ġvan AleksandÝr da Mihail ġiĢman‟dan farklÝ olarak 

Bizans ile değil, Stefan DuĢan ile ittifak kurmayÝ tercih etti. Bu ittifak DuĢan‟Ýn, Ġvan AleksandÝr‟Ýn 

kÝzkardeĢi Helena ile evlenmesiyle 1332 yÝlÝndan sonra ger�ekleĢti. ��nk� DuĢan Bizans‟a karĢÝ 

m�cadelesinde Bulgaristan‟Ý rakip değil, m�ttefik g�rmek istiyordu. Bundan dolayÝ DuĢan, 

Bulgaristan‟Ýn bağÝmsÝzlÝğÝna ya da zayÝflatÝlmasÝna y�nelik herhangi bir harekete hi�bir zaman 

giriĢmedi.75 

1331 yÝlÝnÝn sonundan itibaren de Makedonya‟da SÝrp akÝnlarÝ baĢladÝ. DuĢan‟Ýn tutumundan 

rahatlayan Ġvan AleksandÝr, Karadeniz kÝyÝsÝnda bulunan Mesemvria ve Ahyolu‟nu aldÝğÝ gibi, kÝyÝ ile 

Tunca ÝrmağÝ arasÝnda kalan b�lgeyi de ele ge�irerek bunu Bizans‟la yaptÝğÝ 1332 anlaĢmasÝ ile kabul 

ettirdi. 

1341-47 yÝllarÝ arasÝndaki Bizans i� savaĢÝnda Ġvan AleksandÝr, Ġoannes Kantakuzenos 

karĢÝsÝnda V. Ġoannes Paleologos‟u destekledi. Bunun sonucunda Rodop sÝradağlarÝnÝn g�neyindeki 

bazÝ Ģehirler ile Filibe‟yi ele ge�irdi.76 Daha sonra da Bizans‟a karĢÝ T�rklerle ittifak yaparak 

Karadeniz sahillerinde bazÝ kaleleri ele ge�irmiĢtir. Takriben 1360 yÝlÝnda Ġvan AleksandÝr‟Ýn ilk 

eĢinden olma oğlu Ġvan Sratsimir‟i Vidin b�lgesinin idarecisi yaptÝ ve diğer oğlu Ġvan ġiĢman‟Ý 

TÝrnova‟daki tahtÝn varisi ilan etti. Bu paylaĢÝm uygulamada Bulgar Devleti‟nin ikiye ayrÝlmasÝna neden 

oldu. 

Bundan sonra Bulgar Devleti Bizans‟a karĢÝ s�rekli toprak kaybetti. 1364 yÝlÝnda Ahyolu 

BizanslÝlarÝn eline ge�ti. 1366 yÝlÝnda b�lge g�r�Ģmelerinden Bulgaristan yolu ile d�nen Bizans 

Ġmparatoru V. Ġoannes Paleologos Ġvan AleksandÝr tarafÝndan Bulgar topraklarÝnda alÝkonuldu. 

Bundan dolayÝ �Ýkan savaĢta imparatorun Latin kuzeni Amad�e de Savoie, donanmasÝ ile Karadeniz 

sahillerine gelmiĢ, hem imparatoru kurtarmÝĢ, hem Mesemvria ve S�zebolu‟yu bir daha Bulgaristan‟Ýn 

eline ge�memek �zere Bizans topraklarÝna katmÝĢtÝr.77 
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2 Temmuz 1365 yÝlÝnda Macarlar Vidin‟i ele ge�irmiĢtir. Sratsimir, Vidin‟i ancak MacarlarÝn 

hakimiyetini tanÝdÝktan ve Macar kralÝnÝn vasalÝ olduktan sonra 1370 yÝlÝnda tekrar alabildi. MacarlarÝn 

desteğini alan Sratsimir, Vidin‟de babasÝndan bağÝmsÝz olarak hareket etti ve kiliseyi TÝrnova 

patrikliğinden ayÝrarak Ġstanbul patrikliğine bağladÝ. 

Bulgaristan‟Ýn b�l�nmesi sadece iki kardeĢin TÝrnova ve Vidin‟de bağÝmsÝz hareket etmelerinden 

ibaret değildi. YukarÝda bahsettiğimiz XIV. y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan �nce baĢkenti Kaliakra, daha 

sonra da Varna olmak �zere bağÝmsÝz bir Oğuz devleti kurmuĢlardÝr. Bu devlet �nce Balik (1346-

1354) ve daha sonra b�lgeye adÝnÝ veren Dobroti� (1346-1354) tarafÝndan idare edilmiĢtir. Dobruca 

Despotluğu 1365 yÝlÝndan itibaren siyasi olarak Bulgaristan‟dan ayrÝlmÝĢtÝr.78 TÝpkÝ Vidin Despotluğu 

gibi Dobruca Despotluğu da kilisesini TÝrnova‟dan ayÝrarak Ġstanbul Patrikhanesi‟ne bağlamÝĢtÝr.79 

17 ġubat 1371‟de Ġvan AleksandÝr �ld�ğ� zaman Bulgaristan TÝrnova �arlÝğÝ, Vidin ve Dobruca 

Despotluğu olarak ��e ayrÝlmÝĢtÝ. Yani OsmanlÝlar bu topraklara geldiklerinde par�alanmÝĢ bir 

Bulgaristan‟la karĢÝlaĢmÝĢlardÝ. 
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A. T�rklerde Devlet Fikri 

D�nya medeniyet tarihinde rol oynayan bazÝ b�y�k milletler vardÝr. Bunlardan biri de, hi� 

Ģ�phesiz T�rklerdir. T�rkler, d�nya medeniyet tarihinde iki hususta baĢlÝca rol oynayarak, dehalarÝnÝ 

g�stermiĢlerdir. Bunlardan biri;  

1. Ġlk yurtlarÝ Orta Asya‟nÝn son derece elveriĢsiz iklim ve �evre ĢartlarÝnÝn gerektirdiği “atlÝ-

g��ebe hayat tarzÝ”nÝ ger�ekleĢtirmiĢ olmalarÝ; diğeri ise, 

2. Yasalara ve t�relere g�re d�zenli iĢleyen b�y�k devletler kurmalarÝdÝr.1  

Ġnsan k�tlelerinin belirli bir k�lt�r etrafÝnda bir araya gelmesiyle meydana gelen en b�y�k 

topluluk millettir. �te yandan, insan topluluklarÝnÝn kurduklarÝ en b�y�k m�essese ise devlettir. 

T�rklerde millet ve devlet fikri pek erken �ağlarda doğmuĢ ve geliĢmiĢtir.2 T�rkler, Orta Asya‟ya 

b�t�n�yle h�kmeden b�y�k devletler kurduklarÝ gibi, zaman zaman Orta Asya‟nÝn dÝĢÝna taĢarak, 

gittikleri yerlerde de yeni yeni siyas� teĢekk�ller meydana getirmiĢlerdir. Diyebiliriz ki, T�rkler tarihin 

hi�bir devrinde devletsiz kalmamÝĢlardÝr. ��nk� T�rkler, devletin mill� varlÝğÝ koruyan, yaĢatan ve 

geliĢtiren vazge�ilmez bir m�essese olduğunun daima farkÝnda ve bilincinde olmuĢlardÝr.  

T�rkler, devlete “�l” veya “il” adÝnÝ veriyorlardÝ. Devlet kurmayÝ “illemek”, devlet idare etmeyi “il 

tutmak”, devletten yoksun kalmayÝ da “ilsiremek” kelimeleriyle ifade ediyorlardÝ. Devleti de, daima 

“t�re” (�l veya il t�r�) ile birlikte d�Ģ�n�yorlardÝ.3 BaĢka bir ifade ile s�ylemek gerekirse, T�rklerde 

t�resiz (t�re=yazÝlÝ olmayan kanun) devlet olmamaktaydÝ. 

Devlet, “halk, �lke, h�kimiyet (erkinlik, egemenlik) ve teĢkil�t” olmak �zere birbirini tamamlayan 

d�rt unsurdan meydana gelmektedir. Burada �ncelikle bu d�rt unsurun i�inde yer aldÝğÝ bir tanÝm 

yapalÝm: Devlet, bir topluluğun (halk) belirli bir toprak par�asÝ (�lke) �zerinde h�kimiyet haklarÝnÝ hi�bir 

sÝnÝrlama olmaksÝzÝn kullanmak suretiyle kurup, geliĢtirdiği siyas�, sosyal ve hukuk� bir teĢkil�ttÝr.  

1. Halk (Millet) 
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Eski T�rklerde halka “k�n”, “bodun” veya “�l” (il) denmekteydi.4 Bunlardan “bodun”, “boy” (bod) 

s�z�n�n �oğulu olup, boylar birliği anlamÝna gelmektedir. ��nk�, “bodun” (halk) aynÝ soydan olan ve 

aynÝ dili konuĢan boylarÝn bir baĢkan etrafÝnda toplanmasÝyla meydana gelmekteydi. Yine bir baĢkan 

tarafÝndan “bodunlar”Ýn bir araya getirilmesiyle de T�rk devleti (T�rk eli) ortaya �ÝkmaktaydÝ.  

Tarih� kayÝtlara g�re, T�rk�e konuĢan ve T�rk soyundan olan topluluklara ilk defa mill� 

kimliklerini sezdiren ve onlara b�y�k bir millet olduklarÝnÝ �ğreten lider, b�y�k Hun H�k�mdarÝ Mete‟dir 

(BagatÝr/Batur).  (M.�. 209-174). Mete, komĢu devletleri birer birer yenip, baskÝ altÝna aldÝktan sonra 

b�t�n g�� ve enerjisini Hun siyas� birliğini kurma faaliyeti �zerinde toplamÝĢtÝr.  

Bunun i�in 25 yÝl gibi uzun bir s�re m�cadele eden Mete, 26 kadar b�y�kl� k���kl� devleti 

ortadan kaldÝrarak, Hun siyas� birliğini kurmuĢtur. Mete, M.�. 176 tarihli bir belgede bu faaliyetlerinin 

sonucunu, amacÝna ulaĢmÝĢ bir liderin mutluluğu i�inde, “Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi 

birleĢtirdim; Ģimdi onlar Hun oldular”5 Ģeklinde bir ifade ile a�ÝklamÝĢtÝr. Bundan da anlaĢÝlÝyor ki, 

Mete, sadece Hun siyas� birliğini kurmakla kalmamÝĢ, aynÝ zamanda T�rk topluluklarÝna “Hun olma”, 

yani millet olma bilincini de aĢÝlamÝĢtÝr.  

T�rklerde devlet, idareci unsur ile iĢbirliği yapan geniĢ halk k�tlelerinin gayretleri ve katkÝlarÝ 

sonucunda ger�ekleĢmekteydi.6 Daha doğrusu, halk devletin hem kurucu hem de temel unsuru idi. 

BaĢka bir deyiĢle halk, devletin ger�ek sahibiydi. Bundan dolayÝ, devletin yÝkÝlmasÝ ve istikl�lin 

kaybedilmesi, T�rk topluluklarÝ arasÝnda elem dolu yakÝnmalara ve d�v�nmelere sebep olmaktaydÝ. 

Mesel�, 630 yÝlÝnda devletini ve istikl�lini kaybeden T�rk milletinin feryatlarÝ, G�kt�rk yazÝtlarÝna “Ġlli 

(devletli) millet idim, ilim (devletim) Ģimdi hani, kime il (devlet) kazandÝrÝyorum der imiĢ”7 (…) 

Ģeklindeki ifadelerle yansÝmÝĢtÝr.  

T�rkler, halkÝ, devletin temeli sayan bir anlayÝĢa ve d�Ģ�nceye sahip olmakla kalmamÝĢlar; bu 

anlayÝĢlarÝnÝ ve d�Ģ�ncelerini her yerde ve her vesile ile savunmuĢlardÝr. Bu hususta b�y�k fatih 

Cengiz Han ile ilgili somut bir �rneğimiz bulunmaktadÝr: Cengiz Han baĢlangÝ�ta devlet fikrine sahip 

olmayan vahĢi bir kab�le reisi durumundaydÝ. Ele ge�irdiği Ģehirlerin insanÝnÝ tamamen �ld�r�yor, 

mallarÝnÝ da yağma ediyordu. Bu vahĢet karĢÝsÝnda dehĢete kapÝlan Tapan adlÝ bir Uygur T�rk�, 

Cengiz Han‟Ý Ģu s�zlerle uyarmak zorunda kalmÝĢtÝr: “Siz, insanlarÝ �ld�r�p, toprağÝ boĢ 

bÝrakÝyorsunuz. Halbuki devlet, insan ve topraktan meydana gelir. ĠnsansÝz devlet olmaz!” Cengiz 

Han, bu s�zlerden gerekli dersi almÝĢ olmalÝ ki, bundan sonra teslim olan Ģehirlerin insanÝnÝ 

�ld�rmemeye baĢlamÝĢtÝr.8 

2. �lke  

T�rkler, devletin sahip olduğu ve halkÝn �zerinde yaĢadÝğÝ topraklara “�lke”,9 “uluĢ”10 veya 

“yurt” gibi adlar vermekteydiler. Bunlardan “uluĢ”, toprakla birlikte halkÝ ifade etmekteydi. “Yurt” ise, 

daha �ok “vatan” kavramÝ gibi kutsal bir anlam taĢÝyordu.11 T�rkler i�in yurt, sadece �zerinde 

yaĢanÝlan ve ge�im temin edilen bir toprak par�asÝ değildi; aynÝ zamanda kendilerini koruyan ata 

ruhlarÝnÝn �zerinde dolaĢtÝğÝ bir mek�n idi. 
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T�rkler, ancak �zerinde �zg�r olarak yaĢadÝklarÝ ve h�k�mranlÝk haklarÝnÝ hi�bir sÝnÝrlama 

olmaksÝzÝn kullandÝklarÝ topraklarÝ “yurt” olarak kabul ediyorlardÝ. Daha doğrusu onlar i�in yurt, 

�zerinde T�rk tuğlarÝnÝn ve bayraklarÝnÝn dalgalandÝğÝ kutsal bir ata yadig�rÝ idi. “Yurt”, diğer 

yurtlardan “yaka” adÝ verilen sÝnÝrlarla ayrÝlmaktaydÝ.12 Bu sÝnÝrlar devletin g�c�ne g�re, bazen 

daralÝyor, bazen de geniĢliyordu.  

“Yurt”, yani toprak, devletin ikinci temel unsurudur. NasÝl halksÝz devlet ger�eği olmayacağÝ gibi, 

topraksÝz da devlet d�Ģ�n�lemez. T�rkler, �ok erken �ağlarda toprağÝn devlet i�in değerini ve �nemini 

kavramÝĢlar; onu daima terk ve fed� edilmez kutsal bir değer olarak g�rm�Ģlerdir. Ancak, istikl�llerini 

ve h�rriyetlerini kaybettikleri durumlarda, onu terk ve fed� etmek zorunda kalmÝĢlardÝr.  

T�rk h�k�mdarlarÝ daima, toprağÝ devletin temeli sayan bir anlayÝĢ i�inde olmuĢlardÝr. Bundan 

dolayÝ da, vatan toprağÝnÝ korumayÝ ve savunmayÝ kendilerine baĢlÝca g�rev edinmiĢlerdir. Daha 

�nemlisi, Ģartlar ne olursa olsun bu hususta en k���k bir tavize bile yanaĢmamÝĢlardÝr. �zellikle, 

b�y�k Hun H�k�mdarÝ Mete‟nin toprak konusunda �in yÝllÝklarÝna yansÝyan taviz vermez tutumu, 

sadece T�rk tarihinde değil, d�nya tarihinde bile emsalsiz bir �rnek teĢkil etmektedir: M.�. 209 yÝlÝnda 

m�kemmel bir darbe ile babasÝnÝ bertaraf ederek, Hun tahtÝna �Ýkan Mete, “Tung-hu” adÝnda komĢu 

bir kavmin ağÝr siyas� baskÝsÝna m�r�z kalmÝĢtÝr. Moğol k�kenli bir kavim olan Tung-hular, �zellikle 

Hunlardaki iktidar değiĢikliğinin yarattÝğÝ ĢaĢkÝnlÝk, karÝĢÝklÝk ve daha doğrusu zayÝflÝk durumundan 

kendi lehlerine yararlanmak istemiĢlerdir. G�nderdikleri el�i ile Mete‟den toprak da dahil olmak �zere 

bir dizi haksÝz istekte bulunmuĢlardÝr. Bundan maksat, Hunlara saldÝrmak i�in bir sebep yaratmaktÝ. 

ĠĢte bu �nemli tarih� olayÝ kaynakta anlatÝldÝğÝ Ģekliyle buraya alÝyoruz:  

“Mete idareyi ele aldÝğÝ zaman, Tung-hular g��lerinin zirvesinde bulunuyorlardÝ. Mete‟nin 

babasÝnÝ �ld�rd�ğ�n� ve bizzat tahta oturduğunu �ğrenen Tung-hular, Tuman‟a (Mete‟nin babasÝ) ait 

„bin li‟ (bir g�nde 500 km) koĢan ata sahip olmak istediklerini bir el�i vasÝtasÝyla bildirdiler. Mete 

danÝĢmanlarÝ ile g�r�Ģt�. Onlar, Hunlar i�in b�yle bir atÝn verilemeyecek kadar değerli olduğunu 

s�ylediler. Fakat Mete Ģ�yle konuĢtu:  

-Ben nasÝl bir atÝ komĢu devletten �st�n tutabilirim?  

O, „bin li‟ koĢan atÝ (Tung-hu el�isine) teslim etti. ArtÝk Tung-hular, Mete‟nin kendilerinden 

korktuğuna kani oldular. Onlar, Mete‟nin hanÝmÝnÝ da istediklerini bildirmek i�in bir el�i (daha) 

g�nderdiler. Mete tekrar �evresi ile g�r�Ģt�. Hepsi sinirlenmiĢ olarak bağÝrdÝlar.  

-Tung-hularda ahl�k diye bir Ģey yok. Biz, onlara saldÝrmayÝ teklif ediyoruz. Bunun �zerine Mete 

Ģ�yle konuĢtu:  

-Ben nasÝl bir kadÝnÝ komĢu devletten �st�n tutabilirim?  

O, sevgili hanÝmÝnÝ tuttu ve Tung-hu el�isine teslim etti. Fakat, Tung-hu h�k�mdarÝnÝn haksÝz 

istekleri daha da arttÝ. Ġki devlet arasÝnda kullanÝlmayan b�y�k bir toprak par�asÝ vardÝ. Burada sadece 
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iki devletin asker� birlikleri bulunuyordu. Tung-hu h�k�mdarÝ g�nderdiği el�i ile Mete‟ye „Benim ve 

senin sÝnÝrlarÝnda asker� birlikler dÝĢÝnda insan bulunmayan bu toprak par�asÝ, Hunlara �ok uzak; ben 

bu toprak par�asÝna sahip olmak istiyorum‟, dedi. Mete tekrar danÝĢmanlarÝna sordu: BazÝlarÝnÝn fikri 

bu boĢ toprak par�asÝ hem verilebilir, hem verilemez Ģeklinde idi. Bunun �zerine Mete, hiddetle 

parladÝ ve Ģ�yle s�yledi:  

-Devletin temeli olan toprağÝ biz nasÝl verebiliriz?  

Hem verilebilir, hem verilemez Ģeklinde �ğ�t verenlerin hepsi, baĢlarÝnÝ ayaklarÝnÝn �n�nde 

buldu”.  

Bu arada hazÝrlÝğÝnÝ tamamlamÝĢ olan Mete, ordusunu alarak s�ratle Tung-hularÝn �zerine 

y�r�m�Ģt�r; an� bir baskÝn hareketi ile bu ĢÝmarÝk kavmi periĢan ederek, onlara asÝrlarca 

unutamayacaklarÝ bir ders vermiĢtir. 13  

Burada, devlet hayatÝnda taviz politikasÝnÝn sÝnÝrlarÝnÝ g�stermesi bakÝmÝndan �rnek tarih� bir 

olay naklettik. Bu tarih� olaydan anlaĢÝlacağÝ �zere Mete, Hun tahtÝna �ÝktÝğÝ sÝrada ağÝr dÝĢ politik 

baskÝlarla karĢÝ karĢÝya gelmiĢ, devlet meclisinin muhalefetine rağmen -Ģ�phesiz bu arada zaman 

kazanarak hazÝrlÝğÝnÝ tamamlamak i�in- bazÝ tavizlerde bulunmuĢtur. O, Tung-hularÝn haksÝz ve ahl�k 

dÝĢÝ isteklerini karĢÝlarken de, atÝn ve hatunun Ģahs� mallarÝ olduğunu d�Ģ�nm�Ģ ve bu y�zden iki 

devlet arasÝndaki iliĢkilerin bozulmasÝna fÝrsat vermemiĢtir. Fakat istenen taviz, Ģahs� olmaktan �ÝkÝp, 

devlete ait bir toprak par�asÝ olunca, Mete hemen harekete ge�miĢ, �nce bu hususta tavizk�r olan 

devlet adamlarÝnÝ saf dÝĢÝ etmiĢ ve sonra da kendisinden toprak tavizi talebinde bulunan kavmi bir 

yÝldÝrÝm harek�tÝ sonucunda ezmiĢtir.  

Bu hususta sonu� olarak Ģu h�kme varÝyoruz: D�nyada pek �ok toplumun devlet fikrinden 

habersiz olduğu bir �ağda, T�rkler, sağlam, k�kl� ve geliĢmiĢ bir devlet fikrine ulaĢmÝĢ bulunuyorlardÝ. 

Zira, onlarÝn g�z�nde b�y�k Hun H�k�mdarÝ Mete‟nin dediği gibi, “toprak devletin temeli idi”. Devletin 

temeli olan toprak da, sebep ne olursa olsun, terk ve fed� edilmez idi.  

3. H�kimiyet 

Devlette h�kimiyet (erkinlik, egemenlik) iki Ģekilde kendini g�stermektedir. Bunlardan birincisi “i� 

h�kimiyet”tir ki, devletin sahip olduğu topraklar ve bu topraklarda yaĢayan halk �zerinde hukuk� 

bakÝmdan emretme hak ve yetkisini tam olarak kullanmasÝ demektir. Ġ� h�kimiyetin sağlanabilmesi i�in 

bu da yeterli olmamakta, idare edilenlerin, yani halkÝn idare edenleri meĢru kuvvet olarak kabul 

etmeleri ve itaat etmeleri de gerekmektedir. Aksi taktirde devlet değil, zorbalÝk h�kim olur.  

Devlette h�kimiyetin ikinci tezah�r� ise “tam bağÝmsÝzlÝk”tÝr.  

T�rkler, h�rriyetlerine ve istikl�llerine fazlaca d�Ģk�n bir millet idiler. H�rriyet ve istikl�l, onlarÝn 

�deta varlÝklarÝnÝn temel ĢartÝ idi. Daha a�Ýk bir ifade ile s�ylemek gerekirse, onlar, h�rriyete ve 

istikl�le sahiplerse, kendilerini var, sahip değillerse “�lm�Ģ” kabul ediyorlardÝ.14 Bundan dolayÝ hi�bir 
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Ģekilde ve Ģart altÝnda h�rriyet ve istikl�llerini fed� etmeye yanaĢmÝyorlardÝ. Hatta hayatlarÝnda en 

�etin ve en ağÝr m�cadeleyi de h�rriyetlerini ve istikl�llerini korumak ve devam ettirmek i�in 

veriyorlardÝ. Daha da �nemlisi bu iki değerin hafife alÝnmasÝ, �nemsenmemesi bile T�rkler arasÝnda 

sert tartÝĢmalara yol a�Ýyordu.  

B�yle tartÝĢmalardan biri de M.�. 58 yÝlÝnda Hun devlet meclisinde meydana gelmiĢtir: Ġ� ve dÝĢ 

baskÝlara karĢÝ koyamayan Hun H�k�mdarÝ Ho-han-yeh, vezirinin de tavsiyesi �zerine �in h�kimiyeti 

altÝna girerek, durumunu kurtarmak istemiĢtir. Fakat, Ho-han-yeh‟in kardeĢi �i-�i ve bazÝ devlet 

adamlarÝ, istikl�lin fed� edilmesine Ģiddetle karĢÝ �ÝkmÝĢlardÝr. Zira onlar, kurtuluĢu baĢka bir devletin 

desteğinde ve himayesinde değil, kendi g��lerinde g�rm�Ģlerdir.  

B�ylece Hun devlet adamlarÝ, istikl�li fed� etmek isteyenler ve istemeyenler Ģeklinde iki gruba 

ayrÝlmÝĢtÝr. Taraflar meseleyi Hun devlet meclisinde enine boyuna tartÝĢmÝĢlardÝr. T�rklerin istikl�le 

verdikleri değeri ve �nemi g�stermesi bakÝmÝndan bu tartÝĢmanÝn bir kÝsmÝnÝ aynen buraya alÝyoruz:  

“Hunlar cesaret ve kuvveti taktir ederler; bağÝmlÝ olmak ve k�lelik onlara en �di bir Ģey olarak 

gelir. At sÝrtÝnda savaĢmak ve m�cadele etmek suretiyle devlet kuruldu; kavimler arasÝnda kuvvet ve 

otorite kazanÝldÝ. Yiğit savaĢ�Ýlar �l�nceye kadar savaĢmalÝ ki, varlÝğÝmÝzÝ devam ettirebilelim. ġimdi 

iki kardeĢ taht i�in m�cadele etmektedir. Sonunda ya b�y�ğ�, ya k���ğ� devlete sahip olacaktÝr. O 

(Ġstikl�li savunan) �lse de, onun itibarÝ ve Ģ�hreti �yle artacak ki, oğullarÝ ve torunlarÝ (ileride) daima 

devletin h�kimi olacaklardÝr. Ger�i Ģimdi �in bizden daha g��l�d�r; fakat (bu durumda bile) Hun 

�lkesini ilhak edemez. Ni�in kendimizi �in‟e bağÝmlÝ kÝlalÝm ve atalarÝmÝzÝn devletini �inlilere 

devredelim? Bu, �lm�Ģ atalarÝmÝza b�y�k hakaret olur. B�ylece (komĢu) devletler arasÝnda g�l�n� 

duruma d�Ģeriz. Evet, bu suretle (�in‟e bağlanmakla) s�kunet tekrar tesis edilebilse bile, kavimler 

arasÝnda yeniden �st�nl�ğ�m�z� elde edebilir miyiz?”15  

�i-�i ve taraftarlarÝ istikl�l fikrini m�kemmel bir Ģekilde savundularsa da, bu fikri karĢÝ gruba 

kabul ettiremediler. Bunun �zerine Hun Devleti par�alandÝ. Ho-han-yeh ve taraftarlarÝ �in h�kimiyeti 

altÝna girdiler. Ġstikl�li fed� etmeyi utan� verici ve aĢağÝlÝk bir davranÝĢ sayan, daha �nemlisi bunu 

atalarÝna karĢÝ ağÝr bir hakaret olarak kabul eden �i-�i ve taraftarlarÝ ise, BatÝ T�rkistan‟a �ekildiler ve 

burada yeni bir Hun Devleti oluĢturdular. �te yandan, T�rk istikl�line tamamen son vermeyi dÝĢ 

politikasÝnÝn baĢlÝca hedefi haline getirmiĢ olan �in, �i-�i‟nin peĢini bÝrakmadÝ. B�y�k bir ordu ile �i-

�i‟yi kendi merkezinde kuĢattÝ. �i-�i, burada hayranlÝk uyandÝracak bir Ģekilde istikl�l m�cadelesi 

verdi. Sonu� olarak, �i-�i ve taraftarlarÝ, istikl�l m�cadelesini hayatlarÝyla birlikte kaybettiler. Fakat 

onlar, gelecek nesillere �lmez bir ideal ve �rnek bÝraktÝlar. ��nk�, T�rk istikl�linin bu eĢsiz 

kahramanlarÝ, daha m�cadeleye girmeden �nce “oğullarÝnÝn ve torunlarÝnÝn daima devletin h�kimleri 

olacaklarÝ” inancÝnÝ taĢÝyorlardÝ. Ger�ekten de Onlar, istikl�l uğrunda �ld�ler; fakat inan�larÝnÝ 

yaĢatmayÝ baĢardÝlar. Bir s�re sonra oğullarÝnÝn ve torunlarÝnÝn ruhunda istikl�l fikri tekrar uyandÝ; 

dedelerinin uğrunda hayatlarÝnÝ kaybettikleri istikl�le kavuĢtular.  
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Devletler ve milletler i�in siyas� istikl�l kadar, hatta ondan daha da fazla k�lt�r istikl�li �nemlidir. 

T�rkler siyas� istikl�llerini korumakta ve savunmakta g�sterdikleri hassasiyeti, k�lt�r istikl�llerini 

korumakta ve savunmakta da g�steriyorlardÝ. T�rklerin bu hususta g�sterdikleri hassasiyete dair T�rk 

tarihinde y�zlerce �rnek bulunmaktadÝr. Bunlardan birka�ÝnÝ buraya almak, T�rklerin k�lt�r istikl�line 

ne kadar �nem verdiklerini g�stermeye yetecektir:  

Bazen T�rk beyleri, mill� �rf ve �detlerinden uzaklaĢarak, kendilerini y�ksek �in medeniyetinin 

ĢaĢaasÝna kaptÝrÝyorlardÝ. Mesel� Hun h�k�mdarlarÝndan Ki-ok (M.�. 174-160), �in elbise ve 

yemeklerinden �ok hoĢlanmaya baĢlamÝĢtÝr. O, bu �zentide o kadar ileri gitmiĢ olacak ki, veziri, mill� 

k�lt�rde bir yÝkÝma yol a�acağÝ d�Ģ�ncesiyle kendisini Ģu s�zlerle uyarmak zorunda kalmÝĢtÝr:  

“B�t�n HunlarÝn sayÝsÝ, �in‟in bir sÝnÝr eyaletininkine bile eĢit olamaz. Halbuki, (n�fusunun 

�okluğu bakÝmÝndan) �in �ok g��l�d�r. AyrÝca, �inlilerin elbiseleri ve yemekleri (bizimkinden) 

tamamen farklÝdÝr. ġimdi, Hun h�k�mdarÝ �rf ve �detlerini değiĢtirmek ve �inlilerin kullandÝğÝ elbiseleri 

ve yiyecek maddelerini almak isterse, HunlarÝn tamamen �in etkisi altÝna girmesi i�in, onlarÝn 

�r�nlerinden onda ikisini elde etmesi yetecektir”.16  

TÝpkÝ Hunlar gibi G�kt�rkler de hem siyas� hem de k�lt�r istikl�li hususunda son derece hassas 

idiler. Fakat, G�kt�rkler de Hunlar gibi �in‟in yÝkÝcÝ faaliyetlerinden kendilerini bir t�rl� 

kurtaramÝyorlardÝ. Nitekim, kuruluĢundan �eyrek asÝr ge�miĢti ki, G�kt�rk Devleti, �in‟in ustaca 

y�r�tt�ğ� kÝĢkÝrtÝcÝ ve yÝkÝcÝ faaliyetleri y�z�nden sarsÝlmaya baĢladÝ. G�kt�rk istikl�li 585 yÝlÝnda ağÝr 

bir darbe yedi; i� ve dÝĢ baskÝlara dayanamayan IĢbara Kağan, sonunda �in h�kimiyetini tanÝmak 

zorunda kaldÝ (585). �in‟in G�kt�rkleri h�kimiyet altÝna almaktan asÝl maksadÝ, onlarÝ �inlileĢtirmek idi. 

T�rk geleneklerine son derece bağlÝ olan IĢbara Kağan, �in imparatoruna yazdÝğÝ bir mektupta, 

�inlileĢmeye yol a�acak k�lt�r emperyalizmine Ģiddetle karĢÝ �ÝkmÝĢtÝr. O, mektubunda �in 

Ġmparatoruna bu hususta aynen Ģ�yle demiĢtir:  

“ġimdi oğlumu sarayÝnÝza g�nderiyorum. Size, il�h� k�kten gelen atlarÝ her yÝl takdim edecektir. 

Sabah akĢam emirlerinizi bekleyeceğim. Fakat, elbiselerimizin �n�n� a�maya, omuzlarÝmÝzda 

dalgalanan sa� �rg�lerimizi ��zmeye, dilimizi değiĢtirmeye ve sizin kanunlarÝnÝzÝ kabul etmeye 

gelince, �rf ve �detlerimiz �ok eski olduğu i�in, onlarÝ bozmaya cesaret edemedim. B�t�n milletimiz 

de aynÝ kalbe sahiptir”.17  

YerleĢik �in medeniyetinin debdebe ve ĢaĢaasÝ, tÝpkÝ Hun beylerini olduğu gibi G�kt�rk beylerini 

de etkilemekteydi: �lkesini ve halkÝnÝ maddeten ve manen kalkÝndÝrmak isteyen Bilge Kağan (716-

734), �in‟i �rnek alarak, bazÝ �nemli reformlar yapmak d�Ģ�ncesindeydi. Bu d�Ģ�ncelerinden biri, 

surlarla �evrilmiĢ Ģehirler ve kaleler kurup, T�rk toplumunu yerleĢik hayata ge�irmekti. Onun baĢka bir 

d�Ģ�ncesi de, G�kt�rk �lkesinde Budist ve Taoist tapÝnaklar kurup, bu din ve felsefeleri T�rkler 

arasÝnda yaymaktÝ. �in k�lt�r�n�n zararlarÝnÝ ve bu zararlara karĢÝ en etkili savunma tarzÝnÝn neler 

olduğunu �ok iyi bilen devlet danÝĢmanÝ Tonyukuk, Bilge Kağan‟Ýn bu fikrine G�kt�rk istikl�lini 

tehlikeye d�Ģ�receği endiĢesi ile Ģiddetle karĢÝ �Ýkarak ona bu hususta Ģ�yle dedi:  
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“Bu olmamalÝ! T�rklerin sayÝsÝ �ok az. Hatta �inlilerin y�zde biri kadar bile değil. Buna rağmen, 

�in‟e her zaman karĢÝ koyabiliriz. Ger�ekten biz bunu Ģu anda otlarÝ ve sularÝ takip ederek, sabit bir 

yere konmayÝĢÝmÝza ve avcÝlÝk yapmamÝza bor�luyuz. 

B�t�n halkÝmÝz savaĢ talimi i�indedir. Kuvvetli olursak askerlerimize yağmalÝ akÝnlar yaptÝrÝrÝz. 

ZayÝflarsak dağlara ve vadilere ka�ar saklanÝrÝz. �in askerinin �ok fazla olduğunu d�Ģ�n�rsek, 

surlarÝn hi� faydasÝ olmaz. Ġ�inde oturmak i�in kaleler yaptÝrÝr ve eski geleneklerimizi değiĢtirirsek, 

g�n�n birinde �inlilere yeniliriz ve �lkemiz kesinlikle onlar tarafÝndan ilhak edilir. Es�sen, Budist ve 

Taoist tapÝnaklarda sadece hoĢg�r�l�k ve uysallÝk telkin edilmektedir. Kuvvet ve savaĢ�ÝlÝk yolu bu 

değildir. Bundan dolayÝ tapÝnaklar yaptÝrmamalÝyÝz!”.18 

T�rk k�lt�r�ne son derece bağlÝ olan Bilge Kağan, Tonyukuk‟un bu yerinde ve �nemli 

tavsiyesine uyarak, Budizm‟in ve Taoizm‟in T�rk �lkesinde yayÝlmasÝna izin vermedi. 

4. TeĢkil�t  

T�rklerde teĢkil�t fikrinin doğup geliĢmesi mil�ttan �nceki �ağlara kadar iner. Orta Asya‟nÝn 

�evre ve iklim ĢartlarÝ, tarÝmdan �ok hayvancÝlÝğa imk�n vermekteydi. T�rkler, hayvanlarÝ da b�y�k 

s�r�ler halinde beslemekteydiler. Onlar, s�r�lerini besleyebilmek ve verimi artÝrabilmek i�in devamlÝ 

otlak ve su aramak, bir iklimden baĢka bir iklime g��mek zorundaydÝlar. �zellikle, b�y�k s�r�lerin 

sevk ve idaresi, otlaklarÝn �nceden bulunup korunmasÝ gibi faaliyetler, onlarÝ dayanÝĢmaya, iĢbirliğine, 

daha �nemlisi h�kmetmeye ve emretmeye hazÝrlamÝĢ, devlet teĢkil�tÝ kurmalarÝnda b�y�k kolaylÝk 

sağlamÝĢtÝr. �zellikle at, onlarda h�kimiyet ve �st�nl�k duygusu uyandÝrmÝĢtÝr. Diğer taraftan, geniĢ 

�lkelere ve bir�ok kavme birden h�kmedebilmek, ancak merkeze bağlÝ ve iyi iĢleyen g��l� teĢkil�tlar 

s�yesinde m�mk�n olabilmiĢtir. KÝsaca s�ylemek gerekirse, T�rkler, �ok iyi iĢleyen idar� ve asker� 

teĢkil�tlar kurarak tarih sahnesine �ÝkmÝĢlar; geniĢ sahalara ve halk k�tlelerine h�kmetmiĢlerdir. 

Bunlardan �zellikle, Oğuz Kağan‟Ýn boy teĢkil�tÝ ile b�y�k Hun H�k�mdarÝ Mete‟nin (BagatÝr/Batur) 

asker� ve idar� teĢkil�tÝ, b�t�n T�rk tarihi boyunca �lmezliğini korumuĢ, devlet kurucularÝna daima 

�rnek olmuĢtur.  

Eski T�rklerde siyas� teĢkil�tlanma ve devletin kuruluĢu aileden baĢlamaktaydÝ. Devlet kurmak 

i�in harekete ge�en kiĢi, hem itibarlÝ bir ailenin reisi hem de tanÝnmÝĢ bir boyun baĢkanÝydÝ. 

TeĢkil�t�ÝlÝk bakÝmÝndan da son derece yetenekli bir kimseydi. Boy baĢkanÝ, kendi boyu ile akraba 

olan boylara birer birer otoritesini kabul ettirmek suretiyle iĢe baĢlÝyordu. Bunu, ya “ikna ve inandÝrma” 

y�ntemiyle, ya da “m�cadele”, yani “kuvvet (sil�h) kullanma” y�ntemiyle yapÝyordu. BaĢkanÝn 

otoritesini kabul ettirdiği boy sayÝsÝ arttÝk�a da, devletin kuruluĢu hÝzlanmaktaydÝ. B�ylece, aile 

�evresinde baĢlayan teĢkil�tlanma, boylara ve gittik�e toplumun diğer kesimlerine doğru 

yayÝlmaktaydÝ. 
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Bundan sonra devletin kuruluĢu bazÝ iĢlemlerle tamamlanÝyordu. ArtÝk boylarÝn, yani bodun 

baĢkanlÝğÝna y�kselmiĢ olan devlet kurucusu, belli bir yerde (�t�ken), belli bir t�renle kendisini 

baĢÝnda bulunduğu topluluğun h�k�mdarÝ il�n ediyor; tahta �ÝkÝyor ve belirli unvanlar (Kağan) 

alÝyordu.19 Bu aynÝ zamanda, yeni h�k�mdarÝn iktidarÝnÝ halka tanÝtmasÝ ve onaylatmasÝ anlamÝna 

geliyordu. 

BaĢkanÝn h�k�mdarlÝğÝnÝ il�n etmesiyle fiilen kurulan devlet, s�ratle teĢkil�tlandÝrÝlÝyordu. 

Devletin en �nemli g�revleri, baĢkanÝn yakÝnlarÝ20 ile baĢkana teĢebb�s�nde destek veren boy 

beylerine verilmekteydi. Bu kadro hem idar�, hem de asker� teĢkil�tÝn �ekirdeğini oluĢturmaktaydÝ. 

�ekirdek ve �st kadro da kendi alt kadrolarÝnÝ kurmaktaydÝ. G�rev ve sorumluluklarÝ da, devlet 

baĢkanÝnÝn verdiği r�tbe ve dereceler belirlemekteydi.  

ĠktidarÝn yeni sahibi, teĢkil�tÝnÝ kurarken, �nceki T�rk devletlerinin tecr�belerinden b�y�k �l��de 

yararlanÝyordu. Hatta �oğu defa v�risi olduğu devletin teĢkil�tÝnÝ aynen alÝyor, onun g�rev ve 

sorumluluklarÝnÝ b�t�n�yle �stleniyordu. DeğiĢiklik ise, iktidara yeni bir hanedanÝn gelmesinden ibaret 

kalÝyordu. BaĢka bir ifade ile s�ylemek gerekirse, iktidar el değiĢtirmiĢ oluyordu.  

Diğer taraftan, yeni h�k�mdara komĢu bir devletten el�i gelmesiyle ve kendi el�ilerinin de komĢu 

devletler tarafÝndan kabul edilmesiyle, yeni kurulan devlet hukuken tanÝnmÝĢ olmaktaydÝ. Hukuken 

tanÝnmanÝn baĢka tezah�rleri de bulunmaktaydÝ. Mesel�, yeni kurulan devlet, komĢu bir devlet ile bir 

antlaĢma yapmÝĢsa veya komĢu devletlerle bir ittifak i�ine girmiĢse, bu durum yeni devletin siyas� bir 

varlÝk olarak tanÝnmasÝ anlamÝna geliyordu.  

B. H�kimiyet AnlayÝĢÝ 

1. H�kimiyetin Ġl�h� Temelleri 

T�rklerde h�kimiyetin kaynağÝ il�h� idi. TanrÝ, h�kimiyeti doğrudan doğruya değil, bir vasÝta ile 

kullanmaktaydÝ. Bu vasÝta da T�rk KağanÝ idi. Bu duruma g�re, T�rk KağanÝna devlet idare etme g�� 

ve yetkisi, TanrÝ tarafÝndan bağÝĢ olarak verilmekteydi. AynÝ Ģekilde, T�rk KağanÝ da kendisini TanrÝ 

tarafÝndan se�ilmiĢ ve bazÝ olağan�st� g�� ve yeteneklerle donatÝlmÝĢ bir kimse olarak g�rmekte ve 

kabul etmekteydi. AynÝ inanÝĢÝ halk da paylaĢmaktaydÝ.  

TanrÝ bağÝĢÝ olan bu g�� ve yetenekler G�kt�rk yazÝtlarÝnda Ģu kavramlarla ifade edilmiĢtir:  

a. “Kut” (siyas� iktidar), 

b. “�l�g veya �l�Ģ” (kÝsmet,nasip, pay), 

c. “K��” (g��).21 

A. Kut (Siyas� Ġktidar)  
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TanrÝ, “kut” bağÝĢÝ ile T�rk KağanÝnÝ “h�kmetme ve h�k�mdarlÝk g�� ve yetkisi”, yani “siyas� 

iktidar” sahibi kÝlÝyordu. T�rk KağanÝ da TanrÝdan aldÝğÝ siyas� iktidarla, Orta Asya‟da “Doğuda g�n 

doğusuna, g�neyde g�n ortasÝna, batÝda g�n batÝsÝna, kuzeyde gece ortasÝna kadar b�t�n milletleri 

kendisine t�bi kÝlÝyor ve hepsini d�zene sokuyordu”.22 Bug�nk� ifadelerle s�ylemek gerekirse, “kut” 

sahibi olan T�rk KağanÝ Orta Asya‟da T�rk�e konuĢan ve T�rk soyundan olan b�t�n topluluklarÝ bir 

bayrak altÝnda, yani bir devlet �atÝsÝ altÝnda topluyordu.23  

B. �l�g veya �l�Ģ  

“�l�g ve �l�Ģ” kelimeleri T�rk�e “�lemek (dağÝtmak, �leĢtirmek) veya “�leĢmek” fiillerinden 

�ÝkmÝĢ birer isimdir. “Pay, hisse, nasip, kÝsmet” demektir. TanrÝ, “�l�g veya �l�Ģ” bağÝĢÝ ile T�rk 

�lkesinde bolluk ve bereketi artÝrÝyordu. DolayÝsÝyla T�rk KağanÝ‟na “iktisad� bir g��” kazandÝrÝyordu. 

T�rk KağanÝ da bu g�c� halkÝn lehinde kullanÝyordu. Yani, elde ettiği madd� varlÝğÝ �dil bir Ģekilde 

halka dağÝtÝyordu. Bu duruma g�re, TanrÝ T�rk KağanÝ‟na, �deta “babalÝk” g�revi y�klemiĢ 

bulunuyordu.24 B�ylece T�rk KağanÝ da, G�kt�rk yazÝtlarÝnÝn ifadesiyle “a� milleti doyuruyor, �Ýplak 

milleti giydiriyor, fakir milleti zengin yapÝyor, az milleti �ok kÝlÝyordu”.25 Bug�nk� ifade ile s�ylememiz 

gerekirse, T�rk KağanÝ �deta “refah devleti” yaratÝyordu.  

C. K�� (G��)  

TanrÝ T�rk KağanÝ‟na verdiği “k��” ile de, onun savaĢ yeteneğini artÝrÝyordu. G�kt�rk yazÝtlarÝnÝn 

ifadesiyle T�rk KağanÝ‟nÝn “askerlerini kurt, d�ĢmanÝn askerlerini koyun gibi yaparak,26 kendisine 

zaferler kazandÝrÝyordu. Bu inancÝn tabi� sonucu olarak, T�rk KağanlarÝ savaĢlarda elde ettikleri 

baĢarÝyÝ hep TanrÝnÝn kendilerine verdiği “k��” bağÝĢÝna bağlÝyorlardÝ.27 Bundan dolayÝ onlar, 

zaferden hemen sonra kurban sunmak suretiyle TanrÝ‟ya karĢÝ minnettarlÝklarÝnÝ g�steriyorlardÝ.  

Temeli “TanrÝ bağÝĢÝ”na dayanan bu iktidar tipine sosyolojide “karizmatik iktidar” denmektedir. 

Bu duruma g�re, eski T�rk devletlerindeki iktidar tipi de “karizmatik” bir �zellik g�stermektedir. Bu 

iktidar anlayÝĢÝnÝn icabÝ olarak, T�rk KağanÝ TanrÝ tarafÝndan bazÝ olağan�st� g�� ve yeteneklerle 

donatÝlmÝĢ olmasÝna rağmen, o hi�bir zaman olağan�st� varlÝk, yani bazÝ eski medeniyetlerde olduğu 

gibi “tanrÝ-kral” sayÝlmamÝĢtÝr. Onun diğer insanlardan farkÝ, sadece il�h� bağÝĢa nail olmaktan ibaret 

idi. ĠktidarÝnÝ TanrÝdan aldÝğÝna inanan T�rk KağanÝ da, kendisini daima bu iktidarÝn kaynağÝna karĢÝ 

sorumlu sayÝyordu. AyrÝca, T�rk KağanÝ‟nÝn sorumlu olduğu ikinci bir yer daha vardÝ ki, o da yazÝlÝ 

olmayan kanun durumundaki “T�rk t�resi” idi. Es�sen o, b�t�n icraat ve faaliyetlerini T�rk t�resine 

uygun bir Ģekilde y�r�tmek zorundaydÝ. Bu da g�steriyor ki, T�rk KağanÝ‟nÝn iktidarÝ sadece “il�h�” 

değil, aynÝ zamanda “kanun� bir temele” de dayanÝyordu.  

�te yandan, T�rk h�kimiyet anlayÝĢÝna g�re, TanrÝ sadece siyas� iktidarÝ veren değil, aynÝ 

zamanda verdiği iktidarÝ geri alan bir kudrete sahiptir. TanrÝnÝn bu g�c�, T�rk h�k�mdarlarÝnÝn 

�zerinde daima siyas� bir baskÝ aracÝ olmuĢtur. Bundan dolayÝ, T�rk h�k�mdarlarÝ TanrÝ‟nÝn verdiği 

siyas� iktidarÝ ellerinde tutabilmek i�in idarede devamlÝ baĢarÝlÝ olmak zorunda idiler. BaĢka bir ifade ile 

s�ylemek gerekirse, T�rk h�k�mdarlarÝ ancak h�k�mdarlÝğa l�yÝk olduklarÝ m�ddet�e iĢbaĢÝnda 
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kalabilmekteydiler. Aksi takdirde TanrÝnÝn verdiği siyas� iktidar (kut), yine TanrÝ tarafÝndan geri 

alÝnmaktaydÝ. Mesel�, b�y�k G�kt�rk KağanÝ Kapgan‟nÝn yerini alan oğlu Ġnel, h�k�mdarlÝk g�rev ve 

sorumluluklarÝnÝ yerine getirememiĢ, yani idarede yetersiz ve baĢarÝsÝz kalmÝĢtÝr. Bilge ve K�l-tigin 

kardeĢler, “kut taplamadÝ”, yani “kut ondan memnun olmadÝ” d�Ģ�ncesiyle Ġnel KağanÝ iĢbaĢÝndan 

uzaklaĢtÝrarak, idareyi el koymuĢlardÝr28(716). 

2. H�kimiyetin Ġntikali  

Eski T�rk devletlerinde, ta� baĢ değiĢtirirken, il�h� bağÝĢ olan “kut” (siyas� iktidar), hanedan 

�yeleri arasÝnda birinden diğerine kan yoluyla ge�mekteydi.29 Fakat TanrÝ, hanedan �yeleri arasÝnda 

se�imini ve tercihini sadece biri lehinde kullanmaktaydÝ. Bu se�im ve tercih de, genellikle 

h�k�mdarlÝğa en �ok l�yÝk ve yetenekli bir hanedan �yesi �zerinde olmaktaydÝ. TanrÝnÝn iradesinin 

hangi hanedan �yesi �zerinde olduğu da, ancak taht i�in yapÝlan bir m�cadele sonucunda ortaya 

�ÝkmaktaydÝ. Bu y�zden eski T�rk devletlerinde taht veraset hukuku son devirler istisna edilirse, hi�bir 

zaman belirli kurallara bağlanamamÝĢtÝr. Bunun tabi� sonucu olarak da, hanedan �yeleri arasÝnda taht 

kavgalarÝ daima ka�ÝnÝlmaz ve �deta meĢru bir vak‟a olarak sÝk sÝk tekrarlanmaktaydÝ. Hatta 

h�k�mdarÝn daha sağlÝğÝnda Ģehzadelerden birini kendisine veliaht tayin etmesi bile, diğer 

Ģehzadeleri durduramamaktaydÝ. ��nk�, veliahtÝn dÝĢÝnda hemen hemen her Ģehzade hakkÝnÝn gasp 

edildiği duygusuna kapÝlarak, harekete ge�mekteydi. Hem taht davacÝlarÝnÝn hem de onlara destek 

veren k�tlelerin yatÝĢmasÝ ise, ancak bir taht kavgasÝ sonucunda da olsa iĢbaĢÝna dirayetli ve 

yetenekli bir hanedan �yesinin gelmesiyle m�mk�n olabilmekteydi. Fakat yine de, diğer hanedan 

�yeleri, siyas� ihtiraslarÝna gem vuramÝyorlar; ĢartlarÝn kendileri i�in uygun olduğu zamanlarda, taht 

i�in harekete ge�mekten hi�bir Ģekilde geri durmuyorlardÝ. Bazen bu hanedan �yeleri, hem i�erden 

hem dÝĢardan destek buluyor; teĢvik ve tahrik ediliyordu. B�yle durumlarda m�cadele gittik�e 

derinleĢerek, yÝllarca s�ren bir i� savaĢ halini alÝyordu.30 Sonunda devlet, zayÝflayarak, par�alanma 

ve ��kme durumuna geliyordu. Daha da k�t�s�, komĢu devletler bu durumu kendi lehlerine 

değerlendiriyorlar ve son darbeyi vurmak suretiyle ��k�Ģ� tamamlÝyorlardÝ.  

C. Devlet BaĢkanÝ 

1. H�kimiyet ve H�k�mdarlÝk Sembolleri 

Eski T�rk devletinin baĢÝnda, tanÝnmÝĢ bir aileye veya boya mensup bir h�k�mdar 

bulunuyordu.31 Her h�k�mdar belirli h�k�mdarlÝk ve h�kimiyet sembolleri almakta ve kullanmaktaydÝ. 

B�ylece h�k�mdar hem i�erde hem de dÝĢarda bu semboller vasÝtasÝyla tanÝnmaktaydÝ. Bunlar 

“unvan” (tanhu veya Ģan-y�, kağan, han, hakan, yabgu, il-teber), “otağ” (kurvÝ �uva�=h�k�mdar 

�adÝrÝ), “taht” (�rgin, ornag, orunluk), “tuğ”, “bayrak”,32 “davul” (k�b�rge, k�vr�g), “kotuz”, (sorgu�) 

“kemer” (kur), “kÝlÝ�”, “yay”, “kama”, “kam�Ý” (berge) gibi unsurlardÝ. �zellikle, h�k�mdarÝn oturduğu 

yer, yani devletin merkezi olan “ordu” da (=�adÝr kent) h�k�mdarlÝk ve h�kimiyet sembol� idi.33 

AyrÝca, h�k�mdarÝn �eĢitli vesilelerle verdiği halka a�Ýk “toy”lar da h�k�mdarlÝk sembol� 

sayÝlmaktaydÝ. Bu toylar, T�rk devlet baĢkanÝnÝn iktidarÝnÝ ve madd� g�c�n� sergilediği ve g�sterdiği 
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bir yer olmaktaydÝ. Daha doğrusu, T�rk h�k�mdarÝ bu toylar vasÝtasÝyla kendisine destek veren beyler 

ve halk i�in ne kadar b�y�k fedak�rlÝklar yapabileceğini g�stermekteydi. Bundan dolayÝ bu toylara 

herkesin, �zellikle beylerin mutlaka katÝlmasÝ l�zÝm geliyordu. ��nk�, toya icabet, doğrudan doğruya 

iktidarÝn tanÝnmasÝ ve itaat anlamÝna geliyordu. Aksi durum ise, itaatsizlik ve isyan demekti. H�k�mdar 

tarafÝndan cezalandÝrÝlmasÝ gerekiyordu. 

2. Devlet BaĢkanÝnÝn �zellikleri  

Eski T�rk h�k�mdarÝ, hem b�t�n devlet teĢkil�tÝnÝn baĢÝ hem de toplumun lideri durumundaydÝ. 

O, sadece i�inde yaĢadÝğÝ zamandan değil, aynÝ zamanda devletin ve toplumun geleceğinden de 

sorumluydu. DolayÝsÝyla onun g�revi son derece ağÝrdÝ. Bu ağÝr g�revi de, ancak iyi yetiĢmiĢ 

yetenekli, bilgili ve tecr�beli olan kimseler baĢarabilirdi. Bundan dolayÝ, T�rk h�k�mdarÝnÝn bazÝ 

y�ksek vasÝflara sahip olmasÝ gerekiyordu.34 BunlarÝn baĢÝnda cesur, kahraman, bilge ve erdemli 

olmak gibi �nemli �zellikler geliyordu. 

A. Cesur ve Kahraman Olmak  

Her k�lt�r, kendisini yaĢatacak ve devam ettirecek insan tipini yetiĢtirmeye �alÝĢÝr. AtlÝ-g��ebe 

k�lt�r�n ideal insan tipi cesur (y�relig) ve kahraman (alp) insandÝr. Zira, atlÝ-g��ebe bir hayat yaĢayan 

eski T�rk toplumu, tehlikeler ve g��l�klerle dolu tabi� �evre i�inde yaĢÝyordu. �stelik bu hayat tarzÝnda 

savaĢlar ve akÝnlar, hayatta kalabilmek ve hayatÝ devam ettirebilmek i�in �deta zorunlu, hatta 

ka�ÝnÝlmaz bir faaliyetti. Hal b�yle olunca, hem toplum hayatÝnda hem de devlet hayatÝnda cesur ve 

kahraman insanlara son derece ihtiya� duyulmaktaydÝ. ��nk�, tehlikeler ve g��l�kler, ancak onlarÝn 

cesareti ve kahramanlÝğÝ sayesinde alt edilebilmekteydi. AkÝnlarÝn ve savaĢlarÝn zafere ulaĢmasÝ da, 

ancak onlarÝn cesareti ve kahramanlÝğÝ sayesinde m�mk�n olabilmekteydi. KÝsaca s�ylemek 

gerekirse toplumun ve devletin kaderi, b�y�k �l��de kahramanlarÝn baĢarÝlarÝna bağlÝydÝ.  

Eski T�rklerde belli bir kahraman tipi vardÝ. Onun en baĢta gelen �zelliği cesur ve atak 

olmasÝydÝ. D�Ģmana �st�n gelmek ve h�kim olmak kahramanÝn en b�y�k ihtirasÝydÝ. O, cesaret ve 

kuvvetiyle ya “yavuz d�ĢmanÝ” geri d�nd�r�r, yada ona boyun eğdirirdi.35  

Kahramanlar i�in kendi hayatlarÝnÝn fazla bir değeri ve �nemi yoktu. Toplumun yararÝna 

hayatlarÝnÝ hi� d�Ģ�nmeden fed� etmek, onlar i�in en b�y�k erdem idi. T�rk toplumunda hi�bir 

menfaat kaygÝsÝ g�tmeksizin kendi hayatlarÝnÝ tehlikeye atan, hatta fed� eden insanlara b�y�k değer 

verilmekte ve onlara karĢÝ b�y�k sevgi ve hayranlÝk duyulmaktaydÝ. BaĢka bir ifade ile s�ylemek 

gerekirse, T�rklerde “kahramanlÝk k�lt�” (kutsal kabul edilen varlÝklara saygÝ duyma) vardÝ.  

KahramanlarÝn �l�m� b�t�n milleti derin bir yasa boğmaktaydÝ. Bilhassa vatana, millete ve 

devlete hizmet yolunda can veren kahramanlarÝn arkasÝndan g�nlerce yas tutularak, g�zyaĢÝ 

d�k�lmekteydi. MezarlarÝnÝn baĢÝna da bir yazÝt (beng� taĢ/kaya=ebed� taĢ) dikilerek, hatÝralarÝ 

ebedileĢtirilmekteydi. ��nk� onlar, milletin �v�n� kaynağÝ idiler. Her T�rk ferdi kendi soyunun 

kahramanlarÝ ile gurur duymaktaydÝ. �yle ki, onlarÝn hayat ve faaliyetleri �zerinde daha sağlÝklarÝndan 
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itibaren Ģiirler ve destanlar d�z�lmekteydi. Bu destanlar da “bahĢÝlar” ve “ozanlar” tarafÝndan 

d�ğ�nlerde, bayramlarda ve yas t�renlerinde kopuz eĢliğinde son derece i�li ve duygulu nağmelerle 

s�ylenmekteydi. B�ylece, bir taraftan kahramanlar onurlandÝrÝlmakta, diğer taraftan da toplumda yeni 

kahramanlarÝn �ÝkmasÝ teĢvik edilmiĢ olmaktaydÝ. ��nk�, her T�rk genci kendi idealinin �rneğini 

onlarÝn hayatlarÝnda g�rmekteydi.  

T�rkler, sosyal hayatta babadan oğula ge�en, yani irs� bir liyakat tanÝmazlardÝ. Her gen� 

toplumdaki yerini ve hatta adÝnÝ kendisi kazanmak zorundaydÝ. Mesel� Oğuzlar, bir kahramanlÝk 

g�stermeden �ocuklarÝna ad bile vermezlerdi; yani onu sosyal bir varlÝk olarak kabul etmezlerdi.36 

Bundan dolayÝ, T�rk toplumunda her aile, daima kendi ideallerine, �zlemlerine ve değerlerine uygun 

kahraman evl�tlar yetiĢtirmeye gayret etmekteydi.  

Devletin baĢÝ ve toplumun lideri olan T�rk KağanÝ‟ndan istenilen en �nemli �zellik, onun cesur 

ve kahraman olmasÝydÝ.37 Zira T�rk KağanÝ, T�rk topluluklarÝnÝ bir devlet �atÝsÝ altÝnda toplamak, 

isyan eden topluluklarÝ itaat altÝna almak, d�zeni sağlamak, akÝn ve savaĢlarda zafere ulaĢmak ve 

istikl�li korumak gibi devlet ve toplum hayatÝnda son derece �nemli ve b�y�k iĢleri baĢarmak 

zorundaydÝ. B�t�n bu iĢler de b�y�k cesaret ve kahramanlÝk istiyordu. Ger�ekten de T�rk kağanÝ, 

devletin merkezinde oturan ve sadece emirler veren bir kimse değildi. O, her t�rl� m�cadelede en �n 

safta bulunuyor ve verdiği emri de ilk �nce bizzat kendisi icra ediyordu. ��nk�, T�rk h�k�mdarÝ 

giriĢtiği her m�cadelede baĢarÝnÝn her Ģeyden ilk �nce kendi cesaretine bağlÝ olduğunu �ok iyi 

biliyordu. �te yandan, o kendisinin g�stereceği cesaret ve kahramanlÝkla, Ģ�phesiz arkasÝndan 

gelenleri de etkileyerek, onlarÝ teĢv�k edeceğinin ve cesaretlendireceğinin de bilincindeydi.  

B. Bilge Olmak  

T�rk kağanÝnda olmasÝ l�zÝm gelen ikinci �zellik ise, onun “bilge” olmasÝdÝr.38 Bilge, y�ksek 

kavrayÝĢ, derin d�Ģ�nce ve b�y�k sezgi g�c�n� ifade eden bir kavramdÝr. T�rklerde bu �zelliklere 

sahip olan kimseye de bazen “bilge kiĢi” veya sadece “bilge”, bazen de “b�g�” (b�y�) denmekteydi. 

Bu kavramlarÝn bug�nk� T�rk�ede kullanÝlan Arap�a karĢÝlÝğÝ ise, “filozof” (feylesuf) ve “hak�m” 

kelimeleridir. Burada hemen belirtelim ki, “bilge T�rk kağanÝ”, felsef� d�Ģ�ncelerle uğraĢan bir “filozof” 

veya “hak�m” değildi. Onun d�Ģ�nce ve tasavvurlarÝ sadece devletin ve toplumun geleceği ile ilgiliydi. 

��nk� o, kendini daima T�rk devletinin ve milletinin geleceğinden sorumlu saymaktaydÝ.  

G�kt�rk H�k�mdarÝ Bilge Kağan, G�kt�rk yazÝtlarÝndaki �lmez fikirleriyle karĢÝmÝza zamanÝnÝ 

aĢmÝĢ “bilge bir lider” olarak �ÝkmaktadÝr. O, T�rk milleti i�in yakÝn ve uzak tehlikeleri y�ksek kavrayÝĢ 

ve sezgi g�c� ile birer birer tespit eder ve g�sterir. Bunlar T�rk t�resinden, T�rk yurdundan, T�rk 

devletinden, T�rk kağanÝndan ve T�rk k�lt�r�nden ayrÝlmak gibi toplumun dağÝlmasÝna ve yok 

olmasÝna sebep olacak b�y�k tehlikelerdir. Bilge Kağan‟a g�re, sebep ne olursa olsun, sonu fel�ketle 

sonu�lanacak bu b�y�k tehlikelerden daima ka�Ýnmak gerekir. O, G�kt�rk yazÝtlarÝnda, �zellikle 

baĢÝnda bulunduğu topluma ve gelecek nesillere bu b�y�k tehlikeler hakkÝnda bilgi verir ve uyarÝlarda 

bulunur. Bu uyarÝlar, onu ileri g�r�Ģl�, bilge bir devlet adamÝ olarak vasÝflandÝrmak i�in k�fidir.  
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G�kt�rklerde sadece Bilge Kağan değil, devlet danÝĢmanÝ (AygucÝ) olan Ton Yukuk da bilge bir 

kiĢi idi. Ger�ekten de o, son derece dikkatli bir g�zlemci ve iyi bir d�Ģ�n�rd�. AkÝllÝ, bilgili ve tecr�beli 

bir devlet adamÝ olarak asla hayallere kapÝlmÝyordu. BÝkmak ve yÝlmak nedir bilmezdi. Umutsuzluktan 

umut �Ýkarmakta son derece yetenekliydi. Ona g�re, devlet i�in en b�y�k tehlike yakÝn tehlike idi. 

Bunda dolayÝ �nce yakÝn tehlikeler hedef alÝnmalÝ ve bu tehlikeler bertaraf edilmeliydi.  

Ton Yukuk‟un d�Ģ�ncelerinin �oğu tecr�b� bilgilere dayanmaktaydÝ. O, problemlerin 

b�y�meden, dal budak salmadan daha kolay ��z�lebileceğine inanÝyordu. Bundan dolayÝ Ton Yukuk, 

“Yufka olanÝn delinmesi kolay imiĢ, ince olanÝ kÝrmak kolay. Yufka kalÝn olsa delinmesi zor imiĢ. Ġnce 

yoğun olsa kÝrmak zor imiĢ” Ģeklindeki bir atas�z�n� kendi d�Ģ�ncesinin ve faaliyetlerinin temel ilkesi 

yapmÝĢtÝr.  

C. Erdemli Olmak  

T�rk kağanÝnÝn ���nc� �nemli �zelliği de, onun “erdemli” olmasÝdÝr. “Erdem” (ertem),39 T�rkl�k 

kadar eski kavramdÝr. Bu kavram y�ksek ahlak� değerlerin ve �st�n meziyetlerin toplamÝnÝ ifade eder. 

Bu bakÝmdan erdem kavramÝ “cesaret, alplik ve bilge” gibi �zellikleri de i�ine alÝr. Bunlardan cesaret 

ve kahramanlÝk, erdemin ilk ve en belirgin �zelliğidir. Erdem kavramÝ sadece bu �zellikleri değil, 

toplumu birlik ve dayanÝĢma i�inde tutan fedakarlÝk, bağlÝlÝk, dostluk, minnettarlÝk, vefa, samimiyet, 

mertlik, d�r�stl�k, c�mertlik ve konukseverlik gibi meziyetleri de i�ine almaktaydÝ. Burada hemen 

belirtelim ki, diğer topluluklarda nadiren g�r�len bu y�ksek insan� meziyetler, �ok erken �ağlarda T�rk 

insanÝnÝn ĢahsÝnda doğmuĢ ve geliĢmiĢtir. Daha doğrusu, bu meziyetler T�rk insanÝn en belirgin 

karakter �zellikleri olmuĢtur. Daha da �nemlisi bu y�ksek karakter �zellikleri, T�rk�n manev� g�c�n� 

son derece artÝrmÝĢ ve ona tartÝĢma g�t�rmez bir �st�nl�k sağlamÝĢtÝr. Yenisey b�lgesindeki AltÝn g�l 

yazÝtÝnda yer alan “Erdemli millet g��l� olur”40 s�z� ile �deta T�rk milletinin bu niteliği belirtilmiĢtir. 

Zira, manev� g�c� meydana getiren sayÝ �okluğu değil, �st�n niteliklerdir.  

Eski T�rk toplumu i�in erdem, ailesine, aĢiretine bağlÝlÝk ve kahramanlÝk demekti. Bundan dolayÝ 

eski T�rk toplumunda d�Ģman ile savaĢmak ve onu yenmek, en b�y�k erdem sayÝlÝrdÝ. Bir insanÝn 

kahramanlÝğÝ, onun savaĢta �ld�rd�ğ� d�Ģman sayÝsÝ ile �l��l�r ve takdir edilirdi. �ld�ğ� zaman da 

mezarÝna, sağlÝğÝnda �ld�rd�ğ� d�Ģman sayÝsÝ kadar “balbal” dikilirdi. 

3. Devlet BaĢkanÝnÝn G�rev ve SorumluluklarÝ  

T�rk h�k�mdarÝ b�t�n devlet teĢkil�tÝnÝn baĢÝ ve toplumun lideri olarak, en b�y�k g�� ve 

yetkileri kendi ĢahsÝnda topluyordu. Her emri, kanun h�km�nde ve değerindeydi. Devletin her 

kademesindeki g�revliler ve b�t�n�yle halk, bu emirlere uymak zorundaydÝ. �te yandan T�rk 

h�k�mdarÝ, en b�y�k yargÝ� durumundaydÝ. O, bu sÝfatÝyla y�ksek mahkemeye baĢkanlÝk ederdi.41 

ġahsÝna ve devlete karĢÝ su� iĢleyenler i�in tutuklama kararÝ alabilir; bizzat yargÝlamasÝnÝ yapabilir; 

�l�m dahil �eĢitli cezalar verebilirdi.  
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T�rk kağanÝ, devletin baĢÝ olarak i� ve dÝĢ siyaseti d�zenler; savaĢ ve barÝĢa karar verir; savaĢ 

ve akÝnlarda ordulara komuta eder; el�iler g�nderir, el�iler kabul eder; devlet teĢkil�tÝnÝn her 

kademesindeki g�revlileri tayin eder veya g�revlerinden alÝrdÝ.  

T�rk kağanlarÝnÝn en �nemli g�revlerinden biri de, T�rk�e konuĢan ve T�rk soyundan olan 

b�t�n topluluklarÝ bir devlet �atÝsÝ altÝnda toplamak idi. Bu, ancak kuvvet, yani sil�h g�c� ile 

yapÝlabilmekteydi. Bunun i�in T�rk kağanlarÝ, ordular sevk ederek savaĢmak, devletleri ortadan 

kaldÝrmak, topluluklarÝ itaat altÝna almak, birlik ve b�t�nl�ğ� sağlamak durumundaydÝlar. Bu durum 

G�kt�rk YazÝtlarÝnda “Ġlliyi (devletli olanÝ) ilsizleĢtirdik, kağanlÝyÝ kağansÝzlaĢtÝrdÝk. dizliye diz 

��kt�rd�k, baĢlÝya baĢ eğdirdik (itaat altÝna aldÝk) ”42 Ģeklinde ifade ediliyordu.  

T�rk kağanlarÝ, sadece T�rk topluluklarÝnÝ değil, yabancÝ soydan kavimleri de bir devlet �atÝsÝ 

altÝna toplamayÝ kendilerine gaye edinmiĢlerdir. BaĢka bir ifade ile s�ylemek gerekirse, onlar daima 

d�nya h�kimiyeti d�v�sÝ g�tm�Ģlerdir. ��nk� T�rk kağanlarÝ, d�nya h�kimiyetinin TanrÝ tarafÝndan bir 

g�rev olarak kendilerine verildiğine inanÝyorlardÝ. Bilge Kağan, bu hususta G�kt�rk yazÝtlarÝnda �deta 

d�nya h�kimiyetini ger�ekleĢtirmiĢ bir h�k�mdar gibi Ģ�yle konuĢmaktadÝr: “Doğuda g�n doğusuna, 

g�neyde g�n ortasÝna, batÝda g�n batÝsÝna, kuzeyde gece ortasÝna kadar, onun i�indeki millet hep 

bana t�bidir. Bunca milleti hep d�zene soktum”.43 Bu s�zler, hi� Ģ�phesiz ulaĢÝlmÝĢ olan hedefi değil, 

ulaĢÝlmak istenilen bir hedefi g�stermektedir. 

T�rk devleti, idarede yetersiz kalan kağanlarÝn zamanÝnda zaafa d�Ģ�yor; devlet ve toplum 

d�zeni sarsÝlÝyor; t�re44 bozuluyordu. B�yle durumlarda t�reyi yeniden d�zenlemek ve korumak, T�rk 

kağanÝna d�Ģ�yordu. �te yandan kanun (t�re) h�kimiyetini ve d�zeni sağlamak da, T�rk kağanÝnÝn 

g�revleri arasÝndaydÝ. Es�sen, T�rk devletlerinde kanunsuz ve h�k�mdarÝn Ģahs� iradesine bağlÝ bir 

idare Ģekli mevcut olmamÝĢtÝr.45 �zellikle, her h�k�mdar doğru kanunlar koymak ve onu ad�letle 

uygulamak durumundaydÝ. Zira, T�rklerde ad�leti, devletin temeli sayan bir hukuk anlayÝĢÝ h�kimdi. 

Bu anlayÝĢ �nl� siyaset kitabÝ “Kutadgu Bilig”de, “Beyliğin temeli adalettir” Ģeklinde bir ifade ile ortaya 

konmuĢtur.46 “Âdil ve doğru kanun”a “k�ni t�r�” deniyordu. Kutadgu Bilig‟de “k�ni t�r�”y� de 

H�k�mdar K�n-toldÝ temsil etmiĢtir.47 G�r�ld�ğ� gibi, T�rk h�k�mdarÝ burada g�neĢe benzetilmiĢtir. 

��nk� g�neĢ, ÝĢÝğÝnÝ ve ÝsÝsÝnÝ b�t�n canlÝlara eĢit olarak ulaĢtÝrmaktadÝr.48  

T�rk kağanÝnÝn g�revlerinden biri de iktisad� alanda idi. ��nk�, T�rklerde “halk devlet i�in değil, 

devlet halk i�in” vardÝ. Bu anlayÝĢÝn tabi� sonucu olarak, T�rk kağanlarÝ, halkÝ iktisad� bakÝmdan 

b�t�n�yle refaha ulaĢtÝrmayÝ ve refah i�inde yaĢatmayÝ, kendilerine baĢlÝca gaye edinmiĢlerdir. Bilge 

Kağan, bu gayeyi nasÝl ger�ekleĢtirdiğini G�kt�rk yazÝtlarÝnda Ģ�yle anlatÝr: “TanrÝ buyurduğu i�in, 

kendim devletli (kut) olduğum i�in, kağan oturdum. Kağan oturup, a� milleti doyurdum, �Ýplak milleti 

giydirdim, fakir milleti zengin, az milleti �ok kÝldÝm”.49 Fakat Bilge Kağan‟Ýn bu gayeyi ger�ekleĢtirmesi 

pek kolay olmamÝĢtÝr. Onun, kardeĢi K�l-tigin ile birlikte, “g�nd�z oturmadan, gece uyumadan �lesiye 

bitesiye �alÝĢmasÝ” gerekmiĢtir.50 AynÝ anlayÝĢ baĢka T�rk beylerinde de vardÝ. Mesel�, bir G�kt�rk 

beyi de (AĢina She-erh), madd� refahÝ artÝrmak i�in halktan 10 yÝl hi� vergi almamÝĢtÝr. Bu y�zden 
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kendisi yoksul duruma d�Ģm�Ģt�r. BazÝ beyler, onun bu durumunu alay konusu yapmak istemiĢlerdir. 

Fakat o, “Ben ancak halkÝm zengin olunca huzur duyarÝm” s�z� ile bu beyleri utandÝrmÝĢtÝr.51  

T�rk kağanÝnÝn iktisad� refah yaratmak i�in bazÝ tedbirler almasÝ gerekiyordu. Bu tedbirlerin 

baĢÝnda i� barÝĢÝ ve d�zeni sağlamak geliyordu. ��nk�, bazen kağanlarÝn idarede yetersiz kalmalarÝ, 

bazen de taht i�in yapÝlan kavgalar y�z�nden devlet otoritesi zayÝflÝyor, i� barÝĢ ve d�zen 

bozuluyordu. T�rk boylarÝ arka arkaya devlete karĢÝ isyan ediyor veya devletten ayrÝlÝyordu. KarÝĢÝklÝk 

ve i� m�cadele de, ekonomik faaliyetlerin b�y�k �l��de sekteye uğramasÝna yol a�Ýyordu. Bu durum 

ancak tahta g��l� ve yetenekli bir kağanÝn ge�mesiyle d�zeltilebilmekteydi. B�yle bir durumda T�rk 

kağanÝnÝn ilk iĢi, isyan eden T�rk topluluklarÝnÝ tekrar itaat altÝna almak, dağÝlmÝĢ olan T�rk 

topluluklarÝnÝ toplamak ve bunlarÝ belirli bir d�zen i�inde, belirli yerlere tekrar iskan etmekti. Bu faaliyet 

G�kt�rk YazÝtlarÝnda “Doğuda KadÝrgan ormanÝna kadar, batÝda Demir KapÝya kadar kondurmuĢ”52 

s�z� ile ifade ediliyordu. 

Ekonomik tedbirlerden biri de, komĢu devletlerle ticar� anlaĢmalar yaparak, halkÝn ihtiyacÝ olan 

mallarÝ bu devletlerden temin etmekti. ��nk�, Orta Asya‟nÝn tabiat ve iklim ĢartlarÝ hayvancÝlÝğa 

olduğu kadar tarÝma imk�n vermiyordu. Bundan dolayÝ T�rk topluluklarÝ bazÝ ihtiya�larÝnÝ komĢu 

�lkelerden sağlamak zorundaydÝlar. Bu da ya komĢu devletlerle ticar� anlaĢmalar yapmak ya da 

yağmalÝ akÝnlar d�zenlemek veya bazÝ devletleri vergiye bağlamak suretiyle sağlanabilmekteydi. Bilge 

Kağan her iki usul� de baĢarÝyla uygulamÝĢtÝr. O, �in ile yaptÝğÝ ticar� anlaĢma hususunda Ģ�yle 

demektedir: “Bu yerde (�t�ken ormanÝ) oturup �in milleti ile anlaĢtÝm. AltÝnÝ, g�m�Ģ�, ipeği, ipekliyi 

sÝkÝntÝsÝz �ylece veriyor”.53 �te yandan Bilge Kağan, seferlerini ve akÝnlarÝnÝ genellikle ekonomik 

gayelerine vasÝta yapÝyordu. B�ylece o, toplumun ihtiyacÝnÝ eksiğini savaĢ yoluyla sağlamaktaydÝ. 

Bilge Kağan bu durumu G�kt�rk YazÝtlarÝnda Ģ�yle a�ÝklamaktadÝr: “SarÝ altÝnÝnÝ, beyaz g�m�Ģ�n�, 

kenarlÝ ipeğini, ipekli kumaĢÝnÝ, binek atÝnÝ, aygÝrÝnÝ, kara samurunu, mavi sincabÝnÝ T�rk�me, 

milletime kazanÝverdim”.54  

4. Devlet Meclisi  

T�rk KağanlarÝ, devlete ait iĢlerde kararlarÝ tek baĢÝna almazlardÝ. Eski T�rk devletlerinde siyas�, 

asker�, ekonomik, sosyal ve k�lt�rel konulardaki meselelerin g�r�Ģ�ld�ğ�, tartÝĢÝldÝğÝ ve karara 

bağlandÝğÝ meclisler vardÝ. Bu meclislere “toy”, “kengeĢ”, “t�rnek”, ve “kurultay” (moğ.: khuriltai) gibi 

adlar verilmekteydi.55 Meclis �yelerine de “toygun” denmekteydi. Devlet meclisine kağan baĢkanlÝk 

ederdi. Kağan bulunmadÝğÝ zamanlarda meclis, “aygucÝ” veya “�ge” unvanÝyla anÝlan devlet 

danÝĢmanlarÝnÝn baĢkanlÝğÝnda toplanÝrdÝ. BaĢta “hatun” ve “Ģad” olmak �zere “yabgu, tigin, il-teber, 

erkin, k�l-�or, apa, tudun, tarkan” gibi asker� ve idar� y�ksek g�revliler, devlet meclisinin tabi� �yeleri 

idi. Bu duruma g�re, devlet meclisindeki �yelerin bir kÝsmÝ hanedandan, bir kÝsmÝ da hanedan 

dÝĢÝndan se�ilmekteydi.  

Asya Hun Devleti‟nde her yÝlÝn birinci, beĢinci ve dokuzuncu aylarÝnda toplantÝlar d�zenlenirdi. 

Bunlardan birinci toplantÝ din� nitelikteydi. Ġkinci toplantÝ, daha �ok bayram veya festival t�r�nden bir 
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toplantÝ idi. AsÝl b�y�k ve kapsamlÝ toplantÝ ise, dokuzuncu ayda ġansi b�lgesindeki Tai-lim adÝ verilen 

bir sahada yapÝlmaktaydÝ. Tai-lim‟deki bu b�y�k toplantÝya baĢta “hatun” olmak �zere tiginler, y�ksek 

dereceli memurlar, birlikleriyle ordu komutanlarÝ, t�bi boylar ve topluluklar katÝlmaktaydÝ. ToplantÝya 

katÝlmak, devlete ve h�k�mdara bağlÝlÝk iĢareti sayÝlmakta, aksi durum ise itaatsizlik ve isyan 

anlamÝna gelmekteydi.56 Bu toplantÝda ordu teftiĢ edilmekte, insan ve hayvan sayÝmÝ yapÝlmakta,57 

memleket meseleleri �zerinde genel g�r�Ģmeler yapÝlmakta, devlet politikalarÝ g�r�Ģ�l�p karara 

bağlanmakta, idareye geniĢ yetkiler verilmekte ve h�k�mdarÝn meĢruiyeti tekrar onaylanmaktaydÝ. 

Asya HunlarÝnÝn devlet baĢkanÝnÝn isteği �zerine toplanan bir devlet meclisleri vardÝ. B�y�k Hun 

H�k�mdarÝ Mete, devlet meselelerini bu meclise getirmekte ve devlet adamlarÝnÝn tartÝĢmasÝna 

a�maktaydÝ. Mete, bu mecliste devlet adamlarÝnÝn fikirlerini dinlemekle birlikte son kararÝn kendisinde 

olmasÝna daima dikkat etmekteydi. �te yandan Avrupa HunlarÝnda da devamlÝ g�rev yapan bir meclis 

bulunmaktaydÝ. Bizans el�isi Priskos, Attila‟yÝ ziyareti sÝrasÝnda g�rd�ğ� bu meclisi “Se�kinler Meclisi” 

(logades) adÝ ile tanÝtmÝĢtÝr.58 

5. Hatun (T�rk H�k�mdarÝnÝn EĢi)  

Eski T�rk h�k�mdarlarÝnÝn eĢleri “yin-��” (yen-shih=yin-��=inc� veya evci), “hatun” veya “uluğ 

hatun” (ta yen-shih) unvanÝnÝ taĢÝrlardÝ.59 Hatunlar da devlet y�netiminde s�z sahibi idiler. AyrÝ 

otağlarÝ ve “buyruk”larÝ (bakanlarÝ) vardÝ. T�renlerde h�k�mdarÝn yanÝnda yer alÝrlar; devlet meclisine 

katÝlÝrlar; el�iler g�nderirler; el�iler kabul ederlerdi.60  

Hatun, gelecekteki h�k�mdarÝn annesiydi. Bundan dolayÝ onun T�rk soyundan olmasÝna 

�zellikle dikkat edilirdi. T�rk h�k�mdarlarÝ, “hatun” olacak eĢleri genellikle tanÝnmÝĢ T�rk boylarÝnÝn 

birinden alÝrlardÝ.  

T�rk kağanÝnÝn “hatun”dan baĢka eĢleri de vardÝ. �zellikle, �inli bir prensesle evlenmek T�rk 

kağanlarÝnÝn �deti idi. “kon�uy” unvanÝ ile anÝlan bu prensesler, hi�bir zaman “hatun” derecesine 

y�kselemezlerdi. Kon�uy‟dan olan �ocuklar da taht �zerinde hak iddia edemezlerdi.  

6. Tiginler (T�rk H�k�mdarÝnÝn OğullarÝ)  

T�rk kağanÝnÝn oğullarÝ “tigin” (prens) unvanÝ ile anÝlÝrdÝ. Tiginlerin her birine devlet teĢkil�tÝnÝn 

en y�ksek kademesinde g�revler verilirdi. Mesel�, Hunlarda h�k�mdardan sonra gelen ve “d�rt k�Ģe” 

adÝyla anÝlan y�ksek memuriyetlere tiginler tayin edilmekteydi. Tiginlerden biri, genellikle b�y�k oğul, 

h�k�mdarÝn sağlÝğÝnda veliaht tayin edilirdi. Veliaht olarak belirlenen tigin, bazen “sol bilge tigin” (Tso 

Hsien Wang) (Hunlarda) bazen de “Ģad” (G�kt�rklerde) unvanÝ alÝrdÝ; idaresine devletin doğu b�lgeleri 

bÝrakÝlÝrdÝ; emrine de bir birlik (t�men) verilirdi. Veliaht olan tigin, bazen �nemli bir T�rk topluluğunun 

baĢÝna getirilmekteydi. Mesel� Uygur KağanÝ veliaht olarak belirlediği oğlu Bayan-�or‟u (Moyun-�or), 

devletin ikinci temel unsuru olan OğuzlarÝn �zerine idareci olarak tayin etmiĢtir. 
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Veliaht tayin edilen tiginin idaresine belirli bir b�lge ile emrine asker� bir birlik verilmesinden 

maksat, onun ilerideki g�revine -daha sorumluluk mevkiine gelmeden �nce- hazÝrlanmasÝnÝ, yani 

yetiĢmesini sağlamaktÝ. Burada “sol bilge tigin” veya “Ģad”, bir taraftan yaptÝğÝ pratik uygulamalarla 

idarede tecr�be kazanÝyor, diğer taraftan katÝldÝğÝ akÝn ve seferlerde komutanlÝk yeteneklerini 

geliĢtiriyordu. Mesel�, h�k�mdarlÝk mevkiine gelmeden �nce “Ģad” unvanÝyla TarduĢ T�rk 

topluluğunun �zerine idareci tayin edilen Bilge Kağan, bu makamda 19 yÝl g�rev yaparak kendisini 

yetiĢtirmiĢtir. AynÝ Ģekilde, K�l-tigin de, “Ģad” unvanÝ ile 16 yaĢÝndan itibaren G�kt�rk ordularÝnÝn b�t�n 

savaĢlarÝna katÝlarak, asker� tecr�besini artÝrmÝĢ; yeteneğini geliĢtirmiĢtir. 

Veliaht tayin edilen tiginin tahta �ÝkmasÝ her zaman kesin değildi. ��nk�, T�rk h�kimiyet 

anlayÝĢÝ, tahta �Ýkma hakkÝnÝ sadece veliaht olarak belirlenen tigine değil, her tigine eĢit bir Ģekilde 

vermekteydi. Hal b�yle olunca, T�rk devletlerinde ta� baĢ değiĢtirirken, mutlaka bir taht m�cadelesi 

meydana gelmekteydi. Bu m�cadeleyi kazanan tigin de tahtÝn yeni sahibi olmaktaydÝ. Eğer tiginler 

yeniĢemezlerse, yani biri diğerine �st�n gelemezse devlet ve saltanat b�l�nmekteydi.  

�te yandan tiginler, �ocuk yaĢta, hasta veya mal�l, yani iktidarÝn gerektirdiği sorumluluğu yerine 

getiremeyecek durumda iseler, t�re gereğince tahta amcalarÝ �ÝkmaktaydÝ. Mesel�, K�l-tigin ve Bilge 

kardeĢler, babalarÝ El-teriĢ Kağan �ld�ğ� zaman �ocuk yaĢta (7 ve 8 yaĢlarÝnda) olduklarÝ i�in, t�re 

gereğince tahta “Kapgan” (Fatih) unvanÝyla amcalarÝ Bey-�or (M‟o-�o) ge�miĢtir. Diğer taraftan 

h�k�mdarÝn “hatun” olmayan eĢlerinden doğan oğullarÝ ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, taht 

�zerinde bir hak iddia edemezlerdi. Mesel� G�kt�rk H�k�mdarÝ Mukan Kağa‟nÝn Ta-lo-pien (Tarban) 

adÝnda baĢka bir eĢinden doğmuĢ son derece yetenekli bir oğlu vardÝ. Mukan Kağan, annesi “hatun” 

olmadÝğÝ i�in bu oğlunu veliaht olarak g�sterememiĢtir. Yerine, t�re gereğince kardeĢi Taspar (T‟o-po) 

ge�miĢtir. Taspar Kağan da �lmeden �nce kardeĢe vefa ve sadakatin bir niĢ�nesi olarak, kendi oğlu 

yerine kardeĢinin oğlu Ta-lo-pien‟i veliaht g�stermek istemiĢse de, bu tiginin veliahtlÝğÝ yine devlet 

b�y�kleri tarafÝndan aynÝ gerek�e ile reddedilmiĢtir.61  

D. Ġdar� YapÝ ve �zellikleri 

T�rk devlet teĢkil�tÝnÝn temeli, T�rk kozmik (evrenin yaratÝlÝĢÝ) d�Ģ�ncesine dayanmaktadÝr. 

BaĢka bir ifade ile s�ylemek gerekirse, T�rkler devletlerini, evrenin yaratÝlÝĢ d�zenine uygun bir tarzda 

ĢekillendirmiĢlerdir. G�kt�rk YazÝtlarÝna yansÝyan T�rk kozmogonisine g�re, “�stte g�ky�z�, altta 

yağÝz yer, ikisinin arasÝnda insanoğlu yaratÝlmÝĢtÝr. Ġnsanoğlunun �zerine de (TanrÝ tarafÝndan) T�rk 

KağanlarÝ (Bumin ve Ġstemi) oturtulmuĢtur”. G�r�ld�ğ� gibi, “g�ky�z� ve yery�z�”, yani b�t�n d�nya 

T�rk devletinin mek�nÝnÝ oluĢturmaktadÝr. T�rk KağanlarÝ ise, “�niversal” (cih�nĢ�mul), yani b�t�n 

d�nyanÝn h�k�mdarÝ durumundadÝrlar.  

Hi�bir ayrÝm yapÝlmaksÝzÝn b�t�n insanlar da (kiĢioğlu), onlarÝn halkÝdÝr. T�rk h�k�mdarlarÝ 

siyas� iktidarÝ da (kut), doğrudan doğruya TanrÝdan almaktaydÝlar. Ġl�h� bağÝĢ (kut) yoluyla T�rk 

h�k�mdarlarÝna ge�en siyas� iktidar, yukarÝdan aĢağÝya doğru inmekte, yery�z�nde ikiye ayrÝlarak 

sağa ve sola doğru, yani doğu ve batÝ ekseni istikametinde yayÝlmaktaydÝ. B�ylece T�rk devletlerinde 
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�lke, halk, teĢkil�t ve memuriyetler, genellikle “doğu-batÝ, sağ-sol, i�-dÝĢ, ak-kara, b�y�k-k���k” 

Ģeklinde ikiye ayrÝlmaktaydÝ.62 Bunlardan “doğu”, yani “sağ” taraf daima �st�n vaziyetteydi. BaĢka bir 

deyiĢle h�kimiyet ve �st�nl�k doğu taraftaydÝ. BatÝ, yani sol taraf, doğuya, yani sağ tarafa t�bi 

durumdaydÝ.63  

Devletin idare merkezi olan “ordu” (�adÝr kent), doğudaydÝ. “Ordu”nun tam ortasÝnda da T�rk 

KağanÝnÝn “otağ”Ý yer almaktaydÝ. T�rk KağanÝ burada oturmaktaydÝ. O, aynÝ zamanda ikili teĢkil�tÝn 

tam merkezinde bulunmaktaydÝ. G�neyinde ve kuzeyinde de y�ksek r�tbeli beyler (ġadpÝt ve Tarkat 

buyruk beyleri) sÝralanmaktaydÝ.64 Diğer taraftan T�rk h�k�mdarÝ, tahtÝna da doğuya d�n�k bir tarzda 

oturmaktaydÝ. “Otağ”Ýn kapÝsÝ ise, yine doğuya a�ÝlmaktaydÝ. T�rk h�k�mdarÝ, her sabah otağÝn 

kapÝsÝndan �ÝktÝğÝnda kutsal kabul edilen g�neĢi sel�mlamaktaydÝ.65 �te yandan, sol, yani �lkenin 

batÝ tarafÝna “yabgu” unvanÝ ile h�k�mdarÝn kardeĢlerinden biri tayin edilmekteydi.66 Mesel� 552 

yÝlÝndan G�kt�rk Devleti‟ni kuran Bumin Kağan, devletin batÝ b�lgelerini “Yabgu” unvanÝ ile kardeĢi 

Ġstemi‟ye bÝrakmÝĢtÝr. KardeĢinin emrine de on bey vermiĢtir.67 

Devletin batÝ b�lgelerinin baĢÝnda bulunan yabgu, doğuda oturan h�k�mdarÝn y�ksek egemenlik 

haklarÝnÝ daima tanÝmakta, i� ve dÝĢ iĢleri hep onun adÝna y�r�tmekteydi. Fakat, karar ve icraatÝnda 

tamamen serbestti. TÝpkÝ bir devlet baĢkanÝ gibi, o da el�iler g�nderebilir, el�iler kabul edebilirdi; 

baĢka devletlerle anlaĢmalar yapabilirdi; savaĢa ve barÝĢa karar verebilirdi. �te yandan, b�t�n devleti 

ilgilendiren meseleler s�z konusu olduğu zamanlarda ise, devletin sağ ve sol b�lgelerindeki beyler 

(Ģadlar ve yabgular), h�k�mdarÝn baĢkanlÝğÝndaki mecliste toplanmakta ve bu mecliste alÝnan 

kararlara g�re hareket etmekteydiler. Ortak hareket edilecek seferlerde ise, b�t�n ordu h�k�mdarÝn 

baĢkomutanlÝğÝnda birleĢmekteydi. Ordu d�zeni de ikili sisteme g�re Ģekillenmekteydi. BaĢka bir ifade 

ile s�ylemek gerekirse, herkes mensup olduğu y�ne ve yere g�re ordunun sağ ve sol kanatlarÝnda 

yerlerini almaktaydÝ.68  

T�rk devlet teĢkil�tÝndaki b�t�n y�ksek memuriyetler de T�rk kozmogoni anlayÝĢÝna g�re 

d�zenlenmiĢtir. T�rkler, devletin mek�nÝnÝ oluĢturan d�nyayÝ “d�rt k�Ģe” (d�rt bulung) olarak 

d�Ģ�nm�Ģlerdir. “D�rt k�Ģe” de doğu, batÝ, g�ney ve kuzey olarak d�rt ana y�n ile ifade edilmiĢtir. 

Bunlardan doğuya “ileri”, batÝya “geri”, g�neye “beri”, kuzeye de “yukarÝ” denmiĢtir.69 �te yandan 

T�rk h�kimiyet anlayÝĢÝna g�re, TanrÝ, b�t�n insanlarÝn idaresini T�rk h�k�mdarÝna vermiĢtir. Bu 

durumda, T�rk h�k�mdarÝ “Doğuda g�n doğusuna, g�neyde g�n ortasÝna, batÝda g�n batÝsÝna, 

kuzeyde gece ortasÝna kadar b�t�n �lkeleri ve milletleri h�kimiyeti altÝna almasÝ” gerekiyordu. ĠĢte en 

eski devlet teĢkil�tÝ da bu anlayÝĢa g�re kurulmuĢ ve d�zenlenmiĢtir.  

Hun Devleti‟nde “tan-hu” veya “Ģan-y�” unvanÝ ile anÝlan h�k�mdardan sonra “d�rt k�Ģe veya 

boynuz” ile “altÝ k�Ģe veya boynuz” adlarÝyla anÝlan y�ksek memuriyetler geliyordu. Bunlardan “d�rt 

k�Ģe”, d�nyanÝn d�rt ana y�n�, “altÝ k�Ģe” de altÝ tali y�n� es�s alÝnarak oluĢturulmuĢtur. “D�rt k�Ģe” 

ve “altÝ k�Ģe” memuriyetler de, kendi i�lerinde sağ ve sol olmak �zere iki kÝsma ayrÝlÝyordu.70 Her iki 

grupta yer alan memuriyetlere baĢta h�k�mdarÝn oğullarÝ ve k���k kardeĢleri olmak �zere hanedan 

ile akraba boylarÝn baĢkanlarÝ tayin edilmekteydi. Mesel�, “d�rt k�Ģe” grubuna bağlÝ memuriyetlerden 
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ilk ve �nemli mevkii, “sol bilge tigin” (Tso Hsien Wang) unvanÝ ile veliaht iĢgal etmekteydi. Her iki 

grupta bulunan g�revlilerden her birinin idaresine de ayrÝ ayrÝ sahalar ve m�stakil asker� birlikler 

verilmekteydi. Bunlardan sol grupta olanlarÝn sahalarÝ devletin doğu b�lgesinde, sağ grupta olanlarÝn 

sahalarÝ da devletin batÝ b�lgesinde bulunmaktaydÝ.71  

AyrÝca, y�ksek r�tbeli “24 komutan” (chang=baĢbuğ) da asker� birliklere komuta etmekteydi. 

KomutanlarÝn emrinde ise, b�y�k birer asker� birlik (bir t�men=on bin) bulunuyordu.72 Her komutan, 

b�y�k bir ihtimalle, tanÝnmÝĢ birer boyun baĢkanÝydÝ. Bu duruma g�re, T�rklerde halk, tamamen devlet 

teĢkil�tÝ i�ine alÝnmÝĢ demekti.  

G�kt�rklerin, UygurlarÝn ve diğer T�rk devletlerinin teĢkil�tlarÝ da es�s olarak Hun T�rklerininki 

ile aynÝ idi. �in YÝllÝklarÝnÝn bildirdiğine g�re, G�kt�rklerde 28 �eĢit unvan ve memuriyet vardÝ.73 Diğer 

T�rk devletlerinde g�r�len değiĢik unvan ve memuriyetlerle bu sayÝ Ģ�phesiz daha da artmaktadÝr. Bu 

unvan ve memuriyet adlarÝnÝn bir kÝsmÝnÝ T�rk�e kaynaklar vasÝtasÝyla �ğrenebilmekteyiz. Bunlar; 

“yabgu, Ģad, k�nd�r, aygu�Ý (devlet danÝĢmanÝ), �ge/�ge (devlet danÝĢmanÝ), yuğruĢ (bakan. 

KarahanlÝlarda vezir), il-teber (h�k�mdara bağlÝ bir topluluğun idarecisi), irkin/erkin (h�k�mdara bağlÝ 

bir topluluğun idarecisi), k�l-erkin (Oğuzlarda h�k�mdar vekili), apa tarkan, tarkan, baga tarkan, boyla, 

buyruk (bakan, nazÝr, komutan), buyruk �or, k�l �or (b�y�k komutan), inan�u/inan�/inal/inak, ataman, 

babacÝk (Atabeg=Ģehz�de m�rebbisi), tudun (vergi toplamaktan sorumlu g�revli), tutuk (asker� vali), 

s�-baĢÝ (ordu komutanÝ), alpagu (subay), seng�n/Ģeng�n (komutan, general), �abÝĢ/�avuĢ, kalabur 

(kÝlavuz, lider), yula, el�i, tilma� (terc�man), agÝ�Ý (hazined�r), alum�Ý (tahsild�r) tamga�Ý 

(TuğracÝ=m�h�rd�r), bitik�i (katip), yargan/yargucÝ (yargÝ�), em�i (ota�Ý=tabip)” gibi idar�, asker� unvan 

ve memuriyetlerdir.74 Hemen belirtelim ki, bu r�tbe ve dereceler boĢ bir unvandan ibaret değildi; her 

biri belirli bir yetki ve sorumluluğu g�stermekteydi.75 Fakat, bu unvan ve memuriyet sahiplerinin bir 

kÝsmÝnÝn g�rev ve sorumluluklarÝnÝ, daha da �nemlisi devlet teĢkil�tÝndaki yerlerini kaynaklar 

vasÝtasÝyla tespit etmek m�mk�n olmamaktadÝr. �te yandan, bu unvan ve memuriyetlerin bir kÝsmÝ 

(Yabgu, ġad) hanedan �yelerine verilmekteydi. Hanedan �yelerine verilen unvan ve memuriyetler de 

irsiydi, yani babadan oğula ge�mekteydi.76  

E. Hukuk 

Bilindiği gibi T�rkler, pek erken �ağlarda, Orta Asya‟da geniĢ sahalara h�kmeden ve b�y�k 

teĢkil�tlar kuran bir millet olarak tarih sahnesine �ÝkmÝĢlardÝr. Burada hemen Ģu h�kme varmak 

m�mk�nd�r: Devlet kurmak, hi� Ģ�phesiz kamu hukuku meydana getirmek demektir. T�rklerin, 

sağlam ve değiĢmez h�k�mler ihtiva eden hem kamu hukuklarÝ hem de �zel (aile) hukuklarÝ vardÝ. 

Hemen hemen b�t�n T�rk topluluklarÝnda, gerek kamu gerekse �zel hukuka dair b�t�n kanunlara 

“t�re” (t�r�) denmekteydi. Fakat onlar, t�reyi hi�bir zaman yazÝlÝ hale getirmemiĢlerdir. Bundan dolayÝ, 

eski T�rk hukukuna dair net, kesin, sağlam ve ayrÝntÝlÝ bilgilere sahip değiliz.  

Biraz yukarÝda zikrettiğimiz gibi, eski T�rk devletlerinin merkez ve taĢra teĢkil�tlarÝnda g�rev 

yapan �ok kalabalÝk bir memur kadrosu buluyordu. En b�y�ğ�n 
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den en k���ğ�ne kadar her memur, belirli bir unvan taĢÝyordu. Bu unvanlar sahibine sadece 

onur ve saygÝnlÝk değil, belirli bir g�rev ve sorumluluk da y�klemekteydi. Her memur, unvanÝn 

g�sterdiği g�rev ve sorumluluğu yasalara (t�re) uygun bir Ģekilde yerine getirmek durumundaydÝ. 

Daha doğrusu, baĢta T�rk devlet baĢkanlarÝ olmak �zere devlet idare etme g�rev ve sorumluluğunu 

�zerinde taĢÝyan herkes (ehl-i �rf), yasalarÝ uygulamakla g�revliydiler. B�t�n devlet g�revlileri ve halk 

da, yasalara uymakla y�k�ml�yd�ler. Zira, gerek devlet, gerek toplum hayatÝnda h�kim ve ge�erli 

olan g��, t�re h�k�mleriydi. Eski T�rk toplumunda t�re h�k�mlerine aykÝrÝ hareket edenler, cezadan 

baĢka ayÝplanmak ve dÝĢlanmak gibi ağÝr manev� bir baskÝya maruz kalÝyordu ki, bunu kolay kolay 

kimse g�ze alamÝyordu.  

Eski T�rklerde, devlet ile hukuk (t�re), birbirinden ayrÝlmayan, birbirini tamamlayan, daha 

�nemlisi birbirlerinin varlÝk sebebi olan iki temel unsur idi. Bunun i�in eski T�rk yazÝtlarÝnda devlet ile 

t�re genellikle birlikte zikredilmiĢtir.77 �zellikle Bilge Kağan (716-734), hem T�rk devletinin hem de 

t�resinin �lmezliğine inanmaktaydÝ. O bu inancÝnÝ ve d�Ģ�ncesini, “�stte g�k basmasa, altta yer 

delinmese (yani kÝyamet kopmazsa), T�rk milleti, devletini t�reni kim bozabilir?” Ģeklinde ifade ile 

ortaya koymuĢtur. Fakat Bilge Kağan, bu inancÝnda ve d�Ģ�ncesinde kÝsmen yanÝlmÝĢtÝr. Zira, 

�l�ms�zl�ğ�ne inandÝğÝ G�kt�rk Devleti, onun �l�m�nden kÝsa bir s�re sonra yÝkÝlmÝĢtÝr.78 Halbuki 

T�rk milletinin bu husustaki inancÝ ve d�Ģ�ncesi ise, daha ger�ek�i ve doğru olmuĢtur. Ona g�re, 

devlet yÝkÝlabilmekteydi. T�re ise kalÝcÝ idi (El kaldÝ, t�r� kalmaz=Devlet gider t�re kalÝr).79  

Yeni bir T�rk devleti kuran veya tahta �Ýkan her T�rk h�k�mdarÝ, ilk iĢ olarak atalarÝndan kalan 

t�reyi d�zenlemek ve y�r�rl�ğe koymakla, yani kanun h�kimiyetini sağlamakla icraatÝna baĢlÝyordu.80 

��nk�, eski T�rklerde t�reyi, devletin temeli sayan bir hukuk anlayÝĢÝ h�kimdi. BaĢka bir ifade ile 

s�ylememiz gerekirse, eski T�rk devletlerinde h�k�mdarÝn Ģahs� idaresine kalmÝĢ keyf� bir idare hi�bir 

zaman s�z konusu olmamaktaydÝ (bu hususta bkz. T�rk devlet baĢkanÝnÝn g�rev ve sorumluluklarÝ). 

Devletin ve b�t�n teĢkil�tÝn baĢÝ olan T�rk h�k�mdarlarÝ, aynÝ zamanda ad�let teĢkil�tÝnÝn da 

baĢÝydÝ. ġahsÝna ve devlete karĢÝ su� iĢleyenler i�in en b�y�k yargÝ� sÝfatÝyla bizzat yargÝda 

bulunabilir ve �l�m dahil her t�rl� cezayÝ verebilir ve uygulatabilirdi. Mesel� Attila, ĢahsÝna suikast 

d�zenleyen Bizans el�isinin sorgusunu bizzat kendisi yapmÝĢtÝr. Attila bu sorgulamada sadece Bizans 

el�isi değil, aynÝ zamanda bu olayÝn asÝl m�sebbibi olan Bizans imparatorunu da gÝyaben 

yargÝlamÝĢtÝr.81  

G�kt�rk kağanlarÝnÝn zaman zaman baĢkanlÝk yaptÝklarÝ y�ksek devlet mahkemesinde, “yargu” 

veya “yargan” (yargucu=assesseur=yargÝ� veya savcÝ yardÝmcÝsÝ) unvanÝnÝ taĢÝyan bir yargÝ� 

bulunmaktaydÝ. �nl� G�kt�rk veziri ve devlet danÝĢmanÝ Ton Yukuk bir ara (705-716) bu y�ksek 

mahkemede g�rev yapmÝĢtÝr.82 Hunlarda yargÝ�lÝk g�revi belirli ailelerin reislerine verilmekteydi.83 

Hazarlarda ise, her din� cemaat i�in ayrÝ yargÝ� tahsis edilmiĢtir. Buna g�re, Hazar �lkesinde 

Yahudilerin davasÝna iki, HÝristiyanlarÝn davasÝna iki, diğer din mensuplarÝnÝn davasÝna da bir yargÝ� 

bakmaktaydÝ.84  
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Eski T�rklerde, toplumunun hoĢ karĢÝlamadÝğÝ su�lar olduk�a ağÝr bir Ģekilde 

cezalandÝrÝlmaktaydÝ. Daha doğrusu bu hususta kanunlar, son derece sert ve tavizsiz idi. Adam 

�ld�rmek, barÝĢ zamanÝ kÝlÝ� �ekmek, zinada bulunmak, hayvan ka�Ýrmak, soygunculuk ve hÝrsÝzlÝk 

yapmak gibi fiiller kesinlikle yasak idi. Bu su�larÝ iĢleyenler idam edilir, mallarÝ devlet hazinesine alÝnÝr 

ve aile fertlerinin h�rriyetleri kÝsÝtlanÝrdÝ. Irza tecav�z de ağÝr su�lardan sayÝlÝrdÝ. Bu da bazen idamÝ 

gerektirirdi. Hafif su�lar ise, 10 g�n� aĢmamak �zere hapisle veya bedel �detmekle cezalandÝrÝlÝrdÝ.85  

B�y�k �l��de yerleĢik hayata ge�en Uygur T�rkleri, besiciliğin yanÝnda ziraat ve ticaret de 

yapmaktaydÝlar. YerleĢik hayat ve bu hayata dair �eĢitli faaliyetler, Uygurlarda �zellikle hukuk 

k�lt�r�n�n geliĢmesinde baĢlÝca rol oynamÝĢtÝr. Uygurlardan g�n�m�ze, fertlerin birbirleriyle, toplumla 

ve devletle olan iliĢkilerini g�steren �ok miktarda belge ulaĢmÝĢtÝr. Bu s�zleĢmeler, hi� Ģ�phesiz belirli 

ve yazÝlÝ kanunlara dayanmaktaydÝ. Aksi takdirde bu belgelerin bir anlamÝ ve ge�erliliği olamazdÝ. 

UygurlarÝn zamanÝna g�re �ok ileri ve medeni bir toplum olduklarÝnÝ g�steren bu belgeler, mal edinme, 

satÝĢ protokol�, malÝ ve eĢyayÝ kiraya verme, parayÝ faize verme, ortaklÝk kurma, evl�tlÝk verme, iĢ 

s�zleĢmesi, k�le satÝĢÝ, vakÝfn�me, vasiyetn�me, ipotek senedi gibi son derece �eĢitli hukuk� konularÝ 

kapsamaktaydÝ. �stelik bu belgeler, taraflarÝn hak ve hukukunu en iyi Ģekilde koruyabilecek bir hukuk 

anlayÝĢÝ ile yazÝlmÝĢtÝr ki, hi� kimse mağdur olmamaktaydÝ.86  

F. Ordu 

Eski T�rk devletleri iki temel kuruma dayanmaktaydÝ. Bunlardan biri aile, diğeri ordu idi. Ordu, 

T�rk devletlerinin hem temelini hem de baĢlÝca g�� kaynağÝnÝ oluĢturmaktaydÝ. T�rklerin gerek Orta 

Asya‟da, gerekse Orta Asya dÝĢÝndaki geniĢ sahalarda ve �eĢitli yabancÝ kavimler �zerinde h�kimiyet 

kurmalarÝ ve h�kimiyetlerini devam ettirebilmeleri, ancak g��l� ordularÝ s�yesinde m�mk�n 

olabilmiĢtir.  

Eski T�rklerde askerliğe �zel bir meslek g�z�yle bakÝlmazdÝ. ġahsÝnÝ, ailesini ve malÝnÝ korumak 

isteyen herkes asker olarak yetiĢmek zorundaydÝ. Bundan dolayÝ, hemen hemen her T�rk bir savaĢ�Ý 

idi.87 BaĢka bir ifade ile s�ylemek gerekirse, T�rklerde halk ordu, ordu da halk durumundaydÝ. Daha 

doğrusu, savaĢ zamanÝnda b�t�n halk bir ordu haline gelmekteydi. 

T�rklerde orduya ve askere “s�”88 veya “�erig” (�eri)89 denmekteydi. Askere, ayrÝca “er” veya 

“eren” adlarÝ da verilmekteydi. �te yanda G�kt�rk kağanlarÝnÝn bahadÝrlardan se�ilmiĢ �zel bir 

muhafÝz birliği bulunmaktaydÝ. Bu muhafÝz birliğinin askerleri ise, “b�ri” (kurt) adÝyla anÝlmaktaydÝ.90  

T�rk ordusunun baĢkomutanÝ kağan idi. KarahanlÝlar ile Oğuz T�rklerinde bir de ordu komutanÝ 

vardÝ. Bu komutan “s�-baĢÝ” unvanÝ ile anÝlmaktaydÝ. T�rk kağanÝ her savaĢta ordunun baĢÝnda 

bulunur ve orduya bizzat komuta ederdi. Ordunun diğer komuta heyetini de, h�k�mdar ailesinin fertleri 

ile akraba boylarÝn baĢkanlarÝ meydana getirmekteydi. Bunlar, Hunlarda “d�rt k�Ģe” ve “altÝ k�Ģe” 

adlarÝyla anÝlan b�y�k memuriyetlere tayin edilmekteydi. Emirlerinde de, sayÝsÝ bazen on binlere (bir 

t�men) kadar varan �eĢitli b�y�kl�kte birlikler bulunuyordu. Bu birlikler devletin merkez� ordusunu 
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teĢkil etmekteydi. Hunlarda ayrÝca, baĢlarÝnda boy baĢkanlarÝnÝn bulunduğu 24 b�y�k komutan vardÝ 

ki, bunlar da savaĢ zamanlarÝnda emirlerindeki birliklerle merkez� orduya katÝlmaktaydÝlar.  

1. TeĢkil�t  

Eski T�rk ordusu �eĢitli sayÝlarda birliklerden meydana geliyordu. En b�y�k birlik 10 bin kiĢilikti. 

Bu birliğe “t�men” adÝ veriliyordu. T�menler de, 1000‟li, 100‟l� ve 10‟lu olmak �zere kademeli olarak 

k���len birliklere ayrÝlmaktaydÝ. Bu birliklerin baĢlarÝnda da derecelerine g�re, “t�men baĢÝ”, “bin 

baĢÝ”, “y�z baĢÝ”, “on baĢÝ” gibi unvanlar taĢÝyan birer komutan bulunmaktaydÝ.91 Ġlk defa b�y�k Hun 

H�k�mdarÝ Mete (M.�. 209-174) zamanÝnda g�r�len bu teĢkil�t, ufak değiĢikliklerle b�t�n T�rk 

devletlerinde varlÝğÝnÝ korumuĢtur.  

Fakat, bu değiĢiklikler Ġsl�m medeniyeti �evresinde kurulan T�rk devletlerinin ordularÝnda daha 

fazla idi. Mesel�, Hun ordusundaki on binli, binli, y�zl� ve onlu sistem KarahanlÝ ordusunda pek fazla 

g�r�lmemektedir. KarahanlÝ ordusu “otag”,92 “hayl” ve “on otag” gibi adlarla anÝlan �eĢitli birliklere 

ayrÝlmaktaydÝ. Bug�nk� manga karĢÝlÝğÝ olan “otag”, 8-10 erden (asker) meydana geliyordu. BaĢÝnda 

bulunan komutana da “otag baĢÝ” deniyordu. “Hayl” ise 25-30 kiĢilik bir birlik olup, bug�nk� bir takÝma 

eĢitti. BaĢÝndaki komutan da “hayl baĢÝ” unvanÝ ile anÝlÝyordu. “On otag”93 da 80-100 erden (asker) 

oluĢuyordu. Bu da, bug�nk� bir b�l�ğ�n tam karĢÝlÝğÝ idi.94  

KarahanlÝlarda ayrÝca, 4 il� 12 bin kiĢi arasÝnda değiĢen bağÝmsÝz b�y�k birlikler de vardÝ.95 Bu 

bağÝmsÝz b�y�k birliklere “s�baĢÝ”lar komuta etmekteydi.  

Eski T�rk ordularÝnda �nemli asker� faaliyetler i�in kullanÝlan bazÝ �zel birlikler de 

bulunmaktaydÝ. Mesel� savaĢ zamanÝnda d�Ģman ordusunun durumunu �ğrenmek i�in bir keĢif kolu 

g�nderilmekteydi. Bu keĢif koluna “yelme” denmekteydi.96 KarahanlÝlarda aynÝ keĢif koluna “tutgak” 

adÝ verilmekteydi. Yine KarahanlÝlarda ordu sefere �Ýkarken “yezek” adÝyla anÝlan bir �nc� birlik 

oluĢturulmaktaydÝ.  

AyrÝca, d�ĢmanÝn gece ordug�hÝnÝ basan bir birlik daha vardÝ ki, buna da “akÝncÝ” denmekteydi. 

Ordug�ha ise, “han toyu” adÝ verilmekteydi. “Han toyu”, yani ordug�h, “sak�Ý” adÝ verilen n�bet�iler 

tarafÝndan sÝkÝ bir Ģekilde korunmaktaydÝ. “Sak�Ý”lar, d�Ģman casuslarÝnÝn sÝzma ve sabotaj 

faaliyetlerine karĢÝ “im”, yani parola kullanmaktaydÝlar.97 ParolayÝ bilmeyen kimse ise derhal 

�ld�r�lmekteydi.98  

T�rkler, baskÝn hareketine karĢÝ son derece dikkatli idiler. D�ĢmanÝn asker� faaliyetlerini 

�nceden �ğrenebilmek ve gerekli tedbirleri zamanÝnda alabilmek i�in onlarÝn g�zetleme kuleleri vardÝ. 

G�zetleme kulelerine ve bu kulelerde g�rev yapan n�bet�ilere “kargu”99 denmekteydi. AyrÝca bu 

kulelere “k�zet”, buradaki n�bet�ilere de “k�zet�i”100 (k�zetde�i/k�zetk��i) adÝ verilmekteydi. 

G�zetleme kuleleri, ordunun bir bakÝma ileri karakollarÝydÝ. BunlarÝn yeri, genellikle �evreye h�kim 

tepelerden se�ilmekteydi. KaĢgarlÝ Mahm�d‟un ifadesine g�re, g�zetleme kuleleri minare bi�iminde 

yapÝlmaktaydÝ. D�ĢmanÝn durumu, kulelerde yakÝlan ateĢler (gece) ve bu ateĢlerden �Ýkan dumanlar 
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(g�nd�z) vasÝtasÝyla haber verilmekteydi.101 B�ylece, binlerce kilometre uzaklardaki d�ĢmanÝn 

hareket haberi �ok kÝsa bir s�rede devletin merkezine ulaĢabilmekteydi.  

T�rk ordusunun ideal sayÝsÝ 400 bin idi.102 Tarih� kayÝtlara g�re, 400 bin kiĢilik ordu ilk defa 

Hun T�rklerinde g�r�lm�Ģt�r. Mesel�, b�y�k Hun H�k�mdarÝ Mete, �in ordusunu M.�. 203 yÝlÝnda 

Pe-teng kalesi �evresinde 400 bin atlÝdan oluĢan ordusuyla d�rt taraftan kuĢatmÝĢtÝr. Bu kuĢatmada 

Hun ordusu, ana y�nler ve bu y�nleri ifade eden renkler esas alÝnarak d�rt kÝsma ayrÝlmÝĢtÝr. Bu 

duruma g�re, kuzeyde 100 bin yağÝz (kara=siyah) atlÝ, batÝda 100 bin kiĢilik ak (beyaz) atlÝ, g�neyde 

100 bin kiĢilik doru (bordo) atlÝ, doğuda da 100 bin kiĢilik demir kÝrÝ atlÝ bulunuyordu.103 Bundan da 

anlaĢÝlÝyor ki, eski T�rk ordularÝnÝn birlikleri birbirinden bazen atlarÝn renklerine g�re ayrÝlmaktaydÝ.  

T�rk ordusu b�y�k �l��de “atlÝ birlikler”den (atlÝg=s�vari) meydana geliyordu. AyrÝca, T�rk 

ordusunda az da olsa “yaya birlikler” de (yadag) vardÝ. Mesel� El-teriĢ Kağan, 680 yÝlÝnda istikl�l 

m�cadelesine baĢladÝğÝ zaman komuta ettiği ordunun ��te ikisi atlÝ, ��te biri ise yaya idi.104  

2. SavaĢ (UruĢ / TokuĢ) Ara� veGere�leri (Te�h�z�t)  

SavaĢ ara� ve gere�lerinin baĢÝnda at ve sil�h yer alÝyordu. T�rklerin savaĢlardaki baĢarÝlarÝ, bu 

iki aracÝ �ok iyi kullanmalarÝndan ileri geliyordu. 

T�rk atÝ ufak yapÝlÝ ve �stelik kaba kÝllÝ idi. Onda saf kan Arap atÝnÝn zarafeti ve g�steriĢi yoktu. 

Fakat son derece dayanÝklÝ,105 �evik ve s�ratli idi. T�rkler b�t�n iĢlerini atlarÝ vasÝtasÝyla g�r�yorlardÝ. 

KaĢgarlÝ Mahm�d‟un ifadesiyle, kuĢ i�in kanat ne ise T�rk i�in de at o idi. Bundan dolayÝ her �adÝrÝn 

�n�nde daima koĢumlu bir at hazÝr bulunmaktaydÝ. 

S�vari tekniğini ilk bulan ve uygulayan kavim T�rklerdir.106 T�rk savaĢ sisteminde atlÝ birlikler 

baĢlÝca rol oynamaktaydÝ. KomĢularÝ, �zellikle �inliler s�vari tekniğini T�rklerden �ğrenmiĢlerdir. Hatta 

�inliler, M.�. 307 yÝlÝnda yaptÝklarÝ bir reformla hareket kabiliyeti az, ağÝr savaĢ arabalarÝnÝ hizmetten 

kaldÝrarak, Hun T�rklerininki gibi hafif s�vari birlikleri oluĢturmuĢlardÝr. 

SavaĢ ara� ve gere�lerinin en �nemli kÝsmÝnÝ sil�hlar oluĢturmaktaydÝ. Eski T�rk topluluklarÝ 

sil�ha “tolum”, sil�h kuĢanmaya da “tolum manmak” veya “tolumlanmak” diyorlardÝ. Eski T�rk 

askerleri, seferlerde ve savaĢlarda sil�hlarÝnÝ ve yiyeceklerini yanlarÝnda taĢÝrlardÝ. Halbuki baĢka 

ordular, sil�hlarÝnÝ ve yiyeceklerini taĢÝmak i�in binlerce araba kullanÝyorlardÝ. Et ihtiya�larÝnÝ 

karĢÝlamak i�in de, ordunun arkasÝndan binlerce sÝğÝr sevk ediyorlardÝ. Bu durum ise ordunun 

hareketini son derece g��leĢtiriyor ve yavaĢlatÝyordu. T�rkler ise, yiyecek ihtiya�larÝnÝ, genellikle 

yanlarÝna aldÝklarÝ et konservelerinden (kurutulmuĢ et) karĢÝlamaktaydÝlar. �inliler ve AvrupalÝ 

kavimler et konservesi yapmayÝ T�rklerden �ğrenmiĢlerdir. 

Eski T�rk sil�hlarÝnÝn baĢÝnda ok gelmekteydi. T�rkler oku, daha ziyade uzaktan yaptÝklarÝ 

savaĢlarda veya taktik gereği geri �ekilme sÝrasÝnda kullanmaktaydÝlar.107 �zellikle, at �zerinde d�rt 
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nala giderlerken oklarÝnÝ �nlerinde, arkalarÝnda ve yanlarÝnda bulunan hedeflere isabetli bir Ģekilde 

atmaktaydÝlar.108  

Eski T�rk kurganlarÝnda �eĢitli sil�hlar meydana �ÝkarÝlmÝĢtÝr. BunlarÝn baĢÝnda uzaktan savaĢ 

sil�hÝ olan ok ve yay gelmektedir. Ok, genellikle temren, 109 ahĢap �ubuk ve yelek gibi kÝsÝmlardan 

meydana geliyordu. En eski T�rk oklarÝnÝn temreni kemik idi. Daha sonra bu malzemenin yerini demir 

almÝĢtÝr. Bundan dolayÝ ok ucuna demirden yapÝlmÝĢ anlamÝnda bir s�z olan “tem�rgen”, yani temren 

adÝ verilmiĢtir. AyrÝca ok ucuna “baĢak” da denilmekteydi. En �ok kullanÝlan temren �� dilimli idi. 

AyrÝca d�z, yivli veya �engelli temrenler de vardÝ.110 Bunlardan en tehlikelisi �engelli temrenler idi. 

AtÝlan ok insanÝ �ld�rmemiĢ, yani yaralÝ bÝrakmÝĢsa, okun �ÝkarÝlmasÝ sÝrasÝnda �engelli temren 

yaralÝda b�y�k hasar yapmaktaydÝ. Hatta bu y�zden yaralÝ �lmekteydi.  

Bazen temrenin �zerinde ortada birleĢen delikler a�Ýlarak, hedefe giderken ses, yani ÝslÝk 

�Ýkaran oklar yapÝlmaktaydÝ. IslÝk �Ýkaran oklar OsmanlÝ d�neminde de kullanÝlmÝĢ olup, bunlara 

“�avuĢ oklarÝ” adÝ verilmekteydi. Bu oklar, genellikle iĢaret vermek veya hedef g�stermek i�in 

kullanÝlmaktaydÝ.111 �avuĢ oklarÝnÝ ilk bulan ve kendi birliklerinde uygulayan M.�. 209-174 yÝllarÝ 

arasÝnda Hun tahtÝnÝn sahibi b�y�k T�rk H�k�mdarÝ Mete (BagatÝr/Batur) idi.112 

Okun ahĢap �ubuğu, genellikle “huĢ” (koguĢ) ağacÝndan yapÝlmaktaydÝ.113 AhĢap �ubuğun 

arkasÝna da yelek il�ve edilmekteydi. Bundan maksat okun hedefe giderken dengesinin 

bozulmamasÝnÝ, yani dosdoğru gitmesini sağlamaktÝ. Bu t�r oklara “y�kl�g ok” denmekteydi.114  

Oklar, “sadak, okluk, kuruglug, kiĢ, kiĢ kuruglug” gibi adlarla anÝlan torbalarda taĢÝnmaktaydÝ. 

Genellikle kavak kabuğundan yapÝlan bu sadaklar (torbalar), ya atÝn terkisine, ya da savaĢ�ÝnÝn 

omzuna veya bel kayÝĢÝna (kemer) asÝlmaktaydÝ. 

Ok, m�stakil bir sil�h değildi. Ancak yay ile birlikte kullanÝlabilmekteydi. Merminin tabanca ve top 

vasÝtasÝyla atÝlabildiği gibi, ok da ancak yay ile fÝrlatÝlabilmekteydi.  

Yay, oku hedefe fÝrlatmak i�in kullanÝlan bir ara�tÝr. Bu kelime b�y�k bir ihtimalle “yaymak” fiilinin 

k�k�d�r. Yay, genellikle son derece sert ve sağlam bir ağa� t�r� olan “kayÝn” ağacÝndan 

yapÝlmaktaydÝ.115 YayÝn iki kÝsmÝ vardÝr. Biri sert ve sağlam bir ağa�tan veya boynuzdan yapÝlmÝĢ 

“kavisli kÝsmÝ”, diğeri �k�z bacaklarÝnÝn sinirinden veya hayvan bağÝrsağÝndan yapÝlmÝĢ “gerilen 

kÝsmÝ”. Bu ikinci kÝsma “kiriĢ” denmekteydi. KiriĢ, yani sinir kÝsmÝ, kavisli ahĢabÝn iki ucuna bağlanmak 

suretiyle yay meydana getirilmekteydi. YayÝn �zerine sÝrÝm (ince deri par�asÝ) veya sinir 

sarÝlmaktaydÝ.116 Bundan maksat, yayÝn hem direncini artÝrmak, hem de kuruyup evsafÝnÝ 

yitirmemesini sağlamaktÝ. AyrÝca, esnekliğini korumasÝ i�in yayÝn �zerine zamk da s�r�lmekteydi.  

Ok �ubuğunun arka kÝsmÝnÝn tam ortasÝnda “gez” (kez) adÝ verilen bir kertik bulunmaktaydÝ. 

“Gez” vasÝtasÝyla kiriĢe yerleĢtirilen ok, yayÝ bir elle tutmak ve diğer elle kiriĢi germek suretiyle 

atÝlmaktaydÝ. 
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T�rklerin �ok �eĢitli yaylarÝ vardÝ. Bunlardan en m�kemmeli tersine germek suretiyle kullanÝlan 

�ift kavisli “refleks yaylar” idi.117 Bu yaylarla atÝlan oklarÝn �ld�rme g�c� �ok y�ksekti.  

Yay tÝpkÝ sadak gibi omuza asÝlmak suretiyle taĢÝnmaktaydÝ. BaĢka bir ifade ile s�ylemek 

gerekirse, ok ve yay T�rk savaĢ�ÝsÝnÝn daima elinin uzanabileceği bir yerde bulunmaktaydÝ. Zira T�rk 

savaĢ�ÝsÝ, ancak sil�hÝyla birlikte olduğu zaman kendisini g�venlikte hissetmekteydi. 

Eski T�rk kurganlarÝnda kÝlÝ�, me� (kÝsa kÝlÝ�), 

 mÝzrak (kargÝ, s�ng�g),118 kÝsa mÝzrak (ka�ut), bÝ�ak, han�er (b�gde/b�kte), g�rz (topuz), 

kam�Ý (berge) ve kement (ukruk) gibi �eĢitli yakÝndan savaĢ sil�hlarÝ bulunmuĢtur. Bunlardan kÝlÝ�, 

T�rk savaĢ�ÝsÝnÝn en �ok kullandÝğÝ sil�h idi.119 T�rk kÝlÝ�larÝnÝn kabzaya yakÝn kÝsmÝ d�z, uca yakÝn 

kÝsmÝ ise hafif kavisliydi. Bu rastgele verilmiĢ bir eğrilik değildi. Zira, savaĢ�ÝnÝn vurduğu darbede 

b�t�n g�� burada toplanmaktaydÝ.120 Bundan dolayÝ T�rk kÝlÝcÝnÝn kesici g�c� �ok y�ksekti. 

Genellikle ahĢap olan T�rk kÝlÝ�larÝnÝn kabzalarÝ (boyÝn), sade ve yalÝn değildi; kabzalarÝn baĢÝ, 

bazen T�rklerin hayatÝnda �nemli bir yer tutan kurt baĢlarÝ Ģeklinde yapÝlarak, kÝlÝ�lara bir sanat eseri 

�zelliği kazandÝrÝlÝyordu.  

KÝlÝ�lar, yalÝn halde değil, “kÝn” adÝ verilen bir �eĢit kÝlÝf i�inde taĢÝnmaktaydÝ. KÝlÝ� kÝnÝ da bir 

halka ile savaĢ�ÝnÝn kemerine asÝlmaktaydÝ. KÝlÝ� �ekmekte kolaylÝk sağlamak i�in, kÝlÝ� kÝnÝnÝn yeri sol 

tarafta bulunmaktaydÝ.  

Eski T�rk hayatÝnda bÝ�ak, hem g�nl�k hayatta hem de savaĢlarda en �ok kullanÝlan bir 

eĢyalardan idi. T�rklerin �ok �eĢitli bÝ�aklarÝ vardÝ. Bunlardan en �ok dikkat �ekeni ise, her iki tarafÝ da 

kesen “kingÝrak” adlÝ bÝ�aktÝr. T�rkler bu t�r bÝ�ağa bug�n “kama” adÝnÝ vermektedirler.  

T�rk savaĢ�ÝlarÝnÝn �eĢitli savunma sil�hlarÝ da vardÝ. BunlarÝn baĢÝnda kalkan (tura), zÝrh (yarÝk) 

ve tolga (tulga,yaĢuk/aĢuk) geliyordu. Kalkan, genellikle deri, ahĢap ve demir gibi sil�h darbelerine 

dayanÝklÝ maddelerden yapÝlmaktaydÝ. ZÝrh ve tolga ise, deri121 ve �eĢitli madenlerden imal 

edilmekteydi.122 T�rkler, iki �eĢit zÝrh kullanmaktaydÝlar. Bunlardan biri “k�be yarÝk”, diğer “say yarÝk” 

adÝyla anÝlmaktaydÝ.123 “K�be yarÝk” b�t�n v�cudu �rten bir zÝrh idi. “Say yarÝk” ise, sadece demir 

g�ğ�sl�kten ibaretti.  

3. Asker� Eğitim  

Geleceğin T�rk savaĢ�ÝsÝ, asker� eğitime daha �ocukluk �ağÝnda baĢlamaktaydÝ. �zellikle 

�ocuklarÝn oynadÝklarÝ oyunlar, asker� eğitim i�in �nemli bir vasÝta olmaktaydÝ. Mesel�, annesinin 

yardÝmÝndan kurtulup, y�r�meye baĢlayan T�rk �ocuklarÝ, koyunlarÝn sÝrtÝna binerek, �nce farelere, 

gelinciklere ve kuĢlara, daha sonra tilkilere ve tavĢanlara ok atmak Ģeklinde oynadÝklarÝ oyunlarla 

�deta ilk asker� eğitimlerini yapmaktaydÝlar.124 �ocuklar, bununla kalmamaktaydÝlar; oyunla 

baĢladÝklarÝ asker� eğitime, tÝpkÝ yetiĢkinler gibi atlara binmekle devam etmekteydiler. BaĢka bir ifade 

ile s�ylemek gerekirse, her T�rk savaĢ�ÝsÝ ata binmeyi ve at �zerinde ok atmayÝ da �ocukluk �ağÝnda 
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�ğrenmekteydi. Hatta, Kazak konar-g��erlerinde 3-4 yaĢlarÝndaki �ocuklarÝn rahat�a ata binebilmeleri 

i�in �zel eyer takÝmlarÝ bile vardÝ.125 �ocuklar, kendilerine sağlanan bu imk�nlarla daha �nce koyun 

sÝrtÝnda yaptÝklarÝnÝ bu defa at �zerinde tekrarlayarak, eğitimlerini pekiĢtirmekteydiler. B�ylece onlar 

gen�lik �ağÝna gelip, T�rk ordularÝna katÝldÝklarÝnda �ok iyi ata binmekte ve at sÝrtÝnda ok 

atabilmekteydiler. Bundan sonra sÝra at sÝrtÝnda sil�hlarÝ kullanmakta, yeteneği geliĢtirmeye 

gelmekteydi. Bu da ordu saflarÝnda yapÝlan eğitimlerle ger�ekleĢtirilmekteydi.  

T�rk ordularÝ saldÝrÝ durumuna g�re eğitilmekte ve d�zenlenmekteydi. Eğitimler, genellikle canlÝ 

ve hareketli hedefler �zerinde yapÝlmaktaydÝ. Bu hususta, s�rek126 avlarÝ, yarÝĢlar (at ve ok) ve �eĢitli 

sportif faaliyetler (cirit oynama, g�lle atma, g�reĢ, kayak v.s.), savaĢ eğitimi i�in birer vasÝta olarak 

kullanÝlmaktaydÝ. Binlerce av hayvanÝnÝn vurulmasÝ ile sonu�lanan s�rek avlarÝ, �deta bir savaĢ 

tatbikatÝ Ģeklinde cereyan etmekteydi. Bu faaliyete hemen hemen b�t�n ordu birlikleri katÝlmaktaydÝ. 

�in YÝllÝklarÝnÝn kayÝtlarÝna g�re, M.�. 62 yÝlÝnda Hun h�k�mdarÝnÝn y�netiminde d�zenlenen b�yle bir 

s�rek avÝna 100 bin atlÝ birden katÝlmÝĢtÝr.127 

Eski T�rk asker� eğitimi; emre itaat, anÝnda karar verme ve g�sterilen hedefi vurma gibi bug�n 

de ge�erli temel ilkelere dayanmaktaydÝ. Tarih� kayÝtlara g�re, bu ilkelere dayanan eğitimi ilk defa 

b�y�k Hun h�k�mdarÝ Mete uygulamÝĢtÝr. ġimdi bu eğitimle ilgili faaliyeti �in YÝllÝklarÝnda anlatÝldÝğÝ 

Ģekilde nakledelim:  

Mete, Hun H�k�mdarÝ Tuman‟Ýn “Ulu Hatun”undan doğmuĢ en b�y�k oğlu ve veliahtÝydÝ. 

Tuman, b�y�k bir devlet adamÝ olmakla birlikte saray kadÝnlarÝnÝn etkisine a�Ýk bir kimse idi. 

Ger�ekten de o, sonradan aldÝğÝ eĢlerinden birinin etkisi altÝnda kalarak, oğlu Mete‟den veliahtlÝk 

hakkÝnÝ almak istemiĢtir. Bundan dolayÝ onu komĢu Y�e-�ilere g�ndermiĢ ve arkasÝndan da bu kavme 

saldÝrmÝĢtÝr. Bundan maksat, Mete‟nin Y�e-�iler tarafÝndan sessizce ortadan kaldÝrÝlmasÝnÝ 

sağlamaktÝ. Fakat Mete, gafil avlanmamÝĢtÝr. BabasÝnÝn hareketini adÝm adÝm takip ediyor olmalÝ ki, 

Hun ordusu harekete ge�er ge�mez, kendisi Hun �lkesine ka�Ýp kurtulmayÝ baĢarmÝĢtÝr. Kurduğu 

komplo hedefine ulaĢmayÝnca, bu defa Mete‟nin baĢarÝsÝna sevinmiĢ g�z�ken Tuman, y�netimine on 

bin atlÝ (bir t�men) vererek, oğlunu �d�llendirmiĢ ve bu olayÝ da kapatmak istemiĢtir. �te yandan 

Mete, babasÝnÝn aksine bu olayÝ kapatmak ve unutmak niyetinde değildi. Nitekim o, bu olaydan 

hemen sonra babasÝnÝn verdiği t�meni, babasÝna karĢÝ bir darbe i�in katÝ bir asker� disiplin i�inde 

eğitmeye baĢlamÝĢtÝr. OlayÝn bundan sonraki kÝsmÝnÝ �in YÝllÝklarÝndan okuyalÝm:  

“Mete, (hedefe giderken) ÝslÝk �Ýkaran bir ok im�l etti. AtlÝ-ok�u birliğinin eğitimi esnasÝnda 

kendisi bu oku nereye atarsa, erlerinin de hep birlikte o maddeyi vurmalarÝ gerektiğini emretti. Bunu 

yapmayanÝn baĢÝnÝ kesecekti. Avda, ÝslÝk �Ýkaran ok nereye atÝlÝrsa, orayÝ vurmayan kimsenin baĢÝ 

hemen g�vdesinden ayrÝlacaktÝ. Bizzat Mete, ÝslÝk �Ýkaran okunu değerli atlarÝndan birinin v�cuduna 

attÝ ve bu anda maiyetinden okunu atmaya cesaret edemeyenleri idam etti. O, kÝsa bir s�re sonra oku 

ile kendi sevgili eĢini vurdu. Bu defa da maiyetinden bazÝlarÝ (bu durum karĢÝsÝnda) donup kaldÝlar ve 

oklarÝnÝ atmaya cesaret edemediler. Bunlar da Mete tarafÝndan idam edildi. 



 1474 

Bir s�re sonra Mete, av sÝrasÝnda ÝslÝk �Ýkaran oku ile babasÝnÝn değerli atÝnÝ vurduğu zaman, 

maiyeti istisnasÝz hep birlikte aynÝ hedefe ok attÝ. Bu durum �zerine Mete, maiyetine tamamen 

g�venebileceğini �ğrendi. Sonra o, babasÝ ile ava gitti ve Hun h�k�mdarÝ (Tan-hu/ġan-y�) olan 

babasÝna ÝslÝk �Ýkaran okunu attÝ. B�t�n maiyeti de aynÝ istikamete niĢan aldÝ ve b�ylece Hun 

h�k�mdarÝ �ld�r�ld�. Bunun �zerine Mete, �vey annesi ve �vey kardeĢini, kendisine itaat etmeyen 

b�t�n devlet b�y�klerini �ld�rd� ve kendisini Hun h�k�mdarÝ il�n etti”.128  

G�r�ld�ğ� gibi, Mete, emrindeki birliği babasÝna karĢÝ bir darbe hareketi i�in hazÝrlarken, onu 

tavizsiz katÝ bir asker� disiplin i�inde eğitmiĢtir. Bunu yaparken de, bizzat kendisinin icat ettiği -hedefe 

giderken ÝslÝk �Ýkaran- oklarÝ kullanmÝĢ ve t�menini canlÝ hedefler �zerinde birka� defa denemeden 

ge�irmiĢtir. Bundan maksat, her savaĢ�Ýya, savaĢ esnasÝnda tek baĢÝna g�revlerini baĢarÝlÝ bir Ģekilde 

yapabilecek vasÝflarÝ �nceden kazandÝrmaktÝ. Bu vasÝflarÝ Ģ�yle a�Ýklayabiliriz:  

A. Verilen Her T�rl� Emre Tam Ġtaat 

Emre itaat asker� disiplinin temel ĢartÝdÝr. Disiplin olmaksÝzÝn hi�bir orduda d�zen ve hareket 

birliği sağlanamaz. ��nk� b�t�n asker� faaliyetler emir-komuta zinciri i�inde ger�ekleĢmektedir. Emir-

komuta d�zeni i�inde emre itaati sağlayamamÝĢ bir ordu komutanÝnÝn savaĢlarda hi�bir baĢarÝ ĢansÝ 

yoktur. Bu durumu �ok iyi bilen Mete, birliğini eğitirken �ncelikle emir-komuta d�zeni i�inde emre itaati 

sağlamaya �alÝĢmÝĢtÝr. Fakat o, sadece emir vermekle yetinmemiĢ; verdiği emri �nce bizzat kendisi 

uygulayarak, bu emrin dÝĢÝnda kimsenin kalamayacağÝnÝ da g�stermiĢtir.  

B. S�ratli ve Ġsabetli Karar Verme 

Asker� faaliyetlerde hangi derecede ve r�tbede olursa olsun g�rev verilen kiĢiye, hem yetki 

verilmekte hem de sorumluluk y�klenmektedir. Yetki ve sorumluluk verilen kiĢi de, hi� Ģ�phesiz, tek 

baĢÝna bazÝ kararlar verip, bu kararlarÝ uygulamaktadÝr. �yleyse bu kiĢinin kararlarÝ s�ratli ve isabetli 

bir Ģekilde vermesi gerekmektedir. ��nk� savaĢlar s�rat i�inde ge�mektedir; uzun uzun d�Ģ�nmeye 

imk�n vermemektedir. Teredd�t eden ve hiss� davranan kimse, �st�nl�ğ� karĢÝ tarafa kaptÝrmakta ve 

savaĢÝ kaybetmektedir. ĠĢte Mete, teredd�tt�n ve hiss� davranÝĢÝn hayata m�l olacağÝnÝ eğitim 

esnasÝnda g�stermek suretiyle, askerlerini s�ratli karar vermeye alÝĢtÝrmÝĢtÝr. 

C. Hedefi Vurmada Tam Ġsabet 

KarĢÝlaĢan iki kuvvetten birinin diğerine �st�nl�k sağlamasÝ, rakibin bertaraf edilmesi ĢartÝna 

bağlÝdÝr. Bu da sil�hÝ karĢÝ taraftan daha iyi bir Ģekilde kullanmakla m�mk�nd�r. Bilindiği gibi, T�rkler, 

savaĢ ara� ve gere�lerini iyi bir Ģekilde kullanabilmek i�in asker� eğitime daha �ocuk yaĢta 

baĢlamaktaydÝlar. Bu eğitim s�rekli egzersizlerle gen�lik �ağÝna kadar devam etmekteydi.  

B�ylece T�rk gen�leri, ordu saflarÝna usta bir binici ve iyi bir sil�hĢor olarak katÝlmaktaydÝlar. 

Onlar, ordu saflarÝnda katÝldÝklarÝ av partileri, at ve ok yarÝĢlarÝ ve �eĢitli sportif faaliyetlerle, binicilikte 

ve sil�h kullanmakta yeteneklerini geliĢtiriyorlar ve pekiĢtiriyorlardÝ. Bu suretle d�ĢmanÝn karĢÝsÝna 
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�Ýkan T�rk savaĢ�ÝlarÝ, her defasÝnda hedefi vurmakta tam isabet sağlÝyorlardÝ. Sidoine‟nin dediği gibi, 

(HunlarÝn) oklarÝ �l�m taĢÝdÝğÝndan niĢan aldÝklarÝ kimseye daima yazÝk olmaktaydÝ”. 

Sonu� olarak Mete, tarihte ilk defa bu vasÝflara sahip, yani verilen emre uyan, anÝnda karar 

veren ve g�sterilen hedefi tam bir isabetle vuran, demir bir disiplin i�inde, �n�nde durulmaz 

profesyonel bir ordu meydana getirmiĢtir. 

4. SavaĢ ve Taktik  

T�rk savaĢ sistemi “hareket ve s�rat” �zerine kurulmuĢtur. S�ratin savaĢtaki �nemini ilk 

keĢfeden millet T�rklerdir.129 T�rklere, savaĢta hareket ve s�rat �st�nl�ğ�n� sağlayan baĢlÝca unsur 

at idi. Diyebiliriz ki, T�rkler, atÝn sağladÝğÝ s�rat ve hareket s�yesinde karĢÝ konulmaz bir g�ce 

ulaĢmÝĢlardÝr.  

T�rklerin savaĢ yetenekleri ve uyguladÝklarÝ taktikler �ağdaĢ tarih�iler tarafÝndan Ģ�yle tasvir 

edilmiĢtir:  

Ammianus: “(Hunlar) piyade olarak d�v�Ģmeye hi� alÝĢkÝn değillerdi. Bir defa eyere oturduktan 

sonra, k���k ve �irkin, ama yorulmak bilmeyen ve yÝldÝrÝm gibi giden atlarÝna sanki yapÝĢÝk kalÝrlardÝ. 

SavaĢlarda korkun� �ÝğlÝklar atarak, d�ĢmanÝn �zerine �ullanÝrlar. Bir direnme ile karĢÝlaĢÝnca, hemen 

dağÝlÝrlar, ama kÝsa zaman sonra aynÝ s�ratle gelerek, �nlerine �Ýkan her Ģeyi delip ge�erler. Buna 

rağmen bir m�stahkem mevkii kuĢatÝp, merdivenlerle ele ge�irme sanatÝnÝ bilmezler. Ancak, ĢaĢÝlacak 

kadar uzak mesafelere attÝklarÝ ve demir kadar sert ve �ld�r�c� sivri kemikten u�lu oklarÝnÝ atmada 

g�sterdikleri maharete hi� kimse eriĢemezdi”.130  

Ammianus: “(Hunlar) y�r�rken ağÝr aksak, fakat at �st�nde pire gibi �evik ve dayanÝklÝdÝrlar. 

Korkun� savaĢ�Ýlar olup, yay ve kement kullanmakta eĢsizdirler”.131  

St. Efraim: “(HunlarÝn) haykÝrmalarÝ arslanlarÝn k�kremesini andÝrÝr. AtlarÝ �zerinde ufukta bir 

fÝrtÝna gibi u�arlar. OrdularÝyla bir tufan gibi kapladÝklarÝ b�t�n arz �zerinde dehĢet uyandÝrmÝĢlardÝr. 

Sil�hlarÝna karĢÝ gelebilecek kimse mevcut değildir”.132 

�inliler: “T�rkleri �st�n yapan atlÝlarÝ ve ok�ularÝdÝr. Kendilerine uygun gelirse, Ģiddetle 

saldÝrÝrlar, tehlikede olduklarÝnÝ sezerlerse r�zgar gibi ka�arlar, ĢimĢek gibi kaybolurlar”.133 

T�rk savaĢ sisteminde m�stakil ve hareketli birlikler baĢlÝca rol oynamaktaydÝ. Bu birlikler, 

savaĢta tam bir hareket serbestliği i�inde sÝk sÝk dağÝlmakta ve birleĢmekteydiler. SavaĢ�Ýlar da at 

�zerinde s�ratle giderlerken �ne, arkaya ve yana isabetli bir Ģekilde oklarÝnÝ atmaktaydÝlar.  

IrmaklarÝn, vadilerin ve tepelerin sağladÝğÝ avantajlardan azam� �l��de yararlanmak, �deta T�rk 

savaĢ taktiğinin bir par�asÝ idi. T�rkler, savaĢta kendilerine avantaj sağlayacak stratejik yer ve 

mevkileri d�Ģmana kaptÝrmamaya b�y�k �zen g�steriyorlardÝ. Bundan dolayÝ savaĢ meydanÝna 

d�Ģmandan �nce gelmeyi ve stratejik mevkileri tutmayÝ hi�bir zaman ihmal etmezlerdi.  
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T�rklerde, savaĢ i�in ayÝn birinci ve ikinci yarÝsÝ, zamanÝn gece ve g�nd�z, havanÝn da yağÝĢlÝ ve 

yağÝĢsÝz olmasÝ gibi durumlar �ok �nemliydi. Bu hususta onlar, kendileri i�in en uygun zamanÝ 

se�mekteydiler. Mesel� Hunlar, genellikle ayÝn ilk yarÝsÝnda h�cuma ge�mekteydiler, ayÝn ikinci 

yarÝsÝnda da geri �ekilmeye baĢlamaktaydÝlar. S�rpriz baskÝnlarda da, �zellikle, ayÝn dolun (bedir) 

halde bulunduğu geceyi tercih etmekteydiler.134 ��nk� bu durum, d�ĢmanÝ en pasif halinde 

basabilmek i�in kendilerine b�y�k bir avantaj sağlamaktaydÝ. �te yandan T�rkler, yağmurlu havalarda 

da savaĢmaktan daima ka�ÝnÝyorlardÝ. ��nk�, yağmurda yayÝn �zerindeki zamk erimekte, kiriĢ 

gevĢemekte ve bu durum da yayÝn kullanÝlmasÝnÝ son derece g��leĢtirmekteydi. Hatta bu durum 

savaĢÝ bÝrakmayÝ ve geri �ekilmeyi bile zorunlu kÝlmaktaydÝ.135  

Eski T�rk savaĢlarÝnÝn bazÝ ortak �zellikleri vardÝ. BunlarÝ Ģu Ģekilde belirlemek m�mk�nd�r:  

a- YÝldÝrma ve yÝpratma,  

b- Sahte geri �ekilme,  

c- Pusuya d�Ģ�rme ve imha.  

ġimdi bunlarÝ birer birer ele alarak, kÝsaca a�Ýklamaya �alÝĢalÝm:  

A. YÝldÝrma ve YÝpratma 

T�rkler savaĢa, �nce d�ĢmanÝn maneviy�tÝnÝ bozmakla baĢlÝyorlardÝ. Bu hususta en �ok 

baĢvurduklarÝ y�ntem “korkutma” idi. ��nk�, savaĢÝn gidiĢi ve sonucu �zerinde korkunun �ok b�y�k 

etkisi vardÝ. Her Ģeyden �nce korku, d�Ģ�nceyi ve hareketi bozmakta, iradeyi zayÝflatmakta, azmi ve 

cesareti kÝrmakta ve savunma g�c�n� azaltmaktaydÝ.  

Korkunun insan �zerindeki bu g�c�n� ve etkisini �ok iyi bilen T�rkler, ama�larÝna ulaĢmak i�in 

“korkutma”yÝ ustalÝkla kullanÝyorlardÝ. Bunun i�in onlar, daha sefere �Ýkmadan �nce kendileri hakkÝnda 

korkun� rivayetler yaymak suretiyle d�ĢmanlarÝnÝn arasÝna b�y�k bir korku salÝyorlardÝ. Bu faaliyet, 

d�Ģmanla karĢÝlaĢÝp, y�z y�ze gelince, daha baĢka Ģekillerde devam ediyordu. Mesel� onlar, k���k 

gruplar halinde, beklenmedik zaman ve yerlerde yaptÝklarÝ s�rpriz saldÝrÝlarla bir taraftan d�Ģmana 

madd� kayÝplar verdiriyorlar, diğer taraftan yeri g�ğ� inleten korkun� naralar atarak,136 t�yler �rperten 

�ÝğlÝklar �Ýkararak ve ağÝr tehditler savurarak, d�ĢmanÝn moralini ��kertmeye �alÝĢÝyorlardÝ. Burada 

hemen belirtelim ki, korkun� naralar veya �ÝğlÝk atmanÝn sadece d�ĢmanÝ korkutmaya değil, aynÝ 

zamanda kendilerine faydasÝ vardÝ. ��nk�, bağÝrmak sinirleri germekte ve vuruĢlarÝ daha kuvvetli hale 

getirmekteydi.  

T�rkler, savaĢÝn “yÝldÝrma ve yÝpratma” safhasÝnda daima uzaktan savaĢmayÝ tercih ediyorlardÝ. 

Bu, hi� Ģ�phesiz, akÝllÝca bir davranÝĢ idi. ��nk� T�rkler, uzaktan savaĢla bir taraftan d�Ģmana ağÝr 

kayÝplar verdirirken, diğer taraftan kendileri i�in kan kaybÝnÝ b�y�k �l��de azaltmaktaydÝlar. T�rklerin 

uzaktan savaĢ i�in kullandÝklarÝ yeg�ne sil�h, �ok uzak mesafelere isabetli bir Ģekilde attÝklarÝ ok idi. 

Onlar, atlarÝ �zerinde �deta u�ar gibi s�ratli bir Ģekilde saldÝrÝrlarken, b�t�n oklarÝnÝ d�Ģman �zerine 
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boĢaltmaktaydÝlar. Yağmur gibi yağan oklar karĢÝsÝnda d�Ģman ordusunun �n saflarÝ da, �deta tÝrpan 

yemiĢ otlar gibi birer birer yere serilmekteydi.137 Bu hareket, d�Ģman ordusunu maddeten ve manen 

��kertinceye kadar devam etmekteydi.  

�te yandan, T�rk birliklerinin yaptÝklarÝ keĢif seferleri ve akÝnlar da bir bakÝma d�ĢmanÝn g�z�n� 

yÝldÝrmak ve yÝpratmak amacÝnÝ g�d�yordu. T�rkler, �zellikle g�zlerine kestirdikleri �lke �zerine b�y�k 

bir fetih hareketine giriĢmeden �nce bir�ok defa keĢif seferi ve akÝn yapmaktaydÝlar. Bu arada k���k 

akÝncÝ birlikleri d�ĢmanÝn yÝğÝnak merkezlerine, irtibat noktalarÝna, ileri karakollarÝna, keĢif kollarÝna, 

�nemli yol kavĢaklarÝna, yiyecek ve malzeme depolarÝna y�zlerce baskÝn d�zenlemekteydiler. Bu 

baskÝnlar d�ĢmanÝ takatsiz d�Ģ�r�nceye kadar devam etmekteydi.138 

B. Sahte Geri �ekilme 

T�rk savaĢ�ÝlarÝ oklarÝnÝ boĢaltÝp, d�Ģman ile y�z y�ze gelince, mÝzrak, g�rz ve kÝlÝ� gibi 

yakÝndan savaĢ sil�hlarÝnÝ kullanÝyorlardÝ. B�ylece taraflar arasÝnda kanlÝ bir boğuĢma baĢlÝyordu. 

Fakat, y�z y�ze �arpÝĢma �ok uzun s�rm�yordu. Bu arada T�rk komutanlarÝ d�ĢmanÝn savaĢ g�c�n� 

�l��yorlardÝ. Eğer T�rk komutanlarÝ bu ilk y�z y�ze �arpÝĢmada baĢ edemeyecekleri bir kuvvetle 

karĢÝlaĢtÝklarÝnÝ anlamÝĢlarsa, birliklerine s�ratle geri �ekilme emrini veriyorlardÝ.139 Bundan ama�, 

d�ĢmanÝ yormak, bitkin d�Ģ�rmek ve kendileri i�in uygun bir yere �ekip, burada pusuya d�Ģ�rerek, 

imha etmekti. Halbuki karĢÝ taraf bu durumu ger�ek bir ka�ÝĢ olarak değerlendiriyor ve hemen takibe 

baĢlÝyordu. Bu da d�Ģman saflarÝnÝn bozulmasÝna ve emir-komutanÝn yitirilmesine sebep oluyordu.  

Sahte geri �ekilme b�y�k bir s�rat i�inde ger�ekleĢiyordu. Bu arada T�rk savaĢ�ÝlarÝ, tÝpkÝ 

saldÝrÝda olduğu gibi, atlarÝ �zerinde geri d�n�p oklarÝnÝ aynÝ isabetle atarak, arkalarÝndan gelen 

d�Ģmana kayÝplar verdiriyorlardÝ. Bu durum, pusunun kurulduğu yere kadar devam ediyordu.  

C. Pusuya D�Ģ�rme ve Ġmha 

Pusu, T�rk savaĢ sisteminin son safhasÝ idi. Pusu kurulacak yer �nceden belirlenmekteydi. 

Pusu yeri i�in genellikle iki tarafÝ dağlÝk derin vadiler ile orman, bataklÝk, ��l ve u�urum kenarlarÝ gibi 

belirli �zellikleri olan arazi par�alarÝ se�ilmekteydi. SavaĢtan �nce bazÝ birlikler burada pusuya 

yatÝrÝlmaktaydÝ. Sahte geri �ekilme ile pusu yerine �ekilen d�Ģman, burada kÝska� veya �ember i�ine 

alÝnmaktaydÝ. Bundan sonra d�Ģman birka� saat i�inde tamamen imha edilmekteydi. 
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A. Hâkimiyet Ülküsü ve Devlet Geleneği  

 

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi / Prof. Dr. Osman Turan [s.845-856]  

 

Dest�n ve Efs�nelere G�re 

“Oğuz Kağan: Ey oğullarÝm!  

 

�ok savaĢtÝm, �ok yaĢlandÝm.  

G�k-TanrÝ‟ya borcumu �dedim.” 

(Oğuz Dest�nÝ) 

illetlerin yaĢayÝĢ, d�Ģ�n�Ģ ve inanÝĢlarÝnÝ araĢtÝrÝrken milli dest�n, menkÝbe ve efs�neler bazan 

tarih vesikalarÝ arasÝnda birinci derecede ehemmiyet kazanÝr. Bunlar yalnÝz tarihin eksikliklerini 

doldurmakla kalmaz; i�tim�� r�hun akislerini, d�Ģ�nce ve inan�larÝnÝ meydana koymak bakÝmÝndan da 

�ok m�him bir mevki iĢgal ederler. Bu sebeple Oğuz dest�nÝ ile baĢlamakta isabet vardÝr. Eski 

T�rklerin veya OğuzlarÝn tarih� fetihlerini dest�n� bir Ģekilde anlatan Oğuz-n�me‟ye g�re ilk cih�n 

h�kimiyeti Oğuz Kağan tarafÝndan kurulmuĢtur. Nitekim dest�n Oğuz Han‟Ýn �in, Hindistan, Ġran, 

Azarbaycan, Irak, Suriye, MÝsÝr, Anadolu (R�m), Rus ve hatt� Frenk �lkelerini fethettiğini anlatÝrken 

Kun (Hun), G�kt�rk ve Sel�uk devirlerini Ģum�l�ne almakta ve hatt� dest�nÝn muahhar par�alarÝ 

OsmanlÝlara kadar uzanmaktadÝr. T�rklerin ilk f�tih atasÝ, b�t�n mill� niz�m ve m�esseselerin 

kurucusu sayÝlan Oğuz Kağan sem�v� bir menĢeden gelmiĢ ve h�rikul�de vasÝflara s�hip olarak 

doğmuĢtur. O, daha �ocuk iken birtakÝm kahramanlÝklar yapmÝĢ ve kendisi gibi g�kten inen bir kÝz ile 

evlenmiĢtir.1 Dest�nÝn Ġsl�mi riv�yetine g�re Oğuz Han daha doğuĢunda, M�sl�man olmadÝğÝ i�in, 

anasÝnÝn s�d�n� emmez. B�y�y�nce de bu din ayrÝlÝğÝ onunla babasÝ Kara-han arasÝnda m�cadeleye 

sebep olur. Oğuzhan babasÝna galip gelir; tahta �Ýkar ve kağanlÝğÝnÝ il�n eder.2 D�rt tarafta bulunan 

b�t�n kavimlere el�iler g�nderek “Ben artÝk b�t�n d�nyanÝn KağanÝyÝm” der ve hepsini kendisine 

itaata ve t�biiyete �ağÝrÝr. Esasen Oğuz Han‟Ýn �ok akÝllÝ ve keramet s�hibi olan m�Ģaviri (veziri) IrkÝl-

hoca veya Uluğ-T�rk TanrÝnÝn cih�n h�kimiyetini kendisine verdiğini de tebĢir eder: “Ey KağanÝn, G�k-

tanrÝ b�t�n d�nyayÝ sana bağÝĢlasÝn” der. AĢağÝda g�r�leceği �zere Allah‟Ýn bir�ok Oğuz Kağan ve 

sultanlarÝna d�nya h�kimiyetini bağÝĢladÝğÝnÝ Korkut-ata ve Ġsl�m evliy�sÝ da m�jdelemiĢtir. 

Oğuz Han il�h� h�kimiyetini kab�l etmeyen milletler �zerine seferlere �ÝkÝp d�nyayÝ fetheder. Bu 

fetih hareketlerinde T�rk dest�n ve an‟anelerinde m�him bir mevki olan ve menĢe efs�nelerine giren 

Bozkurt (B�ri) Oğuz Han‟Ýn da rehberidir. G�kten inen bozkurt: “Ey Oğuz, sen Urum (Roma) �zerine 
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gitmek istiyorsun; ben senin �n�nde y�r�yeceğim” der. Oğuz kurdu takiple sefere �Ýkar; Urum ve Urus 

(Rus) h�k�mdarlarÝnÝn yener; �in, Hint, Suriye ve MÝsÝr �lkelerini fetheder.3 

Ben sizlere oldum kağan 

AlalÝm yay ile kalkan 

NiĢ�n olsun bize “buyan” 

Boz-kurt olsun bize “uran”.4 

Ġsl�m� Oğuz-n�mede kurt �ÝkarÝlmÝĢ ise de Sel�uklularla birlikte YakÝn-Ģarka ve Anadolu‟ya 

gelen Oğuzlar dest�nla birlikte Boz-kurt hik�yelerini de getirmiĢlerdi. Nitekim XII. asÝr S�ryan� tarih�isi 

Mihael‟e g�re: “Yery�z� T�rkleri taĢÝmağa k�fi gelmiyordu. Garba doğru ilerlerken �nlerinde k�peğe 

benzer bir hayvan (kurt) bulunuyor ve onlar da ona yetiĢemiyorlardÝ. Bozkurt hareket etmek istediği 

zaman “G��” (Y�ni, kalkÝnÝz!) diye bağÝrÝyor; T�rkler de durduğu yere kadar onu takip ediyor ve orada 

�adÝrlarÝnÝ kuruyorlardÝ. Uzun zaman rehberlik eden kurt nihayet kaybolunca T�rkler de artÝk geldikleri 

yerlerde oturup kaldÝlar”, y�ni YakÝn-Ģark ve Anadolu‟da g��lere son verip yerleĢtiler if�desi ile 

Oğuzlarla birlikte dest�nlarÝnÝn da nasÝl geldiğini ve baĢka milletlerce de bilindiğini meydana 

koymuĢtur.5 Urallardan Avrupa‟ya g��en HunlarÝn da �n�nde kendilerine rehberlik eden bir geyiğin 

bulunduğu riv�yet edilmiĢtir.6 Semav� bir nurdan doğan Bugu-han ve evl�tlarÝ elindeki kut taĢÝ 

UygurlarÝn saadetini ve h�kimiyetini sağlÝyordu. Bunun elden �ÝkmasÝ da onlarÝn ġark�-T�rkistan‟a 

g��mesine sebep olmuĢtu. 

Dest�n T�rk milletini Oğuz Han‟Ýn oğullarÝndan t�reyen Oğuz boylarÝ ile Oğuz han‟Ýn 

kumandanlarÝ sayÝlan Karluk KÝp�ak, KanglÝ, Kala� ve UygurlarÝn nesli olarak b�l�mlere ayÝrÝrken 

OğuzlarÝn h�kimiyeti altÝnda mill� birliği, bu uluslararasÝ m�nasebetleri ve hukuk� mevkileride bir 

niz�ma bağlamÝĢtÝr. Oğuz d�nya h�kimiyetini kurduktan ve ihtiyarladÝktan sonra devletini altÝ oğlu 

arasÝnda taksim ederken, feodal esaslara rağmen, milli birliği devam ettirmek ister. Ger�ekten 

Oğuz‟un her oğlundan doğan d�rt torunu ile �oğalan yirmi d�rt boy Oğuz milletini teĢkil eder. Oğuz 

Han‟Ýn �� oğlu G�n, Ay ve YÝldÝz‟dan on iki torunu (boy) sağ; G�k, Dağ ve Deniz‟den on iki torunu da 

sol kolu teĢkil eder. Oğuz Han h�kimiyeti temsil eden yayÝ birincilere, t�biiyeti temsil eden oku da 

ikincilere vermiĢtir. Oğuz beyleri ve boylarÝnÝn siyas� ve hukuk� m�nasebetleri de yayla ok 

m�nasebetine g�re olduğundan sağdaki Boz-oklar, soldaki ��-oklara �st�nd�r. Y�ni ��-oklar Boz-

oklara t�bidir. Bu hukuk� kaide Sel�uklulara ve hatt� bir dereceye kadar OsmanlÝlara kadar devam 

eder.7 Mill� ve yabancÝ �eĢitli kaynaklarda T�rk kağan ve sultanlarÝnÝn boy beylerine, t�bi‟ T�rk veya 

ecnebi h�k�mdarlarÝna ok g�ndermeleri kendilerinin yayÝ ve h�kimiyeti, onlarÝn da oku ve t�biiyeti 

temsil etmeleri dolayÝsÝyladÝr. G�nderilen ok aynÝ zamanda h�k�mdarÝn emrini ve huzuruna d�veti 

if�de ettiğinden onu alanlar derhal hakan ve sultanlarÝn yanÝna koĢar. Garb� G�kt�rklere bazan On-ok 

adÝ verilmesi de onlarÝn b�y�k kağanlara t�bi‟ on boya ve idareye ayrÝlmalarÝ ile al�kalÝdÝr.8 Muharebe 

ve m�him mes‟elelerde h�kan ok g�nderince b�t�n t�bi‟ yabgu ve beylerin iĢtiraki ile y�ksek bir 

meclis (Kurultay) kurulur ve m�zakereler olurdu. 
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�in kaynaklarÝ G�kt�rkleri KunlarÝn torunu g�sterir. TatarlarÝ (C�cen veya Ava) h�c�muna 

uğrayan ve imha edilen asil bir Hun �ocuğu Bozkurt tarafÝndan kurtarÝlmÝĢ ve G�kt�rkler de onunla 

kurdun nesli olarak t�remiĢtir.9 Burada tarih ve dest�n birbirine karÝĢmÝĢ; G�kt�rklerin bayraklarÝnda 

kurt baĢÝ bulunmuĢtur. Esasen T�rk efs�ne ve an‟anelerinde m�him bir mevkii olan kurt hik�yeleri 

Hunlara kadar �Ýkar.10 Bu sebepledir, ki kurt T�rklerce at gibi uğurlu ve hatt� m�barek sayÝlmÝĢ; 

K�ĢgarlÝ Mahmud ve Dede-Korkut kitabÝnÝn kaydettiği �zere bu tel�kki Ġsl�m devrine kadar 

gelmiĢtir.11 Oğuzlar arasÝnda kurttan baĢka her boyun kuĢlardan ayrÝ ayrÝ m�bareket (Ýduk) sayÝlan 

birtakÝm ongunlar da vardÝr.12 

Cih�ngir Oğuz han ile babasÝ Kara-han arasÝnda vukubulan m�cadele, M.�. III. asÝr sonlarÝnda, 

Kun imparatoru tarih� Mete (Modun) ile babasÝ Tuman arasÝndaki savaĢÝn dest�n� bir in‟ik�sÝndan 

baĢka bir Ģey değildir. AslÝnda �in kaynaklarÝnÝn ilk T�rk f�tihi olarak g�sterdiği Mete hakkÝndaki 

kayÝtlarÝ bile daha Hunlar zamanÝnda bu Ģahsiyetin dest�n� bir h�viyet kazandÝğÝnÝ g�sterir. B�ylece 

Oğuz-n�me‟nin Hunlar devrine kadar �ÝktÝğÝnÝ belirtmiĢ oluyoruz.13 B�y�k Hun Tan-yu‟su Mete‟nin 

dest�nda Oğuz han olduğunu g�steren baĢka sağlam deliller de vardÝr. Ger�ekten Hunlardan 

OsmanlÝlara kadar devam ede idar�, siyas�, sağ-sol teĢkil�t tarih� ve dest�n� bu iki h�k�mdara 

atfolunmakta ve bu suretle bu iki Ģahsiyet birleĢmektedir. Mete‟nin imparatorluğu yirmi d�rt 

kumandana taksimi yirmi d�rt Oğuz beyi ve boyuna tekab�l eder. Her kumandanÝn maiyetinde 10.000 

s�variden m�teĢekkil bir kuvvet (t�men) bulunmasÝ, orduda bundan sonra 1000, 100 ve 10 kiĢilik 

birlikler ihd�sÝ da Mete‟ye isnat olunmuĢtur.14 Onun, fetihleri, teĢkil�tÝ ve vatanperverliği cidden 

milletin kalbinde dest�ni h�viyeti ile de yaĢamasÝna imk�n vermiĢtir. Dest�nÝn Oğuz boylarÝna t�yin 

ettiği hukuk� mevki ve dereceler T�rk cemiyetinde fi‟len yaĢamÝĢ; bu da tarihi kayÝtlarla meydana 

�ÝkmÝĢtÝr. Esasen Oğuz Han‟a ait baĢka te‟sis ve icatlar da vardÝr. 

Oğuz Han altÝ oğlu ile birlikte d�nyayÝ fethedip cih�ngir olduktan sonra ana-yurduna (yurt-i asl�) 

d�nd�. Bir “Uluğ kurultay” topladÝ. Binlerce hayvan keserek azim bir toy yaptÝ; altun bir otağ kurdu. �� 

b�y�k oğlu Boz-oklar sağda, �� k���k oğlu ��-oklar solda oturdu: “Ey oğullarÝm! �ok savaĢtÝm; artÝk 

�ok yaĢlandÝm. D�ĢmanlarÝ ağlattÝm; dostlarÝ sevindirdim. G�k-TanrÝ‟ya borcumu �dedim” dedi ve 

yurdunu oğullarÝ arasÝnda taksim etti. Ok-yay m�nasebetlerine g�re ��-oklarÝn Boz-oklara tabiiyetini 

bildirdi. T�reye ve birliğe bağlÝ kalmalarÝnÝ vasiyet etti. Her birine ait hukuk� mevki (orun) ve damgalarÝ 

belirtti; onlarÝn ongunlarÝnÝ g�sterdi.15 Dest�nÝn Ġsl�mi riv�yeti Oğuz Han‟dan sonra SÝr-derya 

boylarÝnda yaĢayan OğuzlarÝn ve onlarÝn yabgularÝnÝn hayatlarÝnÝ i�ine alÝr. Onlardan sonra da 

Sel�uklulara ve muahhar par�alarÝ ile de, OsmanlÝlara kadar uzanÝr. Dede-Korkut, Oğuz Han 

tarafÝndan inĢa olunan ve yabgularÝn payÝtahtÝ olan Yengi-kent Ģehrinde oturur. Oğuzn�me‟ye ve 

Dede-Korkut kitabÝna g�re o �ok yaĢlÝ, ak sakallÝ, �ok akÝllÝ ve tecr�be g�rm�Ģ, ker�met s�hibi bir 

insandÝ. HanlarÝn t�yinlerinde, devlet iĢlerinin m�z�kerelerinde, kurultay ve toylarda baĢlÝca s�z 

s�hibidir. ��nk� an‟aneye g�re Dede-Korkut‟un ker�metleri, hikmet ve hik�yeleri �oktur; istikbal i�in 

ne demiĢse �ÝkmÝĢtÝr. Eski devrin ĢamanlarÝ ve Ġsl�m devrinin evliyasÝ vasÝflarÝnÝ g�steren Dede-

Korkut, Oğuz yabgularÝnÝn baĢlayan h�kimiyeti gibi son cih�ngirliğin de, Oğuz boylarÝ arasÝnda birinci 

hukuk� mevkii bulunan KayÝ kabilesine ve OsmanlÝlara intikal edeceğini de ker�meti ile keĢfetmiĢ ve 
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m�jdelemiĢtir. Filhakika Dede-korkut kitabÝnÝn baĢÝnda: “Res�l (a.s.) zamanÝna yakÝn Korkut, ata dirler 

bir er koptu. Ol kiĢi Oğuz‟un bilicisi idi; ne dirse olurdu; gaipten haber s�ylerdi. Hak ta�l� anÝn g�nl�ne 

ilh�m iderdi. Korkut-ata eyitti: Âhir zaman olup kÝy�met olunca (ya dek). Bu ded�ği Osman neslid�r. 

ĠĢte s�ril�p gideyordur” if�desi Korkut-ata‟nÝn ker�metleri arasÝnda nakledilmiĢtir.16 

Dede-Korkut‟a atfolunan bu keĢif ve tebĢir ilk OsmanlÝ vakayi-n�melerine ve bazÝ muahhar 

Oğuz-n�me par�alarÝna da intihal etmiĢtir. Filhakika II. Murad Devri‟ne ait T�rk�e Sel�uk-n�me aynen 

bu metni ihtiva eder ve Ģ�yle baĢlar: “PadiĢ�hÝmÝz Sultan Murad Han, ki eĢref-i Âl-i Osman‟dur ve 

p�diĢ�hlÝğa enseb ve elyaktÝr. OğuzlarÝn kalan hanlarÝ uruğundan ve �ingiz han uruğunu 

mecm�undan ulu as�l ve ulu s�k�kd�r”. Nitekim tarihi ve dest�ni rivayetlerde KayÝlar daima baĢta 

gelmiĢtir. Osman Gazi de Sel�uklulara karĢÝ G�k-alp neslinden gelmekle iftihar ediyor ve h�kimiyet 

hakkÝnÝn kendisine ait olduğunu ileri s�r�yordu. Bu sebeple de Osman Gazi‟ye “Siz KayÝhan 

neslindensiniz. KayÝhan hod Oğuz beylerinin, Oğuz‟dan sonra ağalarÝ ve hanlarÝ idi. G�n-han vasiyeti 

ve Oğuz t�resi mucibince Oğuz neslinden kimse olmayacak, hanlÝk ve p�diĢ�hlÝk KayÝ soyu var iken 

�zge soya değmez” d�Ģ�nceleri bildiriliyordu.17 

Mill� dest�n ve an‟anelerle asÝrlarca milletin kalbinde, cih�ng�r olarak yaĢayan Oğuz-han Ġran 

kaynaklarÝnda Afr�sy�b adÝ ile ge�er. ġahn�me‟ye g�re T�rklerin ilk f�tihi olan Afr�sy�b da T�rkistan, 

Ġran, Azerbaycan, Hindistan ve Rum �lkelerini fethetmiĢ; buralarda bir�ok Ģehirler kurmuĢ ve h�tÝralar 

bÝrakmÝĢtÝr. Dest�n dÝĢÝnda kalan kaynaklar da bu hatÝralarÝ kaydetmiĢlerdir. Fakat ona ait h�tÝralarÝn 

en fazla SÝrderya ve IsÝk-g�l hav�lisinde temerk�z ettiği de mill� ve Ġran� eserlerde g�sterilmiĢtir. X. 

asÝr Arap m�ellifi Mes‟ud� de T�rklerden ve T�rk hakanlarÝndan, �in ile Horasan arasÝnda oturan ve 

bir�ok Ģehirlere s�hip bulunan �eĢitli T�rk kavimlerinden, Oğuz, Dokuz-Oğuz, Karluk, Gimek, Hazar 

ve Barskan‟lardan, Fergana ve TaĢkent b�lgelerinde oturan uzun boylu ve g�zel Karluklardan 

bahsettikten sonra: “Afr�sy�b bu T�rklerin h�k�mdarÝ ve hakanlar hakanÝ olup b�t�n T�rk �lkelerine 

h�kim idi; diğer hanlar ona t�bi, bulunuyordu. Ġran‟a h�kmeden bu Afr�sy�b hakanlara mensup idi.” 

derken onu G�kt�rk (Oğuz) menĢeine ve haned�nÝna bağlÝyordu.18 

K�ĢgarlÝ Mahmud T�rklerin Afr�sy�b‟a Alp-er Tunga dediklerini ve onun d�nya h�k�mdarÝ (Ajun 

begi) olduğunu bildirir. O, Afr�sy�b veya Alp-er Tunga i�in T�rklerce m�tem �yinleri yapÝldÝğÝnÝ ve 

mersiyeler s�ylendiğini yazar ve bu m�nasebetle de Ģu kÝt‟ayÝ kaydeder: 

Alp-er Tunga �ldi mu 

IssÝz ajun kaldÝ mu 

�zl�k �cin aldÝ mu 

Emdi y�rek yÝrtÝlÝr 

“Y�ni Afr�sy�b �ld�; d�nya ÝssÝz kaldÝ; felek �c�n� aldÝ. ġimdi, onun devri ve devleti 

d�Ģ�n�lerek, y�rekler yÝrtÝlmaktadÝr.” K�ĢgarlÝ “Ar�sy�b i�in yapÝlan bir m�tem �yininde herkesin kurt 
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gibi uluduğunu, g�zyaĢlarÝ d�kt�ğ�n� ve haykÝrarak yakasÝnÝ yÝrtÝğÝnÝ” anlatan baĢka bir manzumede 

de bu dest�ni kahramanÝn T�rkler arasÝnda ne kadar derin h�tÝralarla yaĢadÝğÝnÝ g�sterir.19 

Ġsl�m kaynaklarÝ Uygur, KarahanlÝ ve Sel�uklu h�ned�nlarÝnÝn Afr�sy�b‟a mensup olduklarÝnÝ 

if�de ederlerken bu m�nasebetle, onu tarih� ve mill� an‟aneye uygun olarak, Oğuz-han ile 

birleĢtirmiĢlerdir.20 T�rklerin Afr�sy�b‟a Alp-er Tunga dedikleri riv�yeti bazÝ Ġsl�m kaynaklarÝna Tunga 

Alp Ģekli ile ge�miĢtir.21 Orhun kitabelerinde de m�temi yapÝlan bir Tunga Tekin‟e de rastlanmÝĢtÝr.22 

Afr�sy�b‟a ait riv�yetler, onun Ġran‟Ý fethedip orada h�k�mdarlÝk yapmasÝ dolayÝsÝyla Ġran dest�nÝnda, 

tarihi ve edebi kaynaklarÝnda �ok geniĢ bir yer almÝĢ ve Arap menbalarÝna da girmiĢtir. 

Cih�n h�kimiyetinin Sel�uklulara ve OsmanlÝlara tarihi r�‟yalarla ve Ģeyhlerin tebĢir�tÝ ile 

bildirilmesi de bu eski an‟ane ve inancÝn Ġsl�mi bir mahiyet almasÝndan baĢka bir Ģey değildir. 

Sel�uk‟un babasÝ Dukak, r�‟yasÝnda g�beğinden �� ağacÝn �ÝktÝğÝnÝ, her tarafÝ saran dallarÝnÝn g�klere 

y�kseldiğini g�rm�Ģ ve bunun �zerine Korkut-ata da kendisine evl�tlarÝnÝn cih�n p�diĢahÝ olacağÝnÝ 

m�jdelemiĢtir. Diğer riv�yete g�re Ġsl�miyeti kabul eden Sel�uk r�‟yasÝndan ateĢe idrar yapmÝĢ ve bu 

suretle sÝ�rayan kÝvÝlcÝmlar d�nyayÝ sarmÝĢtÝr. Bu da Sel�uk oğullarÝnÝn d�nyaya hakim olacağÝ 

Ģeklinde tabir edilmiĢtir. ���nc� riv�yete g�re de Ġsl�miyeti kabul eden Dukak olup Kur‟an‟Ý �ok t�‟zim 

ettiğinden r�‟yasÝnda Hazret-i Peygamber kendisini ve oğullarÝnÝ takdis etmiĢ; ashabÝnÝn da dualarÝnÝ 

almÝĢtÝr.23 Osman Gazi‟nin r�‟yasÝ da cih�n h�kimiyeti inancÝnÝ aksettirir. Riv�yete g�re Osman Gazi 

ġeyh Edebali‟nin z�viyesinde misafir iken Kur‟an‟Ý �ok ta‟zim eder. YatÝnca, geceleyin, r�‟yasÝnda 

Ģeyhin kucağÝndan �Ýkan bir ay kendi koynuna girer. Bunun �zerine Osman Gazi‟nin g�beğinden �ok 

muazzam bir ağa� y�kselir ve dallarÝ d�nyayÝ sarar. Bu r�‟yayÝ dinleyen Edebali Osman Bey‟e: 

“P�diĢ�hlÝk sana ve nesline m�b�rek olsun ve kÝzÝm Mal-hatun da senin hel�lin olsun” der. B�ylece 

Osman Gazi ġeyh‟in damadÝ olur ve OsmanlÝ Ġmparatorluğu‟nun da cih�na h�kim olacağÝ keĢfedilir.24 

T�rk cih�n h�kimiyeti nasÝl dest�nlarda akisler bÝrakmÝĢ ise felaket devirleri de menkÝbe ve 

efsaneler halinde �ylece milli vicdanda yaĢamÝĢtÝr. KunlarÝn inkÝrazÝ �zerine onlardan bir boy Altay 

dağlarÝna sÝğÝnmÝĢ; birka� asÝr kaldÝktan ve kuvvetlendikten sonra atalarÝnÝ “zen Tatarlara (Avar ve 

C�cenlere) karĢÝ intikam almÝĢlardÝr. ĠĢte G�kt�rklerin kurt efsanesi ve Ergenekon‟dan �ÝkÝĢ dest�nÝ 

yeni bir cih�n h�kimiyeti devrinin hik�yesidir. Uygur dest�nÝna g�re de kendi saadetleri Kut taĢÝ (dağÝ) 

ile al�kalÝ olarak baĢlar; onun kaybÝ ile fel�ket ve g�� ile sona erer. Bu da KÝrgÝzlarÝn 840‟ta uygur ilini 

istil�larÝ ile olduğu halde dest�n bu h�diseyi de �inlilerin hilelerine bağlar. B�ylece milli vicdan tarihi 

hadiseyi unutmuĢ ve her felaketin menĢeini �inlilere atfetmiĢtir. 

Cihan H�kimiyeti Mefk�resinin Tarihi Akisleri 

“ġimdi �l�rsek d�nya durduk�a kahramanlÝk Ģ�nÝmÝz yaĢayacak; oğullarÝmÝz ve torunlarÝmÝz 

baĢka milletlerin baĢbuğlarÝ olacaktÝr (Kun h�k�mdarÝ). 

“AtalarÝmÝzdan iĢittik, ki Garp imparatorluğu (Roma) el�ileri geldiği zaman bu bizim i�in artÝk 

yery�z�n� fethedeceğimize del�let eder.” (Ġstemi Han). 
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T�rklerin cih�n h�kimiyeti ve mefk�resi, ilk defa, b�y�k bir T�rk imparatorluğu kuran kunlar ile, 

bilhassa onlarÝn h�k�mdarÝ Mete ile baĢlar. Bu kudretli imparatorluğun h�k�mdarlarÝ mektuplarÝnÝn 

baĢÝnda “TanrÝnÝn tahta �ÝkardÝğÝ Kun milletinin b�y�k Tan-yu veya ġan-yu” su ibaresini kullanÝrlardÝ, 

ki h�kimiyetin sem�vi (il�h�) menĢeine inanÝldÝğÝna dair ilk vesikayÝ teĢkil eder. Hun h�k�mdarlarÝ 

“TangrÝ kutu” unvanÝnÝ taĢÝyordu. B�y�k ve kudretli imparator Mete sulhu korumak maksadÝ ile ağÝr 

fed�k�rlÝklarÝ g�ze aldÝğÝ halde bir ��l par�asÝ i�in harbe karar verirken: “Toprak milletin k�k�d�r; onu 

nasÝl verebilirim” dediği riv�yeti de milliyet ve vatanperverlik duygularÝ tarihinde �ok eski bir h�dise 

olarak m�stesna bir ehemmiyet arz eder. Hunlar Uzak-Ģark‟tan Ģarki Avrupa‟ya kadar b�t�n T�rk ve 

Asya kavimlerini birleĢtiren, bir�oklarÝnÝ yerlerinden s�k�p atan ve meĢhur �in Seddi‟nin inĢasÝna 

sebep olan kendi kudret ve �st�nl�klerine inanÝyorlardÝ. Bir Hun imparatoru ecdadÝnÝn �inlilere karĢÝ 

kudretini milli ahl�k ve an‟anelerinin �st�nl�ğ� ile izah ediyordu. Bu sebeple de �in k�lt�r ve 

�detlerine rağbeti milletinin esaretine bir baĢlangÝ� sayar; bu hususta halkÝ uyarÝr ve muharebeleri de 

sadece milletinin menfaati i�in yaptÝğÝnÝ s�yler, ki T�rk h�k�mdarlarÝna mahsus olan bu milli g�r�Ģ ve 

duygular Orhun Kit�belerinde daha derin bir his ve hasletlerle meydana �Ýkar.25 Kun 

Ġmparatorluğu‟nun par�alanmasÝndan sonra bir Hun kumandanÝ, M.S. 304 yÝlÝnda, devletini tekrar 

kurmak ve milletini kurtarmak maksadÝ ile, ileri gelenleri gizlice toplar ve “Tan-yumuzun sadece bir 

unvanÝ kalmÝĢ; beyler �inlilere esir olmuĢtur. Bu halde bile 20.000 kiĢilik bir kuvvetimiz vardÝr. Neden 

bu esarete katlanalÝm ve �in‟deki karÝĢÝklÝklardan faydalanmayalÝm” der ve devam ederk “Ġl-yu-s� 

ces�r ve h�k�mdar olmağa l�yÝk; b�t�n meziyetleri h�izdir. Eğer TanrÝ Kun Devleti‟ni diriltmek 

istemeseydi onu d�nyaya yollar mÝ idi” tarzÝnda d�Ģ�ncelerini bildirir. Bu nutkun te‟siri ile �in‟de 

oturan tan-yu‟yu d�vet ettiler ve orada h�k�m s�ren kargaĢalÝktan faydalanarak onu getirtip tahta 

�ÝkardÝlar. B�t�n Hun kumandanlarÝ “TanrÝnÝn devletlerini korumak i�in kendilerine yardÝm ettiğine dair 

bir delil de �in‟de h�k�m s�ren bu kargaĢÝlÝğÝn meydana �ÝkmasÝdÝr” diyorlardÝ.26 HunlarÝn, esaret 

devrinde bile milli Ģu�r ve gur�rlarÝnÝ muhafaza ettiklerine ve TanrÝ‟nÝn kendilerine yardÝmcÝ olduğuna 

inandÝklarÝna dair Ģu tarihi kayÝt da �ok m�himdir. Mağlup olan bir Kun h�k�mdarÝ teslim olmayÝ 

reddederken “ġimdi �l�rsek d�nya durduk�a kahramanlÝk Ģ�nÝmÝz yaĢayacak; oğullarÝmÝz ve 

torularÝmÝz baĢka milletlerin baĢbuğlarÝ olacaktÝr” bey�nÝ b�yle bir durumda bile cih�n h�kimiyeti 

fikrinin ne derece derin bir imanla yaĢadÝğÝnÝ g�stermektedir.27 

Avrupa HunlarÝ da bu mefk�reyi g�� ve istilalarÝ ile birlikte bu kÝt‟aya g�t�rm�Ģlerdi. Bizans el�isi 

Priskos HunlarÝn, Attil�‟nÝn il�hi bir menĢeden geldiğine inandÝklarÝnÝ, buna itiraz edenlere �ok 

hiddetlendiklerini, d�nyanÝn kendilerine ait olduğu ak�desi ile fetih ve savaĢlar yaptÝklarÝnÝ ve 

sarayÝnda bu inancÝ h�k�m s�rd�ğ�n� s�yler. Daha sonra giden diğer Bizans el�isi Jordanes de 

Atill�‟nÝn Ġl�hi kudret tarafÝndan d�nyanÝn h�k�mdarÝ t�yin edildiğine, kÝlÝcÝnÝ da bu kudretin idare 

ettiğine inandÝğÝnÝ belirtir. Atill� da diğer T�rk kağanlarÝ gibi k�hinlere (kamlara) �ok itibar eder ve 

s�zlerini dinlerdi. Bir �oban tarafÝndan bulunup kendisine verilen efs�nevi kÝlÝcÝ da TanrÝ‟nÝn bir 

hediyesi sayardÝ. Hunlar h�k�mdarlarÝnÝn TanrÝ tarafÝndan g�nderildiğine nasÝl inanÝyordu ise 

AvrupalÝlar da �ylece onlarÝ “TanrÝnÝn kÝlÝcÝ” sayÝyor ve g�nahlarÝndan dolayÝ kendilerini 

cezalandÝrmak i�in g�nderildiklerine kani bulunuyorlardÝ. Bu inancÝn Orta-Ģark HÝristiyanlarÝnda ve 

M�sl�man d�nyasÝnda da mevcut bulunduğu g�r�lecektir. 



 1495 

Oğuz han‟Ýn, G�kt�rklerin ve OğuzlarÝn rehberi kurt olduğu gibi Hunlara da g�� ve seferlerinde 

uğurlu bir geyik veya benzeri bir hayvanÝn �nlerinde kendilerine yol g�sterdiğine, istil�larÝnÝ da bu 

suretle yaptÝklarÝna inanÝyorlardÝ.28 Bu m�nasebetle aĢağÝda g�r�leceği �zere, S�ryani Mihael‟in 

OğuzlarÝn kurdu “k�peğe benzer” bir hayvan yapmasÝ gibi AvrupalÝlarÝn da onu geyik sanmalarÝnÝ 

hatÝrlatabiliriz. 

G�kt�rkler, KunlarÝn torunlarÝ olup, onlarÝn eriĢtiği milli Ģuur ve cih�n h�kimiyeti mefkuresi tarihte 

daha m�stesna bir mevki iĢgal eder. Bu hususta bize kadar gelen milli ve yabancÝ vesikalar �ok bol ve 

değerlidir. Ġlk G�kt�rk kağanÝ Tuman (BumÝn), hen�z istikl�l hareketine giriĢtiği ve yabgu unvanÝnÝ 

taĢÝdÝğÝ bir zamanda, M.S. 545 yÝlÝnda, kendilerine �in el�isi gelince “B�t�n T�rkler bununla 

devletlerinin y�kseldiğine inanÝyor ve birbirlerini tebrik ediyorlardÝ”.29 Daha sonra gelen Bizans el�isi 

ile, vaki bir konuĢma T�rklerin cihan hakimiyeti d�Ģ�ncesine bağlÝ bulunduklarÝnÝ a�Ýk�a meydana 

koyar. Filhakika garbi G�kt�rklerin H�k�mdarÝ Ġstemi Han Bizans Ġmparatoru Justinus‟a Manyak adlÝ 

bir el�i g�ndermiĢ; imparator da Zemarkos adlÝ kendi el�isini,  

568‟de, hana yollamÝĢtÝ. Kara-Ģar Ģehri Ģimalinde, yazlÝk ordug�hÝ Ak-dağ civarÝnda, el�iyi kabul 

eden T�rk h�k�mdarÝnÝn, g�r�Ģme sÝrasÝnda, g�zlerinden yaĢ akar. Zemarkos sebebini sorunca, O: 

“AtalarÝmÝzdan iĢittik, ki Garp Ġmparatorluğu‟nun (Roma-Bizans) el�ileri geldiği zaman bu, bizim i�in, 

artÝk yery�z�n� fetih ve istil� edeceğimize del�let eder” cevabÝ ile bu sevin� yaĢlarÝnÝ d�kt�ğ�n�, 

cih�n h�kimiyeti inancÝnÝn daha devletin kuruluĢundan �nce mevcut olduğunu ve b�ylece komĢu 

kavimlere de yayÝldÝğÝnÝ if�de eder.30 Ġstemi Han‟Ýn oğlu ve halefi Tardu Han, Ak-hunlarÝ kendi 

h�kimiyetine alan b�y�k zaferi �zerine, Bizans imparatoruna g�nderdiği mektubu: “D�nyada yedi iklim 

ve yedi ÝrkÝn b�y�k kağanÝndan RomalÝlar imparatoruna…” ibaresi ile baĢlar ve bu Ģuuru belirtir. Avar 

HanÝnÝn mektubu da hemen aynÝ duygu ve kelimelerle yazÝlmÝĢtÝ.31 

G�kt�rklere ait Orhun kit�beleri ise baĢtan baĢa milli Ģuur, demokratik r�h, insanlÝk duygusu ve 

cih�n h�kimiyeti ideali ile dolu olup bu fkirlerin tarihinde misli olmayan bir eserdir. Kit�be: “�stte mavi 

g�k, altta yağÝz yer ve ikisi arasÝnda kiĢioğlu yaratÝlmÝĢ; kiĢi oğullarÝ �zerinde de dedem BumÝn ve 

Ġstemi kağanlar h�k�mdar olmuĢlardÝ. Onlar d�rt tarafta bulunan d�ĢmanlarÝ idareleri altÝna almÝĢlar; 

harpten vazge�irmiĢler; baĢlÝlarÝnÝ eğdirmiĢ ve dizlilerini ��kt�rm�Ģlerdi… b�ylece s�hipsiz ve 

teĢkil�tsÝz G�kt�rkleri niz�ma koyup h�k�m s�rm�Ģlerdi” hitabÝ ile bu mefk�relerini milletine ve 

d�nyaya duyuruyor; muahhar nesillere miras bÝrakÝyorlardÝ. 

Bilge Kağan (716-734) T�rk milletinin saadet ve fel�ketinden harici bir kuvvetin değil, s�dece 

kendisinin mes‟�l olduğunu, beylerin kudretli, akÝllÝ, �dil ve mill� Ģu�ra s�hip olmasÝ ve halkÝn da itaatli 

bulunmasÝ s�yesinde bir endiĢe olamayacağÝnÝ ileri s�rerken yalnÝz mill� Ģu�r değil siyasi d�Ģ�nceler 

tarihinde de y�ksek bir mevki alÝr. O, G�kt�rk Devleti‟nin ilk kuruluĢ ve y�kseliĢ devrinin gur�runu 

duyduğunu belirttikten sonra, elli yÝl s�ren, �in esareti zamanÝna ait acÝ h�tÝralarÝ halka anlatÝrken de 

derin milli duygularÝnÝ, ÝztÝrabÝnÝ ve milletinin kudretine de sarsÝlmaz bir imanla inandÝğÝnÝ if�de eder: 

“Ey T�rk ve Oğuz beyleri, milleti dinleyiniz! �stte g�k basmadÝğÝ ve altta yer delinmediği halde senin 

ilini ve t�re‟ni (devlet ve niz�mÝnÝ) kim bozdu? Ġtaatin s�yesinde seni y�kselten h�k�m kağanÝna ve 
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m�stakil devletine fenalÝk eden sensin. Sil�hlÝ ve mÝzraklÝ askerler mi gelip seni dağÝttÝ ve g�t�rd�? Ey 

m�barek �t�ken halkÝ! Siz kalkÝp Ģarka ve garba g��t�n�z. K�rÝn Ģu oldu: KanÝn su gibi aktÝ; 

kemiklerin dağ gibi yÝğÝldÝ. OğullarÝn k�le ve kÝzlarÝn cariye oldu” der ve sert ihtarÝnÝ yapar: “Ey T�rk 

milleti, titre ve kendine d�n!” Han bu if�deleri ile yer ve g�k yÝkÝlmadÝk�a hi�bir kuvvetin T�rk milletini 

sarsamayacağÝnÝ; fakat buna rağmen elli yÝl s�ren esaret devrinin kendi kusuru ve b�nyesinden ileri 

geldiğini belirtir. Burada Han‟Ýn mes‟uliyet y�klediği halk değil, beyler ve y�ksek tabaka hakkÝnda 

Ģik�yet�i olduğu aĢağÝda g�r�lecektir. Zira devletin kuruluĢu ve y�kseliĢinde kağanlar daima halkÝn 

hissesini milli Ģu�r ve vatanseverliklerini takdirle karĢÝlamÝĢ ve bunu belirtmiĢlerdir. 

T�rk hakanÝ bu esaret devrinin utan� verici manzarasÝnÝ �izerken de milletine �inlilerin tatlÝ 

s�zlerine, yumuĢak ipeklerine aldanmamasÝnÝ, hilelerine karĢÝ uyanÝk bulunmasÝnÝ ve �in‟e giderse 

yok olacağÝnÝ Ýsrarla tekrarlamÝĢtÝr: “Ey T�rk milleti! Sen �t�ken‟de oturup kervan ve kafileler 

g�nderirsen ebedi devletini muhafaza edersin. T�rk kağanÝ burada oturduk�a senin i�in bir kaygÝ 

olmayacaktÝr” if�deleri ile milli Ģuur ve birliğe sahip olmak s�yesinde hi�bir dÝĢ tehlikeden 

korkulmÝyacağÝna dair inancÝnÝ te‟yit eder.32 Bilge Kağan �t�ken‟in m�barek (iduk) bir yer olduğunu, 

d�nyayÝ idare i�in de en m�sait bir duruma s�hip bulunduğunu belirtirken de vatan duygusunun 

Ģ�hane bir �rneğini verir. T�rkler arasÝnda bu an‟ane o kadar kuvvetli ve yaygÝndÝr ki K�ĢgarlÝ 

Mahmud da Altay b�lgesinin kutsiyetini Ġsl�m dini ile de te‟yit ve takviye eder. 

Nitekim Hazret-i Peygamber‟in “T�rkler Allah‟Ýn ordusu” olduğuna dair kudsi hadisi bu b�lge ile 

al�kalÝ olarak kitabÝna derceder ve TanrÝnÝn T�rk milletini havasÝ en sağlam olan bu �lkede isk�n 

ettiğini s�yler; T�rklerde iyilik, g�zellik, doğruluk, tatlÝlÝk, b�y�klere saygÝ, ahde vefa, sadelik ve 

kahramanlÝk gibi y�ksek vasÝflarÝn h�kim olduğunu ve asl� kibir yapmadÝklarÝnÝ da il�ve eder.33 

�ağdaĢ Bizans tarih�isi Menandros T�rklerin bu y�ksek h�kimiyet b�lgesini, dağlarÝnÝn azameti ve 

meyvelerinin bolluğu ile, sevdiklerini, buralarda hi�bir zaman bulaĢÝcÝ bir hastalÝk ve zelzele 

vukubulmadÝğÝnÝ iftiharla s�ylediklerini, bu sebeple de bu b�lgeyi takdis ettiklerini ve burasÝnÝ en 

kudretli kağanlara bir kanun ile ayÝrdÝklarÝnÝ yazar.34 B�ylece �t�ken T�rk h�kimiyeti merkezi ve 

kutsiyeti dolayÝsÝyla Kun, G�kt�rk ve Uygurlarca, daha sonra da Moğollarca (Karakorum) kÝymet 

kazanmÝĢ ve imparatorluk kurmak i�in buraya s�hip olmak tel�kkisi h�k�m s�rm�Ģt�r. 

Cihan H�kimiyetinin Ġl�hi MenĢei “T�rk TanrÝsÝ T�rk milleti yok olmasÝn diye beni kağanlÝğa 

oturttu” (Bilge Kağan) 

Eski T�rkler kadir-i mutlak bir Allah‟a ve onun cih�n h�kimiyetini kendilerine ihs�n ettiğine derin 

bir imanla ve samimiyetle inanÝyorlardÝ. Bilge Kağan: “TanrÝ ir�de ettiği i�in tahta oturdum; d�rt 

yandaki milletleri niz�ma soktum” derken dindarlÝğÝnÝ ve h�kimiyetin sem�v� menĢeini belirtiyordu. 

Nitekim “TanrÝ g�� verdiği i�in T�rk askerleri kurt gibi ve d�ĢmanlarÝ koyun gibi” idi. �in es�reti 

zamanÝnda da “T�rk TanrÝsÝ T�rk milleti yok olmasÝn diye babam ĠlteriĢ Kağan‟Ý ve anam Ġl-bilge 

Hatun‟u g�kten tutup y�kseltmiĢtir”. Fakat T�rk TanrÝsÝ, sevdiği ve himaye ettiği milletinin hanlarÝ, 

beyleri ve halkÝ doğru yoldan, milli �rf ve niz�m (t�re) den ayrÝldÝğÝ zaman onlarÝ cezalandÝrÝr; 
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kendilerini �in‟in es�retine d�Ģ�r�r. Ger�ekte, Tonyukuk‟un s�ylediğ gibi, bu sebeple “TanrÝ onlarÝ 

cezalandÝrdÝ ve mahk�m etti”.35 Bununla beraber burada da yine ceza vermek suretiyle TanrÝnÝn T�rk 

milletini kurtuluĢ yoluna sevketmek ve korumak ir�desi sezilmektedir. Bu inan� dolayÝsÝyladÝr, ki 

“T�rkler hudutlarÝ ge�meğe karar verdikleri zaman bir m�bede gidip zafer i�in du� ediyor; ondan 

sonra ordularÝnÝ toplayarak �in‟e doğru taarruza ge�iyorlardÝ”.36 Bu inanÝĢ bir dilek ve Ģ�kran 

duygusundan ibaret olmayÝp h�kimiyetin kendilerine bizzat Ġl�h� bir ihsan olduğuna da inanÝyorlardÝ. 

H�kanlarÝn kit�be, yarlÝk (ferm�n) ve mektuplarÝnÝn baĢÝna koyduklarÝ ib�re veya form�ller bu hususu 

daha a�Ýk�a meydana koyuyordu. Nitekim G�kt�rk hanÝ “Ben TanrÝ gibi g�kte yaratÝlmÝĢ T�rk Bilge 

Kağan tahta oturdum. Siz k���k kardeĢlerim, yeğenlerim, gen� Ģehz�delerim, b�t�n soyum ve 

milletim; sağdaki Ģad beyler, ve soldaki tarhan ve buyruk beyler s�zlerimi sonuna kadar iyice 

dinleyiniz!” derken h�kimiyetin bu sem�v� menĢei inancÝnÝ tekrarlÝyordu.37 ġaman� dinine g�re y�ksek 

r�hlar �l�nce TanrÝnÝn yanÝna gittikleri gibi doğuĢlarÝ da �ylece g�kle al�kalÝ idi. Bu sebeple Ġl�h� 

himaye ve h�kimiyet ihsanÝ dÝĢÝnda h�kanlarÝn dini inan�lara aykÝrÝ bir kudret ve iddialarÝ bahis 

mevzuu değildi. 

Oğuz Han h�kimiyetini il�h� bir menĢeden almÝĢ; Uygur hanlarÝ semav� bir nurdan doğmuĢ 

bulunuyordu. Asya ve Avrupa HunlarÝnÝn da TanrÝnÝn cih�n h�kimiyetini kendilerine verdiğine 

inandÝklarÝnÝ yukarÝda izah etmiĢtik. Mil�ttan �nceki asÝrlardan beri Hunlar kendilerini d�ĢmanlarÝ 

�inlilere karĢÝ �st�n g�r�yorlar; mektuplarÝna “SemanÝn tahta �ÝkardÝğÝ B�y�k Tan-yu” form�l� ile 

baĢlÝyorlardÝ. Avrupa HunlarÝ da Attil�‟yÝ il�h� menĢeden gelmiĢ biliyor; d�nya h�kimiyetinin 

kendilerine verildiğine ve TanrÝnÝn askeri olduğuna inanÝyorlardÝ. Nitekim AvrupalÝlar da onlarÝ “Allah‟Ýn 

kam�ÝsÝ” kab�l ediyordu.38 �inliler kendi imparatorlarÝnÝ “SemanÝn oğlu” saydÝklarÝ i�in bu T�rk 

form�l�n� de o m�n�da terc�me ediyor ve AvrupalÝlar da bunu kendi dillerine bu manasÝ ile 

naklediyorlardÝ. T�rk vesikalarÝ meydana �ÝktÝktan T�rklerin bu kadir-i mutlak TanrÝnÝn emrinde ve 

him�yesinde olduklarÝ, onun y�celiği karĢÝsÝnda kendi tevazu‟ ve �cizliklerini itiraf ettikleri anlaĢÝldÝktan 

sonra artÝk “TangrÝ-teg” (TanrÝ gibi) t�birin TanrÝya benzer veya “Sem�nÝn oğlu” değil h�kanlarÝn il�hi 

te‟yit ve him�yeye mazhar olduklarÝ veya TanrÝ tarafÝndan me‟mur edilmiĢ bulunduklarÝ m�n�sÝnda 

anlamak icap eder, ki bu telakkÝye M�sl�man T�rklerde ve sultanlarÝnda da rastlandÝğÝnÝ g�receğiz. 

Burada y�ksek r�hlarÝn ve dolayÝsÝyla h�kanlarÝn doğum ve �l�mlerinde TanrÝya yakÝn bulunmalarÝ 

inancÝ bahis mevzuudur. Esasen T�rk hakan ve sultanlarÝnÝn, bazÝ Eski ve Orta �ağ h�k�mdarlarÝ 

gibi, istibdada ve mutlak bir otoriteye s�hip bulunmadÝklarÝ ve demokratik bir r�h ve davranÝĢ i�inde 

olduklarÝ da hatÝrlanmalÝdÝr.39 

HunlarÝn ve G�kt�rklerin kendilerini Allah‟Ýn ordusu sayan ve komĢu milletlere de intikal eden 

inanÝĢlarÝ Ġsl�m devrinde de mevcut olmuĢ ve Ġsl�m ak�deleri ile de te‟lif edilmiĢti. ĠĢpara Han, �in‟e 

t�biyetinden �nce, “Elli yÝldan beri TanrÝ‟nÝn koruduğu G�kt�rkler… 100.000 kiĢilik bir orduya sahip 

bulunuyorum” if�desiyle hanlar gibi T�rk milletini de Allah‟Ýn himayesinde bulunduğuna dair �in 

kaynaklarÝnÝn kayÝtlarÝ Orhun Kitabelerinin beyanlarÝnÝ teyit eder.40 Bu inanÝĢ ve deliller dolayÝsÝyla 

“G�kt�rk” adÝnÝn baĢÝna konan kelimeye g�k veya mavi değil, semavi manasÝnÝ vermekte isabet 

vardÝr. Bu da h�k�mdarlar gibi milletin de ilahi himayeye ve semavi sÝfata sahip olduğunu if�de eder ki 
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bu husus diğer vesikalarla da sabittir. T�rklerden pek �ok k�lt�r, dil ve din unsurlarÝ alan ve Oğuz 

dest�nÝnÝ da benimsemeğe �alÝĢan �ingiz MoğollarÝ da kendilerine “k�ke Moğol” adÝnÝ verirken aynÝ 

manayÝ kastediyorlardÝ. Bu terkibe g�re Sagun r�tbe adÝ da bazan “k�k Sagun” Ģeklinde bu kelime ile 

birlikte kullanÝlmÝĢtÝr. 

T�rk h�kimiyetinin ilahi menĢeine ve hakanlarÝn d�nya h�k�mdarÝ olduklarÝna dair inan�larÝ 

yabancÝ h�k�mdarlara g�nderilen mektuplarÝn baĢlangÝ� form�llerinde daha kat‟i bir Ģekilde meydana 

�Ýkar. Filhakika G�kt�rk h�k�mdarÝ ĠĢpara Han‟Ýn (581-587), kuvvetli zamanÝnda, �in imparatoruna 

yazdÝğÝ bir mektup “TanrÝ tarafÝndan g�nderilmiĢ (veya g�kte doğmuĢ) B�y�k G�kt�rkler 

imparatorluğunun bilge kağanÝ ġa-polu (ĠĢpara)” form�l� ile baĢlamÝĢtÝ, ki kitabelerde bulunan unvan 

ve sÝfatlar aynen tekerr�r etmiĢtir.41 Tardu Han‟Ýn, 598 yÝlÝnda, Bizans imparatoru Maurikianus‟a 

g�nderdiği mektupta d�nyada yedi iklimin efendisi ve yedi ÝrkÝn kağanÝ” ibaresi de bu manada 

kullanÝlmÝĢtÝ. 

Hunlardan sonra itil boyundaki “B�y�k Bulgaristan”dan ayrÝlÝp Balkanlar‟a gelen, T�rk dil, din, 

k�lt�r ve divan usullerini (chancelerie) de birlikte getirerek devlet 

 kuran Tuna BulgarlarÝ da h�kimiyetin semavi menĢei inancÝna bağlÝ bulunuyorlardÝ. Bulgar 

Han‟Ýna ait bir kitabe: “TanrÝ tarafÝndan (g�nderilmiĢ veya nasbolunmuĢ), TanrÝya benzer Melemir 

Han” (831-852) baĢlangÝ� form�l� de tamamen T�rk siyasi anlayÝĢÝ ve inanÝĢÝnÝn bir if�desi idi42 

Asya‟da G�kt�rklerin halefi olan ve onlarÝn yerinde devlet kuran Uygur hanlarÝ, dest�nlarÝna g�re, 

semavi bir ÝĢÝktan geldiklerine inandÝklarÝ gibi h�kimiyetlerini ilahi menĢeden �ÝktÝğÝnÝ g�steren bir�ok 

ibareleri (mesela TangrÝ‟da kut bulmuĢ) ihtiva eden vesikalar da bÝrakmÝĢlardÝr.43 Bir Uygur 

h�k�mdarÝ, 1027‟de, Gazneli Sultan Mahmud‟a g�nderdiği mektubu “G�klerin sahibi (tanrÝ), yery�z� 

�lkelerinin ve bir�ok kavimlerin h�kimiyetini bize verdi” c�mlesi ile baĢlar. UygurlarÝn han‟Ý bu devirde 

b�y�k bir devletin h�k�mdarÝ olmadÝğÝ halde bile yine resmi T�rk cih�n h�kimiyeti mefkuresine ve 

diplomatik usullerine sadÝk kalÝyor; bu sebeple de M�sl�man T�rk sultanÝna yay ile on ok 

g�nderiyordu.44 

�ingiz MoğollarÝ T�rk k�lt�r�n�, dest�ni an‟anelerini, Uygur yazÝsÝnÝ ve bir�ok m�esseseleri 

Uygurlardan alÝrken me‟murlarÝ ve divan teĢkilatÝ ile birlikte cih�n h�kimiyeti form�llerini de iktibas 

etmiĢlerdi. Bu sebepledir, ki bu cih�n h�kimiyeti form�l�n�, �ok defa Moğolca değil, T�rk�e olarak 

yazÝyorlardÝ. Nitekim, G�y�k Kağan‟Ýn Papa IV. Ġnnocent‟e g�nderdiği cevab� mektup (yarlÝk, ferman): 

”Meng� Tengri k��inde k�r uluğ ulus‟nung taluyĢ‟nung han yarlÝğÝmÝz” (yani ebedi TanrÝnÝn kudreti ile 

b�y�k milletin deniz gibi (engin) hanÝ bizim fermanÝmÝz) ibaresi ile baĢlar ve Fars�a olarak devam 

eder.45 Bu form�l�n MoğolcasÝ hanÝn m�hr�ndeki yazÝyÝ teĢkil eder. Buna “B�y�k Moğol” adÝ ile “itaat 

eden milletlere varÝnca ona saygÝ ve korku duymalarÝ gerektir” ibaresi de ekleniyordu, ki bu son kÝsÝm, 

T�rk h�kimiyet ve insanlÝk anlayÝĢÝna aykÝrÝ olduğu i�in, T�rk�elerinde mevcut değildi. Bu T�rk�e 

form�l�n MoğolcasÝ: “Mongke TangrÝ-yin k���nd�r yeke Mongol ulus-un Dalay‟Ýn hanu yarlÝk il bolga 

irgen-d�r k�rbes� buĢ ireteg�y ayutugay” Ģeklini almÝĢtÝr, ki buradaki kelimelerin de �oğu aslen 

T�rk�edir. Meng� Han‟Ýn FransÝz KralÝ Saint Louis‟e g�nderdiği yarlÝğÝ (ferman) da bu mahiyete olup 
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d�nya h�kimiyetinin kendisine ait olduğu, krala iki kiĢinin gerebileceği bir yaya ve iki g�m�Ģ ok da 

g�nderdiği, Ġsl�m memleketlerini istilada Moğollarla birlikte olursa kendi memleketlerini krala 

bÝrakacağÝ, aksi takdirde bu ok ve yaylarÝn, kullanÝlmak �zere, iadesini bildiriyordu. PapanÝn el�isi 

Ascelin, Ģarkta HÝristiyanlarÝ korumak ve M�sl�manlara karĢÝ ittifak yapmak maksadÝ ile, 1245 yÝlÝnda, 

MoğollarÝn Ġran ve Anadolu‟da kumandanÝ bulunan Baycu‟ya gelip ona insanlarÝn en b�y�ğ� ve 

HÝristiyanlarÝn baĢÝ Papa‟nÝn temsilcisi olduğunu beyan ediyordu. Bu if�deden gazaplanan Moğol 

kumandanÝ KağanÝn d�nya h�kimiyetine baĢka bir Ģerik bulunamayacağÝnÝ s�yledi ve el�iye karĢÝ 

hiddetini belirtti.46 

Cihan h�kimiyetinin bu baĢlangÝ� form�l� Orhun Kitabelerinde ge�en “TanrÝ-teg TanrÝ yaratmÝĢ 

T�rk Bilge Kağan sabÝm (s�z�m)” ibaresindeki manayÝ if�de eder.47 YukarÝda belirtildiği �zere �ingiz 

Han da, eski T�rk h�k�mdarlarÝ gibi TanrÝ‟rÝn kendisini himaye ettiğine ve kendi ġamanÝ G�k�e‟nin 

tebĢiratÝna g�re de d�nya h�kimiyetini kendisine verdiğine inanÝyordu. O da, T�rk hanlarÝ gibi, 

seferlerinde TanrÝya dua ediyor; zafer kazanmasÝ i�in yardÝmcÝ olmasÝnÝ diliyordu.48 Moğol fatihi, 

T�rkistan padiĢahÝ Sultan Alaeddin Muhammed HarezmĢah‟a karĢÝ harekete giriĢirken, ilk �nce, Otrar 

Ģehri (Farab civarÝnda) �n�nde, yalnÝz olarak, bir tepeye �ÝkÝp �� g�n yaptÝğÝ duayÝ da burada tekrar 

hatÝrlatmalÝyÝz. Bundan sonradÝr, ki �ingiz han T�rk Ġsl�m d�nyasÝnÝn en b�y�k ve kudretli devletini 

yÝkmÝĢ ve �ok y�ksek medeniyet merkezlerini tahrip etmiĢti. Ġsl�m m�ellifleri HarezmĢah‟Ýn 

mağlubiyetinde gururunu, dini zaaflarÝnÝ, Bağdat halifesine karĢÝ ġi�rleri tutmasÝnÝ ve �ingiz‟in 

zaferinde de onun tanrÝya bağlÝlÝğÝnÝ ve duasÝnÝ sebep olarak g�stermiĢlerdi. 

G�rc� ve Ermeni kaynaklarÝ da MoğollarÝn tanrÝ adÝnÝ dillerinden d�Ģ�rmediklerini, �� defa diz 

��kerek ona taptÝklarÝnÝ ve mektuplarÝnÝn baĢÝna da “meng� tengri k���nd�r” (ebedi tanrÝnÝn g�c� ile) 

ibaresini kullandÝklarÝnÝ yazarlar.49 Onlara g�re g�kler tanrÝya ve d�nya da �ingiz Han‟a ait 

bulunuyordu. Bu m�nasebetle de onun T�rk dest�nlarÝnda g�r�len kahramanlar gibi semavi bir 

nurdan doğduğuna inandÝklarÝnÝ belirtirler.50 Moğollar M�sl�man h�k�mdarlara g�nderdikleri 

mektuplarÝn baĢÝna da, bunu bazan Arap�aya terc�me ederek, “G�k TanrÝsÝnÝn naibi”, ġark-garp 

b�t�n d�nyanÝn en b�y�k kağanÝ, b�t�n h�k�mdarlarÝn itaatÝnÝ emreder” Ģekilde koyuyorlardÝ, Oktay 

Kaan‟Ýn 1240 tarihli bu mektubu yanÝnda H�lag�‟n�n mektubu sadece yer ve g�klerin halikÝnÝn adÝ ile 

ve Arap�a olarak baĢlÝyordu.51 AltÝnordu hanlarÝ bu form�l� Ġsl�miyete uydurarak “Meng� TanrÝ 

g�c�nde, Muhammed Resulullah, HacÝ Giray s�z�m” Ģeklinde yazÝyorlardÝ. Timur‟un paralarÝ �zerinde 

bu form�l Moğolca yazÝldÝğÝ halde torunu “Uluğ beg G�rgan s�z�m” tarzÝnda T�rk�e ibareyi 

kullanÝyordu. Fatih Sultan Mehmed‟in, Uzun Hasan‟a karĢÝ kazandÝğÝ zaferini, T�rkistan 

h�k�mdarlarÝna bildiren Uygurca yarlÝğÝ “Allah Taala‟nÝn in�yeti ile, Sultan Muhammed Han s�z�m” 

if�desiyle aynÝ divan an‟anesine uygun olarak baĢlÝyordu.52 Ġsl�mi Ģekli ile bu baĢlangÝ� if�delerine 

OsmanlÝ sultanlarÝnÝn; Uygurca olmayan mektuplarÝnda da rastlanÝr. Filhakika Yavuz Sultan Selim‟in 

el-M�eyyed min indillah ebu‟l-Muzaffer ve oğlu Kanuni Sultan S�leyman‟Ýn Avusturya ve Ġspanya 

h�k�mdarlarÝna, tuğrasÝ ile birlikte ve “Hak Taala‟nÝn in�yeti ve ulu Peygamberimiz‟in mucizatÝ 

berakatÝ ile, ben ki yery�z� hakanlarÝna ta� giydiren, sultanlar sultanÝ…” ibaresi ile baĢlayan 
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mektuplarÝ eski T�rk cih�ngirlik ve ilahi h�kimiyet an‟anesinin Ġsl�mi bir Ģekil alarak OsmanlÝ devrine 

kadar yaĢadÝğÝnÝ g�stermektedir.53 

T�rk h�ned�nlarÝna mensup hakan, sultan, Ģehzade ve beylerin, mukaddes menĢeleri ve Oğuz 

Han nesli bulunmalarÝ dolayÝsÝ ile �l�m cezalarÝnda kanlarÝ akÝtÝlmÝyordu. Nitekim, ġamani devrinde 

olduğu gibi, Sel�uklularda ve OsmanlÝlarda da isy�n eden h�ned�n mensuplarÝnÝn idamlarÝ, kan 

akÝtÝlmamak gayesi ile, yayÝn kiriĢi ile boğdurulmak �zere cezalarÝ infaz olunuyordu.54 II. Murad 

Ģehzade Mustafa‟yÝ D�zemece saydÝğÝ i�in onu yayÝn kiriĢi ile değil alelade surette idam etmiĢti. Bu 

m�nasebetle Sel�uklularda ve ilk OsmanlÝlarda h�ned�n mensuplarÝ ile bazÝ b�y�k devlet 

adamlarÝnÝn, Ġsl�m an‟anesinde mevcut olmadÝğÝ halde, mumyalanmak suretiyle defnedilmelerini de 

eski T�rk an‟ane ve m�esseselerinin devamlÝlÝğÝ bakÝmÝndan kayda Ģayan buluruz.55 

HÝristiyanlÝğÝn cihanĢum�l d�vasÝ ile ilahi h�kimiyet telakkisi Ġslam‟Ýn ve T�rklerinkinden �ok 

farklÝdÝr. HÝristiyanlarÝn reisi olarak Roma‟da oturan Papa, orada Ģehit edildiğine inanÝlan havari 

(apotre-apostole) Saint Pierre‟in vekili ve bu sÝfatla da Ġsa‟nÝn g�z�ken baĢÝ ve ilahi iradenin temsilcisi 

sayÝlmÝĢ; bu sebep ve sÝfatlarÝ dolayÝsÝyla da “Hata iĢlemez” (layuhti-infailleble) olduğuna inanÝlmÝĢtÝr. 

Bu sÝfatlar kilisenin yalnÝz dini değil bilahare d�nyevi h�kimiyet ve tahakk�m�ne de sebep olmuĢtur. 

Hazreti Ġsa bir cemaatin idaresi ile meĢgul olmadÝğÝ i�in “Allah‟Ýn hakkÝ Allah‟a ve Kayser‟in hakkÝnÝ 

Kayser‟e” bÝraktÝğÝ halde papalar, Orta �ağ‟da, ruhani h�kimiyetlerine cismani saltanatlarÝnÝ da 

ilaveye baĢlamÝĢlardÝ. Bu da meĢhur ilahiyat�Ý St. Thomas‟Ýn “beden ruha tabidir” d�sturuna 

dayanÝyordu. Halbuki Ġsa‟nÝn ilahi h�kimiyeti ilahi adaletin h�k�m s�rmesi manasÝnda olup PapalÝğÝn 

dini ve siyasi tahakk�m� bahis mevzuu değildi. Nitekim Katolikler dÝĢÝnda kalan diğer HÝristiyan 

mezhepleri ve onlarÝn m�messilleri hi�bir zaman b�yle bir dini ve siyasi h�kimiyet iddiasÝnda 

bulunmamÝĢlardÝ. Ġsl�miyette Hazreti Muhammed aynÝ zamanda bir devletin de kurucusu olduğu, din 

ve d�nya iĢlerini de Kur‟an‟a g�re idare esaslarÝnÝ koyduğu i�in “peygamberin halifeleri iki vazifeyi 

birleĢtirmiĢ olduklarÝ halde din ve d�nya iĢlerinde b�yle bir kudrete de sahip bulunmamÝĢ ve Ġsl�mÝn 

(Kur‟an‟Ýn) koyduğu kanunlar dahilinde kalmağa mecbur edilmiĢlerdi. Bu sebeple Kur‟an‟da ge�en 

“Allah‟Ýn halifesi” tabiri umumi ve mecazi bir manada olup halifelere ve hi�bir kimseye b�yle bir 

hudutsuz selahiyet tanÝnmamÝĢtÝr. T�rk sultanlarÝ bazan “Yery�z�nde Allah‟Ýn g�lgesi” (Zillullah fi‟l-

�lem), “Allah‟Ýn halifesi” veya “Allah tarafÝndan te‟yit edilmiĢ” sÝfatlarÝnÝ kullanÝrlarken bu sonuncu 

manayÝ kastediyor; sadece Ġsl�miyet ve hak yolunda Allah‟Ýn yardÝmÝna mazhar bulunduklarÝna 

inanÝyorlardÝ. Bu da T�rklerin Ġsl�mdan �nceki cih�n h�kimiyeti anlayÝĢÝ ve tabirlerine uygun 

bulunuyor ve Ġsl�miyetle de te‟yit olunuyordu. 

Cihan H�kimiyetinin Maddi KaynaklarÝ 

Size ilahi meĢeden gelen atlar takdim edilecektir.” 

(ĠĢpara Han) 

“OlmasÝn ki oturak olasÝz, beylik T�rkmenlik ve y�r�kl�k edenlere kalur.” 
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(Osman Gazi) 

T�rklerde milli Ģuurun �ok eski devirlerde uyanmasÝ, Ġsl�m cihadÝna uygun bir savaĢ�ÝlÝk ruhu, 

nihayet ilahi himaye ve kadere kuvvetle inanÝĢ tarihi kudret ve hayatiyeti arttÝrmağa ve cih�n 

h�kimiyeti mefk�resini ve d�nya nizamÝ d�vasÝnÝ yaratmağa sebep olmuĢtur. Fakat bizzat bu mefkure 

bile maddi kudretle yaĢayabilir ve insanlÝk ideali ile uzaklaĢarak geliĢebilirdi. Ger�ekten T�rkler bizzat 

askeri ve siyasi bir kudrete sahip olmasa veya baĢka bazÝ kavimler gibi uzun bir esaret devri 

yaĢasalardÝ b�yle bir mefkure doğamaz ve bahismevzuu olamazdÝ. Nitekim uzun devirler T�rk ve 

Cermen kavimlerinin h�kimiyetinde yaĢayan Ruslar asla bir devlet kurmağÝ d�Ģ�nemiyorlardÝ. 

T�rklerden sonra Cermenlerin n�fuzuna giren Ruslar, kendi eski kronikleri Nestor‟un rivayetine g�re, 

BaltÝk denizi ile Karadeniz arasÝnda ticaret yapan ĠskandinavyalÝ Vareglere m�racaat ederek: Bizim 

memleketimiz �ok b�y�kt�r ve her Ģey boldur. Fakat nizam ve adalet yoktur. Geliniz bu memleketi alÝp 

bizi idare ediniz” demiĢlerdi. Rus adÝnÝ alan bu ĠskandinavyalÝlarÝn reisi Rurik idaresinde, 862 yÝlÝnda, 

Kiev etrafÝnda Rusya teĢekk�le baĢladÝ. 

Nitekim Slavlar eski devirlerde teĢkilat ve devlet kuramayarak baĢka milletlerin esiri olmuĢlardÝ. 

Esasen Avrupa dillerinde kullanÝlan “esclave” (esir) kelimesi de Slav (Ġsl�m-T�rk kaynaklarÝnda 

(Saklab-Sakalibe) adÝndan gelmiĢtir. Bu sebepledir, ki meĢhur Alman m�tefekkiri Herder: “Slavlar 

tarihten ziyade haritada yer tutmuĢlardÝr” h�km�n� verebilmiĢti.56 Filhakika Slav tarihi m�tehasÝslarÝ 

da RuslarÝn ve diğer Slav kavimlerini (bu arada Rumenlerin) Hun, Hazar, Bulgar, Pe�enek, Kuman ve 

AltÝnordu T�rklerinin uzun s�ren idareleri altÝnda kalmÝĢ; onlardan siyasi ve medeni bir�ok te‟sirler 

aldÝklarÝnÝ meydana koymuĢlardÝr. Hatta bunlar arasÝnda �ek �limi J. Peisker SlavlarÝn devlet kurma 

kabiliyetinden mahrum bulunduklarÝnÝ ileri s�rm�Ģ; Slav hukuk tarihi �zerinde �alÝĢan K. Katlec de 

T�rklerin onlar �zerindeki k�lt�rel ve hukuki te‟sirlerini g�stermiĢtir.57 Bununla beraber T�rk te‟siri ile 

teĢkilatlanan Ruslar gittik�e b�y�mek ve kuvvetlenmek sayesinde �nce ���nc� Roma olmak, daha 

sonra Pan-slavizm mefk�resine sahip bulunmak, Ģimdi de kom�nizmle karÝĢÝk olarak, cih�n h�kimiyeti 

d�vasÝna giriĢmek suretiyle siyasi d�Ģ�nce ve milli mefkure sahasÝnda b�y�k bir inkÝlap yapmÝĢlardÝr. 

Fakat Rus halkÝnÝn, �arlÝk devrinde olduğu gibi, BolĢevik idaresinde de mutlak bir itaat ve inkÝyad 

psikolojine sahip olmasÝ bu milletin h�l� eski h�viyetini tamamÝyla değiĢtiremediğini g�stermektedir. 

Bunun gibi, adalarda yaĢamasÝna rağmen, Ġngiliz milletinin denizciliğe alÝĢmasÝ da Yeni �ağlarÝn 

baĢlarÝnda olup bu millet Okyanuslara a�Ýlmak, ticaret Ģirketleri v�cuda getirmek suretiyle modern 

�ağlarÝn en b�y�k imparatorluğunu kurmuĢ; bu sebeple cih�n h�kimiyeti d�vasÝna ve �st�n bir millet 

duygusuna eriĢmiĢtir. Eski RomalÝlar nasÝl imparatorluklarÝ ve cih�n h�kimiyetleri dolayÝsÝyla hukuk 

sahasÝnda ilerlemiĢlerse T�rkler de T�rkistan da ve Anadolu‟da hukuk ilmi ve tatbikatÝ ile Ġsl�m 

hukukunda y�ksek bir mevki kazanmÝĢlardÝr. Buna mukabil denizci cumhuriyetler halinde teĢekk�l 

eden ve Orta �ağ‟Ýn sonlarÝnda ticaretle zenginleĢen Ġtalyanlar da yeni Ģartlara g�re, Roma‟nÝn askeri 

kabiliyeti yerine san‟atla m�mtaz bir mevki almÝĢlardÝr. Bu misaller milletlerin g�� ve inan�larÝ 

arasÝndaki m�nasebetler i�in hatÝrlatÝlmÝĢtÝr. 

T�rklerin tarih sahnesinde cih�n h�kimiyeti mefkuresi ile �ÝkÝĢlarÝnda da ilk amilin manevi değil 

askeri kudretin rol oynadÝğÝ, onun doğurduğu mefkurenin de maddi kudreti geliĢtirdiği muhakkaktÝr. 
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Maddi sahada ilk g�ze �arpan unsur at olmuĢtur. Ger�ekten atÝn Orta Asya ovalarÝnda ehlileĢtirildiği 

ispat edilememiĢ ise de bu hayvanÝn, ilk defa olarak, bir savaĢ vasÝtasÝ haline getirilmesi ve ok�u 

s�vari ordularÝnÝn meydana �ÝkÝĢÝ T�rklerin eseri olmuĢ ve askeri �st�nl�kleri de bu sayede 

sağlanmÝĢtÝr. 

Filhakika, ilim �leminde kabul edildiğine g�re, ilk �nce T�rkler (Hunlar) koĢum takÝmlarÝnÝn, 

�zengi, eğer ve dizgini keĢfederek ata binmek ve ona hakim olmak sayesinde s�r‟atli bir nakil ve 

muharebe vasÝtasÝ elde etmiĢlerdi. Bununla muvazi olarak, s�varilik i�in zaruri olan dar pantolon, deri 

kuĢak ve potin de T�rkler tarafÝndan icat edilmiĢ; uzun kÝlÝ� da s�variliğin icabÝ olarak kullanÝlmÝĢtÝ. 

ĠĢte T�rklerin askeri kudreti ve d�nya h�kimiyeti d�vasÝnda at ve silahlar ilk imkanÝ hazÝrlamÝĢtÝ. Bu 

keĢiflerin askerlikte bir inkÝlap yapmasÝ ve komĢu kavimlere karĢÝ bir �st�nl�k ve h�kimiyet kazanmasÝ 

tabii idi. Zira �inliler atÝ arabaya koĢmayÝ biliyor; fakat ona binemedikleri i�in s�r‟atli h�cum, �evirme 

ve ric‟at hareketleri yapan T�rk s�varilerine karĢÝ dayanamÝyor ve kolaylÝkla bozguna uğruyorlardÝ. 

�inliler T�rklerden ata binmeyi, koĢum takÝmlarÝn �ğrenmiĢler; bu m�nasebetle de kendi geniĢ 

elbiselerini, �st� a�Ýk ayakkabÝlarÝnÝ ve kÝsa kÝlÝcÝ terk etmek l�zumunu anlamÝĢlardÝ. Bununla beraber 

T�rkler yine de askeri �st�nl�ğ� muhafaza ediyorlardÝ. AvrupalÝlar da, �inliler gibi ata binmeyi ve onu 

bir muharebe vasÝtasÝ olarak kullanmayÝ HunlarÝn istilalarÝ sayesinde �ğrenmiĢlerdi. Ger�ekten 

YunanlÝlar, RomalÝlar, Cermenler ve Goller de atÝ kullanÝyor; fakat ona binemiyor ve koĢum 

takÝmlarÝna sahip olmadÝklarÝ i�in s�vari kuvveti v�cuda getiremiyorlardÝ. Hunlar at ve s�varileri 

sayesinde Avrupa‟da da �st�nl�ğ� elde tutuyor; fetih ve istilalarÝnÝ kolayca yapÝyorlardÝ. 

T�rkler asker bir millet olarak �adÝr-hamam (�erge) ve seyyar hastahaneleri de keĢfederek at 

�st�nde ordularÝ ile birlikte taĢÝyor ve bunlardan istif�de ediyorlardÝ. BizanslÝlar T�rklerden aldÝklarÝ 

hamam-Ý seferi‟yi ordularÝna eklemiĢlerdi. Sel�uklu, Harezmli ve Akkoyunlu h�k�mdarlarÝ m�kellef 

�ergeleri ile hareket ediyor ve seferde bunlar i�inde yÝkanÝyorlardÝ. T�rklerin g�mlek giydikleri 

zamanlarda RomalÝlarÝn hen�z �amaĢÝr kullanmamalarÝ da dikkate ĢayandÝr. Bu m�nasebetle eski 

Yunan gibi Ġsl�m d�nyasÝ da burun mendilini bilmiyordu. Halbuki K�ĢgarlÝ Mahmud‟un belirttiği �zere 

T�rkler “Burun temizlemek i�in cepte ipek bir kumaĢ par�asÝ” (Mendil) taĢÝyor ve buna “ulatu” adÝnÝ 

veriyorlardÝ. Nitekim K�ĢgarlÝ T�rklerin “�t� yapmayÝ bildiklerini ve bizzat bu kelimeyi kullandÝklarÝnÝ 

s�yler. AvrupalÝlar mendil kullanmayÝ XV. asÝrda T�rklerden �ğrenmiĢlerdi. Avrupa‟da kullanÝlan 

“chemise” (g�mlek) de Arap�a “Kamis”ten gelmiĢtir. T�rkler askeri bilgi, terbiye, muharebe usulleri ve 

disiplin sayesinde Eski, Orta ve Yeni �ağlar baĢÝnda daima �st�nl�ğ� elde tutmuĢlardÝ. Nitekim eski 

m�ellifler T�rklerin saldÝrÝĢ, �evirme ve sahte ric‟at hareketleri ve muharabe taktikleri dolayÝsÝyla 

hayretlerini belirtmiĢler, ordularÝnÝn ĢaĢkÝnlÝğa d�Ģt�klerini kaydetmiĢler ve hatta bu taktikler 

dolayÝsÝyla merd�e muharebe etmediklerine dair garip d�Ģ�nceler de ileri s�rm�Ģlerdir.58 

T�rkler Kunlar devrinden beri, anasÝnÝn himayesinden kurtulduğu ve ayakta durabildiği andan 

itibaren �m�rlerini at �st�nde ge�irmiĢler ve hayatlarÝnÝ bu hayvanla birleĢtirmiĢlerdi. Zira eski T�rkler 

at �st�nde yemek yer, kÝmÝz i�er, toplantÝ ve istiĢarelerde bulunur ve nihayet savaĢ yapardÝ. Hun, 

G�kt�rk, Sel�uklu, Moğol ve OsmanlÝ imparatorluklarÝ da at �zerinde yaĢayarak ve savaĢarak 

kurulmuĢtu. T�rkler s�ratli s�varileri ve akÝnlarÝ sayesinde kolaylÝkla istilalara giriĢiyor; uzak yakÝn 
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�lkeleri fethediyorlardÝ. KomĢu milletlerin yaya veya ağÝr hareket eden zÝrhlÝ ordularÝ ani baskÝn ve 

h�cumlarla ve �ne, arkaya ok atmak suretiyle ĢaĢkÝna �evriliyor; daima teĢebb�s�n elde tutulmasÝ 

sayesinde d�Ģman saflarÝ bozuluyor; ondan sonra da son ve imha savaĢÝ baĢlÝyordu. Bu durum 

zaferlerin az bir zayiatla kazanÝlmasÝna yardÝm ediyordu. Bu sebepledir, ki Orta �ağ kaynaklarÝ T�rk 

askerlerini kasÝrgalar gibi birden g�r�n�p kuĢlar gibi uzaklaĢtÝklarÝnÝ hayretle tasvir etmiĢlerdir. 

T�rklerin atlarÝnÝ ve s�vari teĢkilatlarÝnÝ devrimizin zÝrhlÝ vasÝtalarÝna, hatta tayyarelerine benzettiğimiz 

zaman tarih boyunca kazÝnÝlan zafer ve fetihlerin sebebini daha kolay anlarÝz.59 

T�rklerin hayatÝnda ve cih�n h�kimiyetinde bu derece m�him mevkii olan atÝn artÝk kutsi bir 

mahluk sayÝlmasÝ, tarih ve dest�nlarda, Orhun Kitabelerinde, adlarÝ ve menkÝbeleri ile yer almasÝ tabii 

idi. Nitekim Kunlar ve G�kt�rkler atÝ m�barek sayÝyor; hakan ve kahramanlar gibi onu da aslÝnda 

g�kten inmiĢ bir varlÝk sanÝyorlardÝ. YukarÝda, baĢka bir vesile ile kaydettiğimiz �zere, VI. asÝrda 

G�kt�rk hakanÝ “Size ilahi menĢeden gelen atlar takdim edilecektir” if�desini taĢÝyan mektubunu 

yazarken bu kutsiyeti daha bariz bir Ģekilde belirtmiĢtir.60 ġamani T�rkler kağan ve kahramanlarÝn 

cennette (u�mak) atlarÝna bineceklerine inandÝklarÝ i�in �l�nce onlarÝ da �l�leri ile birlikte defnediyor; 

Allah‟a ve ecdada yapÝlan kurbanlar arasÝnda bu m�stesna yaratÝk da yer alÝyor; yabancÝ 

h�k�mdarlara g�nderilen en kÝymetli hediyeyi de at teĢkil ediyordu. Tarih, dest�n ve efsanelerimizde 

at hakkÝnda �ok zengin malzeme vardÝr. T�rkler Ġsl�m olunca at k�lt�r�n� de birlikte YakÝn-Ģarka 

getirmiĢlerdi. Ġlk Ġsl�m devrinde “T�rk atÝ” (Esb-i T�rk) meĢhur idi. M�barek Zengi‟nin 1160‟ta atlara 

dair te‟lif ettiği Feres-name‟de Huttalan beyinin T�rk, Arap ve iğdiĢ olmak �zere 1000 at s�r�s� ve 

bunlarÝn terbiyesine bakan T�rkmen, Arap ve HorasanlÝ 10 �stat bulunduğu yazÝlmÝĢtÝr. Sel�uklularda 

ve OsmanlÝlarda da at bu ehemmiyetini muhafaza ediyordu. Kastamonu beyliğinin yetiĢtirdiği atlar, 

d�nyaca meĢhur olup Arap atlarÝndan �st�n sayÝldÝklarÝ i�in, her biri bin altÝn dinara satÝlÝyordu.61 

T�rk at k�lt�r� ile birlikte iğdiĢ, yağÝz, ulak, yam, yam�Ý, yÝlkÝ…. kelimeleri de Arap�aya ve Fars�aya 

ge�miĢtir. Yonca ziraatÝ da T�rkistan‟dan �in‟e intikal etmiĢtir, ki bu da eski T�rk�e atÝn ismi olan 

yonddan (yond-ca) gelmektedir.62 

G��ebe imparatorluklarÝnda hayvancÝlÝk nasÝl iktisadi faaliyetlerin esasÝnÝ teĢkil ediyorsa at da 

�ylece askeri kudretin kaynağÝ idi. Bu sebeple T�rkler �ok sayÝda at yetiĢtiriyordu. M.�. 49 yÝlÝnda bir 

Kun ailesinin 10.000 baĢ hayvanÝna mukabil 7000 atÝ, M.S. 83 yÝlÝnda da baĢka bir ailenin 110.000 

koyun ve sÝğÝrlarÝna mukabil 20.000 atÝ tespit edilmiĢtir. G�kt�rk han ve beylerinin at s�r�leri de 

sayÝsÝzdÝ ve y�z binlere varÝyordu.63 G�kt�rkler zamanÝnda at, askerlik ve nakliyat dÝĢÝnda, sadece 

ziraat maksadÝ ile de besleniyordu. �in yazarÝ Tang Ģu‟ya g�re Tulu Han idaresinde bulunan Ġli 

vadisinin garbinde, KÝrgÝz ve BasmÝl uluslarÝna komĢu bir boy vardÝ ki sadece ziraat i�in at beslerdi. 

Bu boy atlarÝnÝn benekli rengine g�re isim almÝĢtÝ. BunlarÝn Oğuzlardan Alayondlu kabilesi olduğu 

anlaĢÝlÝyor.64 Nitekim Tibet�e, VIII. asra ait yeni bulunmuĢ bir vesikada, Ha la-yun log (Alayondlu) 

kabilesinin kalabalÝk ve zengin olup en iyi T�rk (Drugu) atlarÝnÝ yetiĢtirdikleri bildiriliyor.65 

ĠĢte T�rklerin 2500 yÝllÝk tarihlerinde ve cih�n h�kimiyeti d�valarÝnda b�ylece at b�y�k bir rol 

oynamÝĢ ve maddi kuvvet kaynaklarÝndan baĢlÝcasÝnÝ teĢkil etmiĢtir. Ata h�kimiyet g��ebelerin askeri 

�st�nl�ğ� yanÝnda k�lt�rlerinin de y�kselmesine yardÝm ediyordu. Filhakika T�rkler geniĢ 
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imparatorluklarÝ ve atÝn s�r‟ati sayesinde Uzak-Ģark ve YakÝn-Ģark medeniyetleri ile temasa ge�erek 

k�lt�r mahsullerinin m�badelesine hizmet ederken kendi bilgi ve g�rg�lerini de y�kseltiyorlardÝ. 

Nitekim YakÝn-ĢarkÝn fikir ve dinlerini, cam sanayiini, �in‟in de ipek, kağÝt ve baĢka mahsullerini 

T�rkistana ve oradan da d�nyaya nakletmiĢlerdi. G�kt�rklerin hayatlarÝ ve medeniyet seviyeleri 

hakkÝnda �in ve Bizans kaynaklarÝ m�him kayÝtlar ihtiva eder. Esasen Orhun Kitabeleri ve kendilerine 

mahsus olan yazÝlarÝ da ne derece ileri olduklarÝnÝ g�stermektedir. Bu sebeple bir kÝsÝm yerleĢik 

kavimlerden daha y�ksek bir seviyede olduklarÝ i�in AtlÝ g��ebe k�lt�r� hususi bir mana kazanmÝĢ ve 

Macar Alimlerince ciddi tetkiklerle ehemmiyeti meydana �ÝkmÝĢtÝr.66 Bununla beraber G�kt�rkler 

zamanÝndan beri T�rklerin m�him bir kÝsmÝ yerleĢik hayata ge�miĢ; ziraat, ticaret ve sanatla 

uğraĢÝyorlardÝ. Orta Asya‟nÝn b�y�k nehir vadileri ve ovalarÝnda b�y�k Ģehirler kurmuĢlar; ziraatta ileri 

bir sulama sistemi ile de bazÝ yerleĢik kavimlere �rnek olmuĢlardÝ. Bu sebepledir, ki Ġsl�m 

medeniyetinin kuruluĢunda T�rkistan b�y�k bir rol oynamÝĢtÝr. Nitekim eski Ġsl�m hukukunda sulama 

iĢleri hakkÝnda bilgi mevcut olmadÝğÝ halde, Abbasiler zamanÝnda, T�rkistan‟da tedvin edilen “Kitabu‟l-

kuniy” (Kanallar kitabÝ) adlÝ eser sayesinde Ġsl�m hukukunun bu eksikliği ikmal edilmiĢtir. G�kt�rkler 

ve Uygurlar zamanÝnda Orta Asya‟nÝn nehirleri �zerinde, vadilerinde ve Uzak-YakÝn Ģark b�y�k 

kervan yolu g�zergahÝnda T�rk�e isimleri ile tanÝdÝğÝmÝz pek �ok Ģehir ve kasaba teĢekk�l etmiĢ 

bulunuyordu. Ġlk Ġsl�m devrinde T�rkistan‟da birtakÝm b�y�k riyaziyeci, hukuk�u ve filozoflarÝn 

yetiĢmesi de bu sayede m�mk�n olmuĢtu.67 

Bu medeni inkiĢaflara rağmen T�rk tarihinde yine de b�y�k devletlerin kuruluĢu, b�y�k istila ve 

fetihler bu yerleĢik halklarÝn değil teĢkilat�Ý ve savaĢ�Ý g��ebelerin eseri idi. Nitekim ġamani Kunlar, 

Avrupa HunlarÝ, G�kt�rkler, Uygurlar, Hazarlar ve M�sl�man KarahanlÝ, Sel�uklu, OsmanlÝ 

sultanlÝklarÝ ve Anadolu beylikleri hep bu kudretli ve teĢkilat�Ý g��ebe veya yarÝ g��ebe T�rkler 

sayesinde kurulmuĢ ve cih�n h�kimiyeti mefkuresi de bunlar arasÝnda geliĢmiĢtir. Bu durumun pek 

farkÝnda olmayan �ağdaĢ m�ellifler gibi bug�nk� tarih�iler de, �ok defa, tarihi devletlerin teĢekk�l�ne 

bakarak, T�rkleri hep g��ebe sanmÝĢlardÝr. Bu m�nasebetle Osman gazi bile, h�kimiyet ve beyliğin 

T�rkmenlik ve Y�r�kl�k yani g��ebelik edenlere ait olduğunu s�yl�yor ve oturak hayatÝ tavsiye 

etmiyordu.68 Bu kitapta yerleĢik T�rklerden ve medeniyetlerinden değil, cih�n h�kimiyetini yaratan ve 

d�nya nizamÝ d�vasÝ g�den g��ebelerden bahsetmemizin sebebi de budur. 

 

1 Eski T�rk kahramanlarÝnÝn doğuĢunda, sÝk sÝk, rastlanan ÝĢÝk motifi burada da kendini 

g�sterir. 

2 Oğuz Kağan Dest�nÝ, nĢr. W. Bang ve R. Rahmeti, Ġstanbul 1936, Fars�a Oğuz-n�me de 

ReĢideddin‟in C�miu‟t-Tev�rihi i�erisinde (bazÝ n�shalarda yoktur) “T�rih-i Oğuz ve T�rk�n ve 

Hik�yet-i Cih�ng�ri-i O” adÝ altÝnda olup hen�z neĢredilmemiĢtir. Uygurca n�shaya karĢÝ Fars�a Oğuz-

n�me‟de SÝr-derya Oğuz yabgularÝ ve Sel�uklular devri de dest�na girmiĢtir. Aybeg el-Dev�d�ri‟nin 

if�deleri daha mufassal bir Oğuz-n�me‟nin Ġsl�m devrinde mevc�t olduğunu g�sterirse de b�yle bir 

eser elimize ge�miĢ değildir. Onun Depe-g�z‟e ve onu �ld�ren kahraman Basat‟a ait kayÝtlarÝ Oğuz-
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n�me‟nin bir par�asÝ olan Dede-Korkut kitabÝna uygundur. Hayli zorluklar �Ýkaran Fars�a metni 

neĢrederken Dest�n ve Oğuzlar hakkÝnda m�him meseleleri de aydÝnlatmak niyetindeyiz. 

3 Oğuz Kağan Dest�nÝ, s. 29. 

4 Oğuz Kağan Dest�nÝ, s. 17. 

5 Chronique, trc. Chabot, III, s. 153, 155. 

6 S. Eckhardt, Attila ve HunlarÝ, s. 148. 

7 A. Ġnan, “Orun ve UluĢ Meselesi”, T. Hukuk ve Ġktisat Tarihi MecmuasÝ I. 

8 Osman Turan, Eski T�rklerde Okun Hukuk� Bir Sembol Olarak KullanÝlmasÝ, Belleten 

XXXV, s. 305-318. 

9 St. Julien, s. 2-5, 25. 

10 Eberhard, �in‟in ġimal KomĢularÝ, s. 67, 73, 85-87, 91, 104, 108. 

11 Dede-Korkut kitabÝnda “Kurt y�z� m�b�rektir” if�desi (Kilisli neĢri, s. 26) bunu g�sterir. 

K�ĢgarlÝ Mahmud �ocuk doğunca “Tilk� m� toğdÝ, azu b�ri m�” sorulduğunu, tilki aldattÝğÝ i�in kÝzÝ, 

kurt da yiğitliği dolayÝsÝyla erkeği temsil ettiğini s�yler (D�v�n I, s. 359). T�rkistan‟da da Ģu: “il ogrÝsÝz 

bolmaz, dağa b�risiz bolmaz” ata s�z vardÝr. 

12 ReĢideddin, C�mi‟ut-Tev�rih, I, s. 30-44, 206, 219; O. Turan, Oniki HayvanlÝ T�rk Takvimi, 

Ġstanbul 1941, s. 43-45. 

13 Mete ile Tuman arasÝndaki m�c�delenin dest�nÝ olduğunu O. Lattimore, Ġnner Asian 

Frontiers of China (New York, 1951, s. 363-365) adlÝ eserinde iĢ�ret eder. 

14 De Guignes, I, s. 200. 

15 Oğuz Kağan Dest�nÝ, 32-33; Oğuz-n�me, s. 343 b-344 b (resimli n�sha). 

16 Dede-Korkut kitabÝnÝn baĢÝnda. 

17 ÂĢÝk PaĢa-z�de, Tev�rih-i Âl-i Osman, Ġstanbul 1332, s. 21-22. 

18 M�r�cu‟z-Zeheb, Kahire 1346, I, s. 80. 

19 K�ĢgarlÝ, Div�n, I. s. 44, 164, 403; II, s. 31. T�rklerin yuğ mer�simine uygun olan bu 

matem esnasÝnda kurt gibi uluma h�disesi baĢka kaynaklarda da vardÝr. �in vakayÝ-n�mecileri 

Oğuzlar (Kao-che) kurttan t�rediği i�in onlarÝn ağlamalarÝ ve ĢarkÝlarÝnÝn kurt sesine benzediğini 

belirtirler (Rockhill, Journey, s. XVIII). 
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20 Oğuz Han ve Afr�sy�b m�nasebetleri i�in Sel�uklular Tarihi s. 30, 345-346, 350). 

21 Gaz�li T�rklerin Afr�sy�b‟a Tunga Alp dediklerini yazar, ki biz bunu iml� bozukluğundan 

dolayÝ K�k Alp sanmÝĢtÝk (Sel�uklular Tarihi, s. 30). Niğdeli KadÝ Ahmed de aynÝ kaydÝ verir (El-

Veled�Ģ-ġefik, s. 139). Bu kayÝtlar Alp-er Tunga menkÝbesinin T�rkler vasÝtasÝyla Ġsl�m d�nyasÝna da 

yayÝldÝğÝnÝ g�sterir. 

22 Orhun Kitabelerinde Tunga Tekine ait bir yuğdan (matem) bahis ge�er (W. Thomson, TM, 

III, s. 105-106). Bunun efs�nevi Alp-er Tunga ve dolayÝsÝ ile Afr�sy�b olduğu ileri s�r�lm�Ģt�r (F. 

K�pr�l�, T�rk EdebiyatÝ Tarihi, s. 57). Dokuz Oğuzlara ait olduğu anlaĢÝlan bu matemin mezk�r 

dest�n� Alp-er Tunga mÝ, yoksa o sÝrada �len kendi reislerinden biri mi olduğu da vuzuhsuzdur. 

23 Sadruddin el-H�seyni, Ahb�r�‟d-devleti‟s-e Sel�ukÝyye, nĢr. M. Iqbal, Lahore 1933, s. 2; 

ReĢideddin, C�miu‟t-Tev�rih, TopkapÝ, No: 2935, s. 601 a; anonim sel�uk-n�me, Ankara 1955, s. 6-7. 

24 ÂĢÝk PaĢazade, s. 6; NeĢri, Cih�n-numa, T. T. K. neĢri, I. s. 82; TaĢ-k�pr�l�z�de, 

ġakayÝk, s. 20; F. K�pr�l�, Les Origines de I‟Empire Ottoman, Paris 1935, s. 12. 

25 De Guignes, I. s. 218, O, Lattimore, s. 361-365. 

26 De Guignes, s. 392-393. 

27 L. Rasonyi, D�nya Tarihinde T�rkl�k, s. 34-35. 

28 S. Eckhardt, Attila ve Hunlar, s. 113-116, 119, 148-151; A. Thompson, A History of Attila, 

Oxford 1948, s. 89; Priskos, bahis IV, 10. 

29 St Julien, Documents, s. 5. 

30 S�ryani Mihael, Chronique, III. s. 150. S�ryani tarih�isi bu mal�matÝ Jeand‟Asie‟nin (AsyalÝ 

Yuhenna) ���nc� kitabÝndan aldÝğÝnÝ da kaydeder. 

31 E. Chavannes, Document, s. 246, 249; Rockhill, Journey, s. 174 (The ophylactes Historia, 

s. 257, 382). 

32 W. Thomsen, s. 97, 98, 100, 102, 106, 111. 

33 Div�n, I, s. 294. 

34 E. Chavannes, s. 248. 

35 W. Thomsen, s. 99, 116. 

36 St. Julien, s. 180. 
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37 Kitabe‟de “TangrÝ-teg TangrÝda (g�kte) bolmÝĢ T�rk Bilge Kağan bu �dke (tahta) olurdum” 

(W. Thomsen, Inscription de I‟Orkhon, Helsingfors 1896, s. 114; TM. III, s. 96. 

38 De Gugnes, I, s. 218; Attila ve HunlarÝ, s. 111-112, 149, 152, 155. 

39 AĢağÝda 63. nota bakÝnÝz. 

40 St. Julien, s. 53. 

41 St. Julien, s. 48. Esasen mektubun if�de ve tarih usul�ne dayanan P. Pelliot eldeki 

vesikanÝn aslen T�rk�e yazÝlmÝĢ ve T�rk takvimine g�re tarihlenmiĢ olup �inceye terc�me edilmiĢ 

bulunduğu kanaatini belirtmiĢtir. (Neuf notes sur les question d‟Asie Central, T‟oung Pao, XXVI 

(1929), s. 205-206. 

42 Geza Feher, Les Titres des Khans Bulgars, Th. Uspensky‟ye ait hatÝra kitabÝ, Paris 1930, 

s. 38. 

43 F. W. K: Muller, Uigurica II, s. 95; Chavennes et Pelliot, Un traite Manicheen retouve en 

Chine, Paris 1913, s. 189; A. Caferoğlu, “Tukyularda ve Uygurlarda han unvanlarÝ”, THIT mec, I, s. 

105-119. 

44 Mervezi, s. 7-8 Tabiiyet alameti olarak yayÝn da g�nderilmesi manasÝnÝ hen�z bilmiyoruz. 

Ġkisini birlikte g�nderilmesi, muhtemel olarak, dostluk ve ittifak manasÝna geliyordu. 

45 P. Pelliot, Les Monglos et la Papaute, Roch, III (XXIII), s. 15-23; Tafsilat i�i bizim “�ingiz 

adÝ hakkÝnda” adlÝ makalemize. CihanĢumul h�kimiyetin Deniz‟e taluy) ve daha k���k h�kimiyetin de 

“G�l” e benzetildiğini ve bu sebeple bazÝ uluslarÝn beglerine “K�l-erkin” ve “K�l tekin” unvanlarÝ 

verildiğini de orada izah etmiĢtik. 

46 Rubruck, s. 26, 180, 248-249, Vayage du Frere Ascelin, trc. Bergeron, Paris 1880, s. 233; 

Pelliot, Papaute, s. 119-120; Vernadsky, The Mongols and Russia, London 1953, s. 97. 

47 W. Thomsen, Inscription de I‟Orkhon, s. 122. Eski T�rk�ede TanrÝ‟nÝn hem g�k hem de 

Allah manasÝna gelmesi Ģ�phesiz iptidai devirlere ait d�Ģ�ncenin mahsulud�r. Bununla beraber 

G�kt�rkler zamanÝnda TanrÝ inancÝ Ġsl�mÝn Allah‟Ýna �ok yakÝn bir mefhum haline geldiğinden 

“TanrÝ‟da doğmuĢ” ve “TanrÝ‟ya benzer” tabirleri artÝk TanrÝ tarafÝndan teyit edilmiĢ ve y�ce manasÝna 

gelmiĢtir. Zaten Orhun Kitabesi “�ze k�k tangrÝ, asra yağÝz yer kÝlÝndÝkta” ibaresiyle de “TanrÝ”nÝn 

yaratÝlmÝĢ g�k if�de ettiğini g�sterir. Moğol mektuplarÝnÝn Latince terc�melerinde �ingiz hanÝ 

“TanrÝ‟nÝn oğlu” olarak g�stermeleri, “Chingiscam Filius Dei” Ģekli hem bu m�phemlikten ve hem de 

HÝristiyan inancÝndan ileri gelmiĢ bir hata olup P. Pelliot tarafÝndan d�zeltilmiĢtir. (Papaute, s. 119-121; 

Rubruck s. 249), Mamafih Pelliot‟nun “Meng� Tengri g�cinde” ibaresini “Dans la force du Giel eternel” 

Ģeklindeki terc�mesini “Par la force du Ciel eternel” olarak d�zeltmek gerekir. 
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48 Vernadsky, “�ingiz Han YasasÝ”, T�rk Hukuk Tarihi Dergisi, Ankara 1944, I, s. 116. �ingiz 

Han, hen�z m�cadelesinin ilk devresinde, “Meng� TanrÝ‟nÝn yardÝmÝ ile” MoğollarÝ idaresinde 

topladÝğÝn s�yl�yordu (MoğollarÝn Gizil Tarihi), trc. Ahmed Temir, Ankara 1948, s. 136. 

49 Brosset, Historie de la Georgie, I, s‟ 486; Kiragos, trc. E. Dulaurier, TM. II, S. 173. Bu 

form�l ĠlhanlÝ paralarÝnda yazÝlmÝĢtÝ, (Meskukat-Ý Ġsl�miye Kataloğu, s. 26. ). 

50 Bugu Han‟Ýn doğuĢunda ve hatta Satuk Buğra Han menkÝbesinde de olduğu gibi semavi 

ÝĢÝk T�rk kahramanlarÝnÝn d�nyaya geliĢinde rol oynar. 

51 Zehebi, D�vel�l-Ġsl�m, Haydar-abad, 1364, II, s. 108; Aksarayi, s. 51. Bu mektuplar ġam 

ve MeyyafarkÝn h�k�mdarlarÝna yazÝlmÝĢtÝr. 

52 Akdes Nimet Kurat, YarlÝk ve Bitikler, Ġstanbul 1940, s. 64; Fatih‟in YarlÝğÝ, nĢr. Rahmet 

Arat, TM. VI, s. 298. 

53 Feridun Bey, M�nĢeat vus- Selatin, I, s. 392; II, s. 339. 

54 F. K�pr�l�, “T�rk ve Moğol S�lalelerinde H�ned�n AzasÝnÝn ĠdamÝnda kan D�kme 

Memnuniyeti”, T. Hukuk Tarihi Dergisi, I, s. 1-9 T�rklerde idam cezalarÝnÝn iple asÝlarak yapÝlmasÝ da 

galiba bu tesirledir. 

55 Bu husus i�in “Altun-oba Vakfiyesi” (Belleten, XLII, s. 209-211) adlÝ makalemize bak. 

56 A. Rambaud ve E. Lavisse, Tarih-i Umumi, Tr. trc. Ġstanbul 1926, s. 740, 788. 

57 F. K�pr�l�, “Orta-zaman T�rk Hukuki M�esseseleri”, II. T. Tarihi Kongresi ZabÝtalarÝ, 

Ġstanbul 1943, s. 394-396. 

58 O. Lattimore, Inner Asian frontiers of China, s. 465; F. Grenard, Grandeur et decadence 

de I‟Asie, Paris 1939, s. 7-13; Ligeti, Attila ve Hunlar, I, s. 38; De Guignes, I. S. 238; St. Julien, s. 55; 

K�ĢgarlÝ, Divan, I, s. 122; E. Darko, Influence Touranienes Sur I‟evolution de I‟art Militarie des Grecs, 

des Romanis et des Byzantins, Byzantion, XII (1937), s. 119-147; Sel�uklular Tarihi, s. 183-254. Ebu 

Bekir Tahrani, Tarih-i Diy�bekriye, s. 235. 

59 De Guignes, I. S: 182-183; Atilla ve Hunlar, s. 91. 

60 St. Julien, s. 55. 

61 Mesalik ul-ebĢar, s. 23. 

62 Oniki HayvanlÝ T�rk Takvimi, s. 105; Sel�uklular Tarihi, s. 269. At hakkÝnda dest�ni 

malumat i�in A. Caferoğlu, “T�rk Onomastiginde At K�lt�r�” TM; X, s. 201-212. 

63 Iwamura Shimou, Nomad and Farmer in Central Asia”, Acta Asitica, Tokyo 1962, III, s. 52. 
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64 �in kaynaklarÝ bu boyut at beslediği halde ona binemediklerini ve KÝrgÝzlara benzedikleri 

halde, onlara savaĢ halinde bulunduklarÝnÝ kaydederler (Chavannes, s. 29-58). 

65 “Reconnaissence en Haute asie septentrionale, par Cinq envoyes Ouigours au VIII 

siecle”, par J, Bacot, JA, 1956, 2, s. 147. Bu metin hakkÝnda bir makale yazan G. Clauson Ha-la-yun-

lug (Alayundluğ) G�kt�rk kabilesini anlayamamÝĢ ve “�ok muahhar ve malum Kara-koyunlug‟un yanlÝĢ 

bir yazÝlÝĢÝ olarak d�Ģ�n�lmesi m�mk�nd�r” demiĢtir. Yunan, �in ve Ġsl�m kaynaklarÝ en iyi atlarÝn 

Fergana‟nÝn bir kÝsmÝ UsruĢana‟da yetiĢtiğine dair en eski kayÝtlarÝ da d�Ģ�nerek bu kabilenin burada 

yaĢadÝğÝnÝ tahmin eder (JA. A propos du Kmanuscrit Pelliot Tibetain, CCXLV, 1957, I, s. 16-17). 

66 G�kt�rkler ve daha sonra T�rk Ģehirleri ve medeniyeti hakkÝnda bak. Sel�uklular Tarihi, s. 

353-360. 

67 Sel�uklular Tarihi, s. 353-360. 

68 Sel�uk-name, T�rk�e yazma. 
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Kızılelma / Nevzat Kösoğlu [s.857-858]   

AraĢtÝrmacÝ-Yazar / T�rkiye 

 

KÝzÝlelma, T�rk milletinin tarih� �lk�lerini temsil eden bir kavramdÝr. T�rk �lk�c�l�ğ�n�n 

KÝzÝlelmasÝ, sabit ve belirli bir Ģey yahut yer değildir; soyut bir �lk� kavramÝdÝr. Her d�nemin k�lt�r�, 

gerilim g�c�ne g�re onu isimlendirir, somut bir hedefle belirler ve anlamlandÝrÝr. O zamanÝn 

KÝzÝlelmasÝ bilinen bir yer olur; ancak, oraya varÝldÝğÝnda KÝzÝlelma ele ge�irilmiĢ olmaz. KÝzÝlelma bu 

defa, daha ileride ve yine belirli bir yere gider: Ona hi�bir zaman ulaĢÝlamaz. K�lt�r�n KÝzÝlelma 

hasreti yahut hÝrsÝ, her seferinde �lk�s�n� yenileyerek toplumu ileri sevkeder. T�rk milletinin y�kseliĢ 

d�nemlerinde KÝzÝlelma, cihan hakimiyeti �lk�s� olarak algÝlanmÝĢtÝr. 

Eskiden, Moskova ve Roma i�in de, bu isim kullanÝlmÝĢtÝr. M�tercim ÂsÝm‟Ýn yazdÝğÝna g�re, 

“Eğer aman vermeseler, bizim Yeni�eriler KÝzÝlelma‟ya kadar giderler ve Moskof n�mÝnÝ sahife-i 

�lemden fekkederler imiĢ.” 

T�rk tarihinde, Hunlardan itibaren bir d�nya imparatorluğu olma ve yery�z�ne d�zen verme 

�lk�s�n�n tezah�rleri g�r�l�r. T�rk hakanlarÝ, “G�neĢ bayrağÝmÝz, g�ky�z� �adÝrÝmÝz” diyerek bu 

egemenlik �lk�s�n� dile getirir, kendilerini sÝnÝrlamazlar. Hazar civarÝnda, G�kt�rk hakanÝ Bizans 

el�isini kabul ettiğinde, bu olay, T�rk�n d�nya hakimiyetinin bir iĢareti olarak yorumlanÝr; 

“AtalarÝmÝzdan b�yle duyduk ki, T�rkler cihana egemen olacaklar, bunun baĢlangÝcÝ da BatÝ el�isinin 

gelmesi olacak.” KÝzÝlelma �lk�s�, T�rk topluluklarÝnÝn M�sl�manlaĢmasÝndan sonra kavuĢtuklarÝ yeni 

fetih ve gaz� ruhuyla tam �rt�Ģm�Ģt�r. �zellikle y�kseliĢ d�nemlerinde a�Ýk bir ilke ve heyecana 

d�n�Ģen cihan hakimiyeti �lk�s� de buna katÝlÝnca, KÝzÝlelma simgesi �ok canlÝ ve s�rekli g�ncel bir 

i�erik kazanmÝĢ oldu. Kuvvetli bir fetih duygusu halinde ortaya �Ýkan KÝzÝlelma, T�rk boylarÝnÝn s�rekli 

olarak BatÝ‟ya akÝĢlarÝnÝn �lk�s� haline geldi. Anadolu‟ya giriĢten itibaren hi� eksilmeyen fetihler, 

Anadolu‟nun T�rkleĢmesi s�reci de, bu �lk�y� besleyen ger�ek�i ve toplumsal geliĢmeler oldu. 

Nihayet, i‟l�‟yÝ kelimetullah (Allah‟Ýn adÝnÝ y�celtme) gayreti, Sel�uklulardan itibaren bu �lk� ile �rt�Ģen 

ve onu besleyip, ufkunu geniĢleten bir rol oynadÝ. 

YazÝlÝ metinlerde KÝzÝlelma‟nÝn ilk g�r�nd�ğ� yer Ġstanbul‟dur. Ayasofya‟nÝn �n�ndeki bir s�tun 

�zerinde, at �st�ndeki Justinyanus heykelinde, Bizans imparatorunun elinde kÝzÝl bir k�re yahut bir 

altÝn top varmÝĢ. Bir baĢka rivayete g�re, bu top Ayasofya‟nÝn kubbesinde imiĢ. Bu k�re Bizans‟Ýn 

d�nya hakimiyetini temsil edermiĢ. XIV. y�zyÝlda bu heykelin yÝkÝlmasÝ ve k�renin d�Ģmesi, Bizans 

egemenliğinin sonunun geldiği ve kapÝlarÝnÝ T�rklere a�ÝldÝğÝ Ģeklinde yorumlanmÝĢ. Bu heykelin y�z� 

Anadolu‟ya d�n�km�Ģ ve Justinyanus‟un, “Beni yÝkacak olanlar buradan gelecek” diyerek, Anadolu‟yu 

g�sterdiği yolunda s�ylentiler halk i�inde dolaĢmaya baĢlamÝĢ. Evliya �elebi‟ye g�re ise, Hazreti 

Muhammed‟in doğumu ile birlikte Ayasofya‟nÝn kubbesi ��km�Ģ ve KÝzÝlelma yere d�Ģm�Ģt�r. 
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Anadolu‟da yeniden canlanan T�rk fetih ruhu i�in Ayasofya �n�nde yahut kubbesindeki bu altÝn 

top, T�rklerin KÝzÝlelmasÝ‟dÝr. T�rk tarihinin akÝĢÝ, hep bu �lk�y� ger�ekleĢtirme y�n�nde olacaktÝr. 

T�rk k�lt�r�ndeki bu �lk�, Hz. Peygamber‟in hadisleri ile beslenip, bilenecektir. “Ġstanbul bir g�n 

mutlaka fethedilecektir; onu fetheden komutan ne b�y�k komutan, fetheden asker ne g�zel askerdir.” 

hadisi, en sÝradan halk kesimlerine kadar yayÝlacaktÝr. Esasen, daha sonra Anadolu‟ya giriĢ 

zamanlarÝndan itibaren, korkutucu �yetlerle Kur‟�n‟da �v�len kavmin T�rkler olduğu yorumlarÝ 

yapÝlmaya baĢlanmÝĢtÝr. 

Ġstanbul‟un fethedilmesinden sonra T�rk KÝzÝlelmasÝ Rim Papa‟ya sÝ�rar. Rim Papa Roma‟dÝr. 

Evliya �elebi‟ye g�re, Rim Papa ve Be� (Viyana) KÝzÝlelmasÝ‟nÝn T�rklere ait olacağÝ b�t�n Nem�e, 

Yunan ve Latin tarihlerinde kayÝtlÝdÝr. Bu rivayetler asker ve halk i�inde yayÝlÝrken Fatih Sultan 

Mehmed Han‟Ýn, Ġstanbul‟dan sonraki b�y�k hareketi Roma �zerine olur. Gedik Ahmed PaĢa 

komutasÝndaki OsmanlÝ donanmasÝ Otranto‟ya �Ýkar. BatÝ d�nyasÝ da bu fethi o kadar kabullenmiĢtir 

ki, Ġtalyan Ģehirlerinde Sultan Fatih‟in resmini taĢÝyan paralar, altÝn madalyonlar basÝlÝr; Fatih‟i 

karĢÝlamak �zere t�ren hazÝrlÝklarÝna girilir. Yahya Kemal, Ahmed PaĢa‟ya Gazeli‟nde Ģ�yle s�yler: 

�ÝktÝ Otranto‟ya p�r-velvele Ahmed PaĢa 

Tuğlar varsa gerektir KÝzÝlelma‟ya kadar… 

Fakat, tuğlar KÝzÝlelma‟ya varamamÝĢ, Sultan Fatih‟in �l�m�, bu hamleyi yarÝm bÝrakmÝĢtÝr. 

Kanun� Sultan S�leyman Han D�nemi‟nde Be� (Viyana) KÝzÝlelmasÝ canlanmÝĢ ve Yeni�eriler 

arasÝnda, bir Ocak geleneği oluĢturacak kadar g�ncel bir �lk� olarak yaĢatÝlmÝĢtÝr. “Testiye kurĢun 

atar, ke�eye kÝlÝ� �alar, KÝzÝlelma‟ya dek gideriz” deyiĢi Yeni�eri g�lbağÝna kadar girmiĢtir. 

Birinci Viyana kuĢatmasÝndan sonra, Sultan S�leyman‟Ýn, kuĢatmayÝ kaldÝrÝrken kale 

komutanÝna bir altÝn top verdiği, bunun T�rklerin KÝzÝlelmasÝ olduğu Ģeklinde bir s�ylenti, o d�nem 

Avrupa halklarÝ arasÝnda yayÝlmÝĢtÝr. T�rkler ise, Ayasofya‟nÝn kubbesindeki altÝn topun, Be� Kalesi‟ne 

ge�tiğine inanmÝĢlardÝr. Viyana‟nÝn adÝ, Alman KÝzÝlelma Seddi olmuĢtur. 

Y�kseliĢ d�nemlerinde, b�t�n insanlÝğa nizam vermek (nizam-Ý �lem ve cihan h�kimiyeti 

�lk�s�), Allah‟Ýn adÝnÝ y�ceeltmek (i‟l�-yÝ kelimetullah) gibi b�y�k iddialar ifade eden KÝzÝlelma �lk�s�, 

toplumsal gerilimin d�Ģt�ğ� gerileme d�nemlerinde s�nmeye ve unutulmaya baĢlar. Nizam-Ý Cedit 

ordusuna karĢÝ �Ýkan Yeni�eriler, “…Harb ederiz ve kralÝn tahtÝnÝ baĢÝna ge�irip, KÝzÝlelma‟ya kadar 

gideriz,” diye s�ylenirler; ama, bu �lk�n�n heyecanÝnÝ duyduklarÝ Ģ�phelidir. OsmanlÝ‟nÝn Viyana sefiri 

Ahmet Resmi Efendi, Avusturya-Rusya‟ya karĢÝ savaĢ isteyip, “KÝzÝlelma‟ya, KÝzÝlelma‟ya…” diye n�ra 

atanlarÝ anlatÝrken, savaĢ taraftarlarÝnÝ, sandalye �st�nde Hamzan�me okuyanlara benzetip, 

“KÝzÝlelma‟yÝ, Boğdan‟dan gelir al yanaklÝ elma zannedenler,…” diye alay eder. Ger�ekten de, 

toplumun gerilimi d�Ģt�k�e algÝlama g�c� ve d�nyasÝ da daralÝr. 
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Yirminci y�zyÝlÝn baĢlarÝndan itibaren T�rk�� aydÝnlar, bu kavramÝ yeniden canlandÝrmaya ve 

T�rk y�kseliĢinin heyecan kaynağÝ olarak kullanmaya �alÝĢtÝlar. Ġmparatorluğun her g�n bir par�asÝnÝn 

koparÝlmasÝ, her g�n yeni bir felaketin yaĢanmasÝ, halktan �nce aydÝnlarÝn moralini ��kertmiĢ, 

kendilerine olan g�venlerini sarsmÝĢtÝ. Yeni bir hamle baĢlatabilmenin ilk ĢartÝ, kendine ve milletinin 

g�c�ne olan g�venlerini yeniden kazanmak ve heyecan veren bir geleceğin kurulmasÝ i�in �alÝĢmaktÝ. 

Ġmparatorluk geleneği i�inde yetiĢmiĢ, cihangir bir millete mensup OsmanlÝ aydÝnlarÝnÝn, yÝkÝlÝĢ halinde 

de olsalar, k���k d�Ģ�nmeleri, k���k Ģeylerden heyecan duymalarÝ m�mk�n değildi. KÝzÝlelma olarak 

Turan‟Ý se�tiler. 

T�rk��l�ğ�n �nc�lerinden Ziya G�kalp‟Ýn Ģiir ve yazÝlarÝnda KÝzÝlelma, B�y�k T�rk Birliği‟ni 

simgeleyen bir �lk�d�r; Turan �lk�s�. ġ�yle yazar: “T�rk k�yl�s� KÝzÝlelma‟yÝ tahayy�l ederken, 

g�z�n�n �n�ne T�rk ilhanlÝklarÝ (imparatorluk) gelir. Ger�ekten, Turan mefk�resi (�lk�) m�zide bir 

hayal değil, bir ger�ekti.” G�kalp‟in, T�rk k�yl�s�n�n muhayyilesi hakkÝnda s�ylediklerinin ne �l��de 

ger�ek�i olduğunu sorabiliriz. 

Ancak, G�kalp‟ten elli yÝl sonra, bir Gaziantep k�yl�s�n�n D�ndar TaĢer‟e s�yledikleri, bu 

sorunun cevabÝ olabilir: “T�rk bir g�n yeniden cihangir olacaktÝr. Bu husus Kitap‟ta kayÝtlÝdÝr; 

inanmayan k�fir olur!” 

�lk�lerin milletlere hÝz ve ilham veren dinamikler olduğuna inanan G�kalp ve arkadaĢlarÝ, T�rk 

birliğini b�yle bir KÝzÝlelma olarak kabul etmiĢlerdir. 

KÝzÝlelma yok mu? ġ�phesiz vardÝr.; 

Fakat, onun semti baĢka diyardÝr… 

Zemini mefk�re, semasÝ hayal, 

Bir g�n ger�ek; fakat Ģimdilik masal… 

G�kalp bir diğer Ģiirinde ise, her t�rl� zorluğa g�ğ�s gererek KÝzÝlelma‟ya giden T�rk� anlatÝr; 

Demez taĢ, kaya 

Y�r�r�z yaya! 

T�rk�z, gideriz 

KÝzÝlelma‟ya! 

Milli edebiyatÝmÝzÝn diğer bir �ok yazar ve Ģairlerinde de KÝzÝlelma motifinin yansÝmalarÝ g�r�l�r. 
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Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken 

Asgari Hususiyetler / Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay [s.859-867]   

Trakya �niversitesi Fen-Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

BazÝ roman kahramanlarÝ hari�, Ġbn Sina‟nÝn da belirttiği gibi, insan kendi ihtiya�larÝnÝ tek baĢÝna 

karĢÝlayamadÝğÝ i�in sosyal bir �evrede yaĢamak mecburiyetindedir.1 Sosyal bir varlÝk olan insanÝn 

yery�z�nde kendi varlÝğÝnÝ hissettirmesi, bunun tespiti yani �nem ve değeri tecr�beleriyle orantÝlÝ 

olarak karĢÝmÝza �Ýkar. Ġnsan, var olduğundan beri tecr�belerini daha da ileriye g�t�rmeyi istemiĢtir. 

Diğer bir ifade ile insan tecr�beleriyle birlikte var olmuĢtur. ĠnsanÝn, bilgisi, idealleri, planlarÝ, projeleri, 

keĢĢfettiği ve meydana getirdiği değerler b�t�n� ona, yery�z�nde ayrÝ bir ağÝrlÝk kazandÝrmÝĢtÝr. Ġnsan 

bu ayrÝcalÝğÝnÝ diğer canlÝlara karĢÝ bir avantaj olarak değerlendirirken, kendi arasÝnda aynÝ durumun 

bir rekabet unsuru olduğunun da farkÝna varmÝĢtÝr.2 

F�r�b�‟ye g�re sÝnÝrsÝz ihtiya�larÝ bulunan insanÝn, sosyo-politik hayatÝnÝn vazge�ilmezleri 

arasÝnda uygarlÝk, din ve bilim en �nde gelmektedir.3 ĠnsanÝn ihtiya�larÝnÝ karĢÝlayabilmek i�in de 

yukarÝda belirtmeye �alÝĢtÝğÝmÝz genel anlamdaki avantajlÝ durumunu, �zel olarak kendi arasÝnda 

meydana gelen rekabetlerinde de kullanmak mecburiyetinde kalmÝĢ ve bundan dolayÝ toplu yaĢama 

gereğini hissetmiĢtir. Bu ihtiya� ve aynÝ zamanda birbirleriyle olan m�cadeleleri, insanlarÝ belirli bir 

s�re� i�erisinde millet olma doğrultusunda harekete ge�irmiĢtir. Ġnsan b�yle bir tercihi ihtiya�larÝnÝ 

gidermek, ihtiya�larÝnÝ giderirken de karĢÝsÝna �Ýkabilecek engellere karĢÝ koyabilme g�c�n� artÝrmak 

i�in yapmÝĢtÝr.4 

ĠnsanÝn sosyalleĢme tarihinde bir noktaya takÝlÝp kalmak �nce aydÝnlatÝcÝ olabilir. Fakat bir s�re 

sonra bu aydÝnlÝk daha ileri bir noktayÝ g�rmeyi engelleyebilir. Y�ni baĢka bir deyiĢle; “sadece bir tane 

ağaca bakmak, ormandaki diğer ağa�larÝ ve baĢka g�zellikleri g�rmeye engel olur”. B�yle olduğu 

halde bilim adamlarÝ maalesef, zaman zaman insanlarÝ sadece sÝradan bir nesne olarak g�rmekte ve 

g�rd�klerini de aynÝ Ģekilde yansÝtmaktadÝrlar. B�yle bir bakÝĢ a�ÝsÝ tamamen yanlÝĢtÝr. ��nk� insanÝ 

yakÝndan ilgilendiren durumlarda, sosyal kavramlar, kurallar ve kurumlar g�z �n�nde 

bulundurulmalÝdÝr. Aksi taktirde olumlu ve bilimsel bir sonuca varÝlamaz. 

ĠnsanÝ sosyal bir varlÝk yapan temel unsurlardan olan k�lt�r ve medeniyetler, kendilerine y�nelik 

tehditlere karĢÝ koyarak ve kendilerini destekleyenlerle iletiĢim ve etkileĢim kurarak geliĢirler. ��nk� 

Alman d�Ģ�n�r E. Rothacker‟in belirttiği gibi; “Tarih� yaratan kavimler, kavimleri hareket ettiren ise 

muayyen tarzda yaĢama iradeleri, yani k�lt�rleridir”.5 K�lt�r ve medeniyetleri canlÝ tutan milletler, 

hatta milletlerin en ileri derecede kurumlaĢmÝĢ h�li olan devletlerdir. Devletlerin ve milletlerin s�rekliliği 

de k�lt�r ve medeniyetin ayakta kalmasÝna ve acÝmasÝz rekabet ortamÝndaki dayanma g��lerine 

bağlÝdÝr.6 
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Tarih, kendisine y�n verenler ve kendi girdabÝnda �ğ�tt�ğ� devlet ve milletlerle doludur. 

Devletlerin ve milletlerin tarih sahnesinden silindikten sonra da izleri g�r�lebilir. Ancak bunlar iĢlevini 

kaybetmiĢ bir organÝn dokularÝ durumundan farksÝz bir h�l aldÝklarÝndan dolayÝ, 

 bundan sonrasÝ i�in tarihte pek fazla etkileri g�r�lemez. K�lt�r ve medeniyetlerin geleceğe 

y�nelik olarak etkilerini g�sterebilmeleri i�in varlÝğÝ devam eden bir millet, �zellikle bir devlet olmalarÝ 

ĢarttÝr. Fakat Devlet olmak kolay değildir. Her toplum millet olamadÝğÝ gibi, her �lkede de devlet 

yoktur.7 Yery�z�nde �ok sayÝda bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanmÝĢ �lke vardÝr. Fakat bunlar aĢiretten �teye 

ge�ememiĢ ve devlet olma �zelliği g�sterememiĢlerdir.8 

O halde devlet nedir? Devlet, sÝnÝrlarÝ belirlenmiĢ bir coğrafya par�asÝnda bir iktidara bağlÝ 

olarak varlÝğÝnÝ devam ettiren bir milletin veya milletler topluluğunun oluĢturduğu siyas� topluluktur. 

AyrÝca devlet, bireyleri, madd� ve manev� varlÝklarÝ, sistemi, iktidar al�metleriyle bir birlikte 

değerlendirilmesi gereken bir akitler manzumesidir. Bu manzume, milletin ortaya �Ýkan kiĢiliğidir. AynÝ 

zamanda milletin kimliği �zelliği anlamÝna da gelen devlet; millet, �lke, siyas� teĢkilatlanma ve devlet 

kudretinin b�t�n�d�r. Devlet kudreti, hakimiyet anlamÝna gelip, aynÝ zamanda iktidar sahipleri 

demektir. Bunlar kuvvet ve kudret sahibi olup, emir verme yetkisini kendilerindedir. Bu g�� hi� 

kuĢkusuz fiil� olduğu kadar, devletin varlÝğÝ ve s�rekliliği i�in de emredicidir. Burada �nemli olan emir 

yetkisinin kimler tarafÝndan, kimin adÝna ve ni�in kullanÝldÝğÝdÝr. ĠktidarÝn, yani iktidar sahiplerinin tam 

anlamÝyla milleti temsil edebilmesi i�in emredici g�c�n, kamu yararÝna kullanÝlmasÝ, �dil ve erdemli 

olmasÝ ĢarttÝr.9 

Eflatun‟un erdemi, adaletle b�t�nleĢmiĢ durumdadÝr. Bu adalet, hoĢg�r� b�nyesinde 

ger�ekleĢtirilerek ideal bir �zellik kazanÝr. Bunun i�in de en y�ce g�c�n, diğer bir ifadeyle iktidarÝn 

toplandÝğÝ manev� Ģahsiyet olan devletler, milletler a�ÝsÝndan zorunluluktur. Bu zorunluluk reel ve ideal 

g�c�n ger�ekleĢtiği yer olan iktidarda canlÝlÝk kazanÝr. Ancak b�t�n iktidar sahipleri her zaman tam 

anlamÝyla h�k�met olamadÝklarÝ gibi, h�k�met olsalar dahi, bundan muktedir iktidar olacaklar sonucu 

�ÝkarÝlamaz.10 Devleti, insan hayatÝnÝn tabii bir par�asÝ kabul eden Ġbn Sina da iktidar sahiplerinin 

erdemli olup, olmamalarÝnÝn toplum d�zeninin sağlanmasÝnda baĢlÝca unsur olduğunu belirtir.11 

Millet, bireyleri �ok sayÝda olan bir ailedir. Bir aile b�y�ğ�n�n �ocuklarÝna g�sterdiği sevgi, 

Ģefkat ve hoĢg�r� ile devlet adamlarÝnÝn, yani iktidar sahiplerinin y�nettiklerine karĢÝ besledikleri 

duygu arasÝnda fazla bir fark olmamalÝdÝr. ġayet varsa o iktidar sahiplerinde mutlaka bir eksiklik var 

demektir.12 NasÝl ki bir aile i�erisinde aile b�y�klerinin bireyin geliĢimi �zerinde b�y�k etkileri varsa, 

millet denen varlÝğÝn en �st seviyede teĢkilatlanmÝĢ hali olan devlet de aynÝ �l��de d�nya milletler 

ailesi i�erisinde kendi milletinin geliĢiminde pay sahibidir. Hem milletin b�t�n� hem de birey i�in g�ven 

i�erisinde yaĢama ve kiĢiliklerini geliĢtirme ĢartlarÝnÝ sağlayan en �st kurum devlettir ve onda s�z 

sahibi olanlardÝr. ĠnsanÝn ve onun meydana getirdiği milletin en b�y�k endiĢesi korkudur. Korkudan 

uzak, g�ven ve adalet i�inde yaĢayan insanlarÝn ve milletlerin kiĢilikleri ve mill� kimlikleri geliĢir ve 

olgunlaĢÝr.13 Bunun i�in T�rk Devlet geleneğinde, �zellikle OsmanlÝ Devleti‟nde “kerim devlet” -
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y�ce/ulu devlet- anlayÝĢÝ hakim olduğundan halk aynÝ Ģefkatle kucaklanÝyor ve devlet herkese aynÝ 

mesafede bulunuyordu.14 

HoĢg�r�, bir k�lt�r birikimidir. Devlet adamÝ hoĢg�r�l� olmalÝdÝr ve d�Ģmana dahi 

g�sterilebilmelidir. Bunun �rneğini Atat�rk‟te rahatlÝkla g�rmek m�mk�nd�r. Avustralya‟da bir parkta 

Atat�rk‟�n Anzak anne-babalara hitabÝ; “… �ocuklarÝnÝz i�in �z�lmeyin. Onlar bizim topraklarÝmÝzda 

gen� yaĢta hayatlarÝnÝ kaybetmiĢlerdir. Onlar artÝk bizim de �ocuklarÝmÝzdÝr. M�sterih olunuz” 

Ģeklindedir.15 

Devleti, tam anlamÝyla devlet yapan siyas� g��-siyas� iktidardÝr. Siyas� iktidar, toplumda mevcut 

olan �ok sayÝda -sosyal ir�de, sosyal vicdan, sosyal Ģeref, sosyal karakter- kutsallÝk atfedilebilecek 

sosyal kavramlarÝn temsilcisi olarak da ileri �ÝkmaktadÝr. B�t�n bunlar g�n�m�zde “mill�” kavramÝ ile 

�zdeĢleĢmiĢtir. Ġktidar sahiplerinin, yurt i�inde ve dÝĢÝnda g��l� olabilmesi ve g�revini tam olarak 

yerine getirebilmesi i�in her Ģeyden �nce, mill� devletin varoluĢ nedeni etrafÝnda toplanmasÝ gerekir. 

Bunda da iktidarÝn d�Ģ�nce ve davranÝĢlarÝ, devletin varoluĢ nedeninin dÝĢÝna kesinlikle �ÝkmamalÝdÝr. 

Bunun ger�ekleĢmesi de devlet d�zeninin genel anlamÝyla �dil bir Ģekilde sağlanmasÝyla ger�ekleĢir. 

��nk� “bir devlet k�fr ile durabilir, ancak zulm ile yÝkÝlmaya mahkumdur”.16 

ĠktidarÝn uygulamalarÝnÝ ortaya koymaya �alÝĢtÝğÝ sistem, tarih� Ģartlara dayandÝğÝndan, buna 

bağlÝ olarak birey-devlet iliĢkilerinin ortaya �ÝkardÝğÝ durum, devletin iĢleyiĢini b�t�n�yle yansÝttÝğÝndan 

dolayÝ milletlerin yapÝlarÝna g�re değiĢebilir.  

B�t�n iktidar sahipleri farklarÝnÝn, fark edilmesi i�in kendilerine �zg� bir y�ntem bulmak ve 

uygulamak isterler. Aksi taktirde varlÝklarÝ tehlikeye girebilir. Fakat bunu ger�ekleĢtirirlerken hem 

d�nya milletlerinin, hem de idare etmeye �alÝĢtÝklarÝ milletin asgari ortak noktalarÝndan 

uzaklaĢmamalarÝ gerekir. ��nk� u� noktalar -ifrat ve tefrit- daima tehlike g�sterir.17 

Ġktidar sahiplerinin varlÝklarÝ da sosyal ve ekonomik alanda g�sterdikleri baĢarÝ ile orantÝlÝdÝr. 

B�t�n iktidarlar, Ġlah� ir�de ağÝrlÝklÝ ya da insan� ir�de ağÝrlÝklÝ olmalarÝ pek fark etmez; farklÝ siyas� 

d�Ģ�nce ve uygulama ile baĢarÝyÝ yakalamaya �alÝĢÝrlar.18 

D�nya tarihinde b�t�n milletlerde her d�nemde, belli bir kurtarÝcÝ, yol g�sterici aranmÝĢtÝr. 

Bundan dolayÝ insanlar bir kurumu veya bireyi g�� kabul edip, b�t�n uygulamalarÝ ondan gelme 

sayarak, y�r�tme eğilimi i�inde olmuĢlardÝr. Nice birey veya milletler, var olan boĢluğu dolduracağÝ 

zannÝyla, bedellerinin ne ile �deneceği pek kestirilemeden, -en k�t� devlet- iktidar, hi� olmamasÝndan 

iyidir anlayÝĢÝ ile bir g�ce bağlanmak istemiĢlerdir. AradÝklarÝ g�c� bulanlar ona tutsak olurlarken, 

bulamayanlar da �zlem ateĢiyle yanmÝĢlardÝr. B�ylece g�� veya iktidar sahipleri, heyecanla karÝĢÝk bir 

tabu halini almÝĢlardÝr. Tabu halini alma veya getirilme noktasÝndan �nce �ok dikkatli olunmalÝdÝr. Yine 

bu durumun Ġlah� ya da insan� kaynaklÝ olmasÝ hi� de �nemli değildir. ĠktidarÝ kim veya kimler ele 

ge�irirse, onlar h�kim duruma gelirler. Bundan da �nemlisi h�kim duruma gelenlerin millete mahk�m 

muamelesi yapÝp yapmamasÝdÝr. ��nk� �zellikle d�nyev� değerleri mistik h�le getirmek �ok 

tehlikelidir. Bundan sonra oluĢacak tiranlarÝ, -tiranlarÝ, demokratlar iktidardan kolay kolay indiremezler- 
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demokratlar iktidardan indiremeyecekleri, i�in yine tiranlara ihtiya� duyulacaktÝr. Bu kÝsÝr d�ng� 

milletlerin, kendi mutluluklarÝ i�in harcamalarÝ gereken g��lerinin yok olmasÝna sebep olacaktÝr.19 

ĠnsanlarÝn ihtiya�larÝnÝ ve meĢru isteklerini d�zenli ve toplu olarak devlet karĢÝlamak 

durumundadÝr. Devleti de belirli bir d�nem idare eden asl� unsur olan iktidar da kendisinin idare 

etmekle y�k�ml� olduğu insanlarÝn ihtiya�larÝnÝ karĢÝlayabildiği s�rece ve oranda baĢarÝlÝ olur. Bu 

baĢarÝ kudreti, kudret de baĢarÝyÝ etkiler ve denetim altÝnda tutar. ��nk� Nietzsche‟nin belirttiği gibi; 

“Kudretin arttÝğÝnÝ hissetmek zevk vericidir”. Bu hazzÝn dozu iktidar sahipleri tarafÝndan ayarlanabildiği 

m�ddet�e ve ihtirasa d�n�Ģmedik�e var olan zaferi koruyabileceği gibi, gelecek zaferlerin de 

m�jdecisi olacaktÝr. Her alanda zafer, milleti mutluluğa doğru g�t�r�r. ��nk� yine Nietzsche‟nin de 

iĢaret ettiği gibi “En etkili ila� zaferdir”.20 

ĠnsanlÝk tarihine d�Ģ�n�rler ve somut g�c� kendisinde bulunduran askerler y�n ve Ģekil 

verdiklerinden, iktidar sahipleri de bunlara bağlÝ olarak varlÝklarÝnÝ s�rd�rm�Ģlerdir. B�yle olmasÝna 

rağmen pek fark edilmeyen yanlÝĢlardan bir tanesi de siyas� fikrin ve buna paralel olarak iktidarÝn, 

yalnÝz ve yalnÝz ya fikir adamlarÝnÝn, ya da aksiyon adamlarÝnÝn ilgi alanÝna girdiğidir. Bu yaklaĢÝm 

silsilesine g�re; yalnÝz Eflatun ve Laski‟nin d�Ģ�ncelerini ya da Perikles ve Churchil‟in eylemlerini 

�ğrenmek yeterlidir. Halbuki s�zle belirtilen veya eylemle g�sterilen d�Ģ�nce de, yazÝlÝ hale 

getirilenler kadar etkili ve ge�erli olabilir. 

B�t�n siyas� varsayÝmlarÝ Eflatun ile baĢlatmanÝn yanlÝĢlÝğÝ kadar, bilinen siyas� fikirlerin sadece 

Avrupa ve Amerika‟da meydana geldiğini ileri s�rmek de en az o kadar hatalÝdÝr. YunanlÝlarÝn 

milletlerarasÝ siyas� literat�re pek �ok kavram kazandÝrdÝklarÝ ve bunlarÝn bug�n de kullanÝldÝğÝ 

bilinmektedir. Fakat demokrasiden bahsedilen Yunan Ģehir devletlerinde, adÝ ge�en kavramÝn nasÝl 

uygulandÝğÝnÝ d�Ģ�nmeyi bir tarafa bÝraksak bile; bu sitelerin n�fusuna baktÝğÝmÝz zaman, aĢağÝ 

yukarÝ aynÝ d�nemlerde; T�rklerin hareket halindeki ordularÝnda bulunan asker sayÝsÝ ve bunlarÝn 

g��leri bunlardan fazlaydÝ. Her ne kadar bug�n “ġark kafasÝ -zihniyeti- ġark kurnazlÝğÝ” Ģeklinde doğu 

milletlerinin kendilerinin de k���msedikleri doğu k�lt�r�nde de siyas� kavramlarÝn bir karĢÝlÝğÝ vardÝr. 

D�Ģ�nce ve aksiyon adamlarÝ olarak BatÝ i�in yukarÝda belirtilen isimler akla gelirken; T�rk tarihinde 

de Mete, Yusuf Has Hacib, Nizam�‟l-M�lk, Fatih, Ziya G�kalp ve bu �izgide Atat�rk‟� ilk akla gelenler 

olarak sÝralamak m�mk�nd�r.21 

T�rk k�lt�r tarihi i�erisinde adÝnÝ rahatlÝkla sayabileceğimiz d�Ģ�nce adamlarÝndan Cevdet 

PaĢa‟ya g�re; BatÝ‟da ruhan� ve cisman� h�k�metler vardÝr. B�t�n ayrÝlÝklar da olduğu gibi bu ayrÝlÝk 

da pek hayra alamet değildir. Fransa‟daki cumhuriyet halkÝ usandÝrmÝĢtÝr. Cevdet PaĢa‟nÝn savunduğu 

Ġsl�m� kurallarÝn tam olarak uygulandÝğÝ h�k�mettir. Bu tam uygulama da tabii olarak rahatlÝkla 

tartÝĢÝlabilir. Ancak PadiĢah, -saltanatÝ-cisman�- ve -hilafeti-uhrev�- kendi b�nyesinde b�t�nleĢtirerek, 

M�sl�manlar‟Ýn h�misi ve aynÝ zamanda ĢeriatÝn koruyucusu konumuna gelmiĢtir. B�ylece iktidar 

g�c�n� daha iyi hissettirme imkanÝ bulmuĢtur.22 
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Fakat iktidar anlayÝĢÝ BatÝ‟da olduğu gibi değildir. “Zillullahi fi‟l-arz” �zelliğini taĢÝyan Sultan, 

Allah‟Ýn yer y�z�ndeki g�lgesi olarak b�t�n tebaaya �dil davranmak mecburiyetindedir. ��nk� tebaa 

emanettir, ve “Emanete ihanet edilemez”. T�rk devlet geleneği i�erisinde bu durum Ġsl�miyet‟ten 

�nce, G�k TanrÝ dininde de vardÝ. Ġktidar sahibi, g�c�n� Ġlah� bir zemine oturtarak m�mk�n olduğu 

kadar etkili bir bi�imde hissettirmeye �alÝĢmÝĢtÝr. Zaten aynÝ zamanda T�rk devlet anlayÝĢÝnda ideal 

iktidar sahibi-devlet adamÝ, “fen� fi‟d-devle ve‟l-mille” Ģeklinde vasÝflandÝrÝlmÝĢtÝr. BatÝlÝlar a�ÝsÝndan 

konuya bakÝldÝğÝnda durum farklÝlÝk g�stermektedir. ��nk� devleti, “baba” kabul eden, “Allah devlete 

zeval vermesin” s�z�n� dilinden d�Ģ�rmeyen T�rk�, devletin m�dahalesi, kendi zihninde bir Hitlerin, 

bir Stalin‟in eylemi olarak Ģekillenen BatÝlÝnÝn anlamasÝnÝ beklemek sosyal ger�eklerle de 

bağdaĢmaz.23 Buna karĢÝlÝk T�rk siyaset d�Ģ�ncesinde, kendi �z� ile birlikte Ġsl�m, Fars, Hint ve eski 

Yunan siyaset d�Ģ�ncesinin izleri vardÝr. T�rk siyaset d�Ģ�ncesi, bundan hareketle zaten evrensel bir 

�zellik g�stermektedir.24 

Tabiatla fazla i�li dÝĢlÝ olduklarÝndan hatta b�t�nleĢtiklerinden dolayÝ T�rkler, genellikle “halim-

selim” bir yapÝda olup, baba ve yaĢlÝlara saygÝ g�stermeyi ilah� bir g�rev kabul etmekten de �te, ilah� 

bir kural Ģeklinde g�rd�klerinden, bunu ihlal etmemek i�in �zen g�sterirler. Buna karĢÝlÝk baba da �dil 

olmak durumundadÝr. Aksi taktirde baba otorite hÝrsÝnÝn �n�n� alamaz ve adaleti ger�ekleĢtiremezse, 

oğullarda yukarÝda bahsedilen “halim-selim” olma �zellikleri yerini Ģiddete bÝrakacağÝndan, 

baĢkaldÝrma hÝrsÝnÝ kam�ÝlamÝĢ olur. T�rkler‟de beylik, iktidar, �ok �st�n bir değer taĢÝdÝğÝ i�in, bu 

unvanlara sahip olanlar, sahip olduklarÝ unvanÝn hakkÝnÝ vermek zorundadÝrlar. UnvanÝnÝn hakkÝnÝ 

veremeyen, unvanÝnÝ ağÝrlÝğÝ altÝnda ezilen, ya unvanÝnÝ terk eder veya terk ettirilir; zaten“Ya devlet 

baĢa, ya kuzgun leĢe” s�z� bu sosyal ger�eği ifade eder.25 

YunanÝn zorbalÝğa-kuvvete dayanan, servete tapan, maddeci ve ayÝrÝcÝ hak, adalet anlayÝĢÝna 

karĢÝlÝk, eski T�rk d�Ģ�ncesinde �dil, faydalÝ, eĢit, �niversal kanun h�kimiyeti ve bireye ait h�rriyet 

�st�n g�r�lm�Ģt�r.26 T�rk devlet d�Ģ�ncesi sadece T�rkler‟i değil, b�t�n d�nyev� varlÝklarÝn huzur ve 

rahatlÝğÝ i�in hayata ge�irilmeye �alÝĢÝlmÝĢtÝr: “�stte mavi g�k, altta yağÝz yer kÝlÝndÝkta, ikisi arasÝnda 

insan oğlu kÝlÝnmÝĢ, insan oğlunun �zerine ecd�dÝm Bumin Kağan, Ġstemi Kağan oturmuĢ…”.27 Bilge 

Kağan: “… BabamÝn ve amcamÝn kazanmÝĢ olduklarÝ milletin adÝ, sanÝ yok olmasÝn diye T�rk milleti 

i�in gece g�nd�z oturmadÝm, kardeĢim K�ltigin ile �lesiye �alÝĢtÝm…” derken; aynÝ Ģekilde T�rk devlet 

d�Ģ�ncesinde devletin, atalarÝmÝz tarafÝndan, toprağÝn altÝnda yatanlar ve �zerinde yaĢayanlarÝyla 

beraber, gelecek nesiller i�in, iktidar sahiplerine em�net olarak bÝrakÝldÝğÝnÝ bir kez daha ispat 

etmiĢtir.28 Bilge Kağan‟Ýn ĢahsÝnda tipik bir T�rk devlet adamÝnÝn �zelliklerini g�rmekteyiz. Bilge 

Kağan amcasÝ Kapgan ve kardeĢi K�l-tigin gibi sert ve haĢin karakterde olmayÝp, mill� menfaatlerden 

taviz vermeyecek kadar vakarlÝ ve aynÝ zamanda bir baba gibi Ģefkatli idi.29 

Eflatun‟un ideal devletinde ise; insanlarÝn �ok tabii olan ihtiya�larÝnÝ -nesillerini devam ettirme- 

bile denetim altÝndadÝr. ĠnsanlarÝn �ocuk sahibi olmalarÝ tespit edilmiĢ sÝnÝrlar i�erisindedir. Buna 

uyulmasÝ zorunludur.30 Devlet veya iktidar kavramlarÝ ele alÝnmak istendiği zaman Machiavelli, 

BatÝ‟da hemen akla gelenler arasÝnda ilk sÝrayÝ alanlardandÝr. Machiavelli‟in d�Ģ�nce sisteminin 

�z�ndeki insan, onu diğer varlÝklardan ayÝran ve insan olmasÝnÝ sağlayan, insan� değerlerden 
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tamamen yoksundur. ��nk� Machiavelli‟e g�re; insan medenileĢtik�e �z�nden uzaklaĢarak, �ok 

Ģeyler kaybeder ve bozulur, y�ni yozlaĢÝr ve soysuzlaĢÝr. Halbuki T�rk k�lt�r�nde “yozlaĢmadan, 

uzlaĢmak” insan olmanÝn temel niteliklerindendir. Machiavelli, insana yaklaĢÝrken ve onu 

değerlendirirken, karĢÝlÝklÝ etkileĢimin �z�n� oluĢturabilecek sevgiyi tamamen devreden 

�ÝkarmaktadÝr. ĠnsanÝn �z�nde var olan bu �zellik Machiavelli a�ÝsÝndan hi�bir anlam ifade etmediği 

gibi; O‟na g�re insanlar zaten doğuĢtan k�t�d�rler. Bundan dolayÝ da h�k�mdarÝn ve dolayÝsÝyla 

iktidar sahibinin ya da sahiplerinin iyi olmalarÝna hi� gerek yoktur. Bu d�Ģ�ncelere sahip olan 

Machiavelli i�in halk ezilecek, s�m�r�lecek kuru kalabalÝktan baĢka bir Ģey değildir. Buna bağlÝ olarak 

iktidar sahiplerinde hi� kimseye, hi�bir bi�imde, en ufak bir olumlu d�Ģ�nce bulunmasÝ gerekmeyeceği 

gibi, bunlar iktidarÝ, sadece iktidar olduğu i�in ele ge�irmek ve onu korumak isteyen, ihtiraslÝ bir 

Ģekilde iktidar paranoyasÝ ile kavrulan, her bakÝmdan sorumsuz kiĢilerdir. VatandaĢlarÝnÝ �ld�rmek, 

dostlarÝna ihanet etmek, acÝmasÝz ve inan�sÝz olmak fazilet değilse de ve insana onur vermese de, 

insanÝ iktidara getirebilir. HalkÝn değil, h�k�mdarÝn g�venliği �n plandadÝr. Bunun i�in halka, sonsuz 

ih�net ve zul�m yapÝlabilir.31  

KÝsaca belirtmek gerekirse; karamsar bir yapÝya sahip olan Machiavelli, hedefe ulaĢmak i�in, 

hemen her Ģeyi mubah saymÝĢtÝr. Ġktidar sahipleri, iktidarda kalabilmek uğruna idare ettiklerini mahzun 

bÝrakma pahasÝna rahatlÝkla ihanet etmelidirler.32 

Farab�‟nin iktidar sahibinde aradÝklarÝ ise tamamen farklÝdÝr; Ģerefli, c�mert, �dil, istibdat ve 

zul�mden uzak olduğu gibi, bunlardan nefret etmelidir.33 F�ni d�nyada iktidar sahipleri devlet ve 

saltanattan lezzet ve Ģehvet beklememelidir. Ġktidardakiler, Ģefkatli olmalÝ ve Ģevkle hizmet etmelidir. 

B�yle olduklarÝ taktirde ulv� bir zevk ve hazzÝ tabii olarak zaten alacaklardÝr. Nerede ve hangi Ģartlarda 

olurlarsa olsunlar doğruyu s�ylemekten ve uygulamaktan geri kalmamalÝdÝrlar.34 T�rk tarih�isi ve 

devlet adamÝ Tursun Bey, istisnasÝz b�t�n toplumlarÝn sivil bir otoriteyi kabul etmelerinin 

zorunluluğundan bahsederken, siyasetin hikmete dayanmasÝnÝn gereğine de dikkat �ekmiĢtir.35 

 

Yusuf Has H�cib de, Kudatgu Bilig adlÝ eserinde; iktidar sahiplerinin iktidarlarÝnÝn �m�rlerini, din 

ve devlete değil, adalet ve hikmete dayandÝrdÝklarÝ taktirde daha uzun olabileceğine iĢaret 

etmektedir.36 Adalet, iktidar sahiplerinde bulunmasÝ gereken baĢlÝca meziyettir. Diğer �zellikler buna 

bağlÝ olarak ortaya �Ýkar ve olgunlaĢÝr. Adalet, cesaretten �ok �nemlidir. Adaletten uzak duran iktidar, 

kendisine itaat edecek kimse bulamaz. Cesaretiyle bunu sağlasa dahi, kuru cesaret aynÝ zamanda 

cehaletin de belirtisi olduğu i�in olumlu bir sonu� alÝnamaz.37 Sadece iktidarÝn değil, devletin 

devamlÝlÝğÝ a�ÝsÝndan �nemi bilindiğinden T�rk siyas� teĢekk�llerinde geniĢ bir adalet mekanizmasÝ 

mevcuttu.38 FransÝz inkÝl�bÝ ile ilgili olarak yapÝlan bir değerlendirmede; zorbalar değiĢti, fakat 

zorbalÝk yerinde duruyor, denilmiĢtir. O halde asÝl olan adalettir.39 

Yine Yusuf Has H�cip a�ÝsÝndan devlet ve dolayÝsÝyla iktidar; millet i�in, huzurlu, g�venli, yani 

rahat bir ortamÝn sağlamasÝ adÝna var olan bir kurum demektir. ��nk� devlet g�revi milleti mutlu 
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etmektir. Mutluluk da milletin -sÝrtÝnÝn pekliğine ve karnÝnÝn tokluğuna-, y�ni Ģartlara bağlÝ olarak 

ihtiya�larÝnÝn giderilmesine bağlÝdÝr. Millet ile siyas� iktidar birbirini devamlÝ olarak denetim altÝnda 

tutmalÝdÝr. Bu da tabii olarak pratikte demokratik bir ortamÝn sağlanmasÝnÝ gerektirir. Uhrev� olduğu 

kadar, d�nyev� tedbiri de dikkate alan d�Ģ�n�r, rahatsÝzlÝk kaynağÝ millet ise; bunlarÝn d�zene 

sokulmasÝna, iktidar sahipleri ise; alaĢağÝ edilmelerinin zorunluluğu �zerinde durmuĢtur.40 

Bug�n pek �ok kavram BatÝ �ÝkÝĢlÝ olduğu gibi, BatÝlÝ bir g�zle ele alÝnmaktadÝr. Bu da yanlÝĢ 

yorum ve anlamalara yol a�maktadÝr. ��nk� ge�miĢi irdelemek, bug�n� ele almak ve geleceğe y�n 

vermeye �alÝĢmak, kÝsaca tarihi idare etmek sadece birilerinin ya da bazÝlarÝnÝn tekelinde olmayÝp, 

bug�n �yle g�r�nse dahi, bu durum hi� de sonsuza kadar b�yle devam etmeyecektir. Bu yetenek 

kendisine �� bin yÝl �nce Doğu‟dan miras kalmÝĢ olan Avrupa, bunu s�rekli olarak elinde 

tutamayacaktÝr.41 

T�rk K�lt�r Tarihi‟nde “Ġl” kelimesi devlet42 ve aynÝ zamanda barÝĢ anlamÝnda kullanÝlmÝĢtÝr.43 

Bu da g�steriyor ki; T�rkler‟de barÝĢ ile devlet bir elmanÝn iki yarÝsÝ gibidir. Bu b�t�nl�ğ� iktidar 

sahipleri muhafaza etmekle y�k�ml�d�rler. Bu y�k�ml�l�ğ�n s�rekli olabilmesi i�in de, m�lk�n -

devletin- temeli olan adaletin ger�ekleĢtirilmesi ĢarttÝr. Adalet, iktidar tarafÝndan sağlandÝktan sonra, 

tescil edilip garanti altÝna alÝnmadÝğÝ zaman, yerini atalete -boĢluğa- terk eder. Adaletin yerini ataletin 

aldÝğÝ bir ortamda, milletin temel değerleri atÝl h�le gelir ve zedelenir. Bunun sonucu olarak da 

vurdumduymazlÝk baĢ g�sterir. B�yle bir ortamda da; “Bana dokunmayan yÝlan bin yaĢasÝn” 

d�Ģ�ncesi, d�Ģ�nce yoksullarÝ arasÝnda itibar g�r�r ve “suya sabuna dokunmayan” bir anlayÝĢla 

birleĢerek milletin b�t�n değerleri kirletilebilir. Belirtilen hoĢ olmayan durumlarÝn iĢlerlik kazanmamasÝ 

i�in adalet, T�rk siyas� d�Ģ�ncesinin en temel unsurlarÝnÝn baĢÝnda gelir. ��nk� “adalet, eĢyayÝ yerli 

yerine koymaktÝr”. Devlet adamlarÝna y�nelik eleĢtiri ve �vg�lerin temelinde �dil olup, olmasÝ ilk dikkati 

�eken husustur. Adaletin ihlali, ahaliye zulm� reva g�rmektir. “Zulme rÝza da zul�md�r”. Devletin 

devamlÝlÝğÝ adalete bağlÝdÝr.44 Devleti idare edenler, �dil, basiretli, bilge olmalÝdÝrlar.45 Bu �zellikleri 

taĢÝmayan birisinden ehliyetli olmasÝ da beklenemez. Kendisi ehil olmayan devlet adamÝ, devlet 

mekanizmasÝnda g�revlendirme yaparken buna dikkat etmez ve iĢinin ehli olmayanlarÝn g�revlere 

getirilmeleri, aynÝ zamanda devletin felaketinin de baĢlancÝgÝcÝ demektir.46 Pascal, akÝl ve adalete 

dayanmayan uygulamalarÝ istibdat olarak nitelendirmiĢtir.47 

Ko�i Bey de, kamu hizmetinin ehliyet ve liyakate g�re d�zenlenmesini Ģart koĢar ve gerek�esiz 

g�revden uzaklaĢtÝrmayÝ -azli- kesin olarak reddeder. B�yle bir uygulamayÝ adaletsizlik Ģeklinde 

değerlendirir. “Hak edene hakkÝ, m�stahak olana da cezasÝ mutlaka verilmelidir”. ��nk� devletin 

adalet terazisinde iki kefe vardÝr. Bu kefenin bir tanesi hakkÝ -hak edileni-�d�l�-, diğeri de m�stahakkÝ 

-layÝk olanÝ-cezayÝ- temsil eder. Devlet adamlarÝ da elinde terazi tutmuĢ bir kimseye benzerler ve 

teraziyi doğru tutmalarÝ ĢarttÝr. B�yle olmazsa �dil olmazlar.48 “Aksi taktirde ayaklar baĢ, baĢlar ayak 

olur”, b�yle bir durumda da devlet �arkÝnÝ d�nd�rmek m�mk�n olamaz.49 ��nk� hakkÝn yerine 

getirilmesi mantÝğÝn gereğidir. HaksÝz yere kuvvetin etkili h�le getirilmek istenmesi zorla olur. Kuvvete 

dayanmayan hak �cizdir ve haksÝzlÝk yolunda kullanÝlan kuvvet ise m�stebittir. D�nyada her zaman 

k�t� niyetli insanlar bulunabileceği i�in kuvvete dayanmayan bir hak ve adalet, itiraz ve isyanlarla 
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karĢÝlaĢÝr. Hak ve adaleti yerine getirmeyen kuvvet de t�hmet altÝnda kalÝr. ġu halde hak ile kuvveti bir 

araya getirmek ĢarttÝr; bunun i�in de hakkÝn kuvvetli olmasÝnÝ, kuvvetin de adalet dairesinde iĢlemesini 

sağlamak gerekir.50 

BazÝ meslekler vardÝr ki, siyaset ile i� i�e veya at baĢÝ giderler. A. Tocqueville �rneğinde olduğu 

gibi, hem siyaset�i hem de yazarlÝğÝn bir fertte toplanmasÝ, yazarÝn eseri aksiyon �zelliği de 

g�steriyorsa, iktidar i�in �abalamaya gerek bile duymayabilir.51 Roosvelt‟de olduğu gibi istisna 

liderlerde, katÝksÝz aksiyon da g�r�lebilir. Tocqueville �rneğini T�rk tarihinde; d�Ģ�nce ve kuvvet 

olarak, d�Ģ�nce adamÝ konumunda ve yeni kurulan bir devletin -Cumhuriyet- mimarÝ durumunda Ziya 

G�kalp‟ta g�rmek m�mk�nd�r. Teori ve aksiyonu kendi b�nyesinde toplayan siyaset�i olarak akla 

hemen Lenin gelir. Atat�rk ise �zellikle milliyetler y�zyÝlÝnda, yokluk i�erisinde bir milletin tarih olmak 

�zereyken, tarihe y�n vermesini ger�ekleĢtiren bir kadronun lideri olmasÝndan dolayÝ tam bir aksiyon 

adamÝdÝr. 

Siyaset bilimi a�ÝsÝndan, BatÝ‟ya g�re T�rk devlet anlayÝĢÝnÝn en b�y�k farkÝ, devletin 

varsayÝmlarla değil, milletin ihtiya�larÝnÝ g�z �n�nde bulundurularak ve g�n�n ĢartlarÝna g�re 

kurulmasÝ, y�netilmesi esas alÝnmÝĢ olmasÝdÝr.52 BatÝ �ncelikle teoriyi ortaya koyar, sonra onu hayata 

ge�irmeye �alÝĢÝr. B�t�n milletlerin bug�n�n� ve yarÝnÝnÝ, kendilerini idare eden iktidar sahipleri 

Ģekillendirirler. AynÝ zamanda milletlerin hayatÝna y�n verenler yine aynÝ milletin i�ersinden �Ýkarlar. 

Bu durum ger�ekleĢmediği zaman o millet i�in genellikle felaket demektir. ��nk� -tabiat boĢluğu 

affetmeyeceği i�in- bir baĢka millet, baĢsÝz kalan milleti y�netmeye talip olur. Bir millet, �ncelikle 

kendinden olan iyiyi inanarak ister ve b�t�n g�c�yle bunu hayata ge�irmeye �alÝĢÝr. Onu, buna 

y�nelten kendisi i�in iyi bildiği unsurlardÝr. Bu y�nelme ya da y�neltme, kendi g�c� nispetinde ve 

varsa y�netenler sayesinde ger�ekleĢir.53 

Emir verme, h�kim olma ve h�kmetme arzusu, iktidar tutkusu, siyas� ihtiras, k�lt�rden k�lt�re 

değiĢir. Ġktidar hÝrsÝ insanlarÝn kimliklerini dahi değiĢtirmelerine sebep olabilir. D�nya tarihinde bunun 

�rnekleri vardÝr; Hitler b�y�k bir Alman olmak isteyen AvusturyalÝ iken, KorsikalÝ Napolyon‟un b�y�k 

bir FransÝz, G�rc� Stanlin‟in b�y�k bir Rus, MakedonyalÝ Ġskender‟in b�y�k bir YunanlÝ olmayÝ 

istemeleri gibi. Stalin‟in kendi halkÝna yaptÝğÝ vahĢi ve anlamsÝz cinayetlerinin uzun vadeli sonucu 

adÝnÝn tÝpkÝ Hitler gibi, lanetlenmesine yol a�mÝĢtÝr.54 

Tarihin temel dinamiklerinin �nc�s� siyas� iktidardÝr. Siyas� iktidarda b�y�k bir potansiyel vardÝr. 

Bunun dinamik halde bulunmasÝ iktidar sahiplerini zinde ve g��l� kÝlar. Fakat aynÝ dinamiği olumsuz 

bir Ģekilde harekete ge�irmek isteyenler olur. Bu a�Ýdan tarih, siyas� iktidar m�cadeleleriyle doludur. 

Bu iktidar kavgasÝ bir milleti idare etmek i�in olduğu gibi, milletlerin, milletler �zerinde hakimiyet 

kurmak i�in yaptÝklarÝ m�cadele olarak da ortaya �Ýkabilmektedir. Fakat sonu� olarak b�t�n d�nyayÝ 

etkileyebilmektedir. Bunun en a�Ýk �rneği FransÝz Ġhtilali‟dir. Bu ihtilal burjuvazinin, monarĢiye, kiliseye 

ve se�kin aydÝn sÝnÝfa karĢÝ vermiĢ olduğu m�cadeledir. Napoleon‟un, diktat�rl�ğ� otorite ihtiyacÝnÝ ve 

demokratik ideolojiyi birbiriyle bağdaĢtÝrmÝĢtÝr. 1789 doktrincileri insanlÝğa yeniden Ģekil vermek ve 
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d�nyayÝ tekrar baĢtan kurmak istemiĢlerdir. Bu durum karamsar teorisyenleri �mitlendirirken, 1799 

doktrincileri kÝlÝca teslim olmak mecburiyetinde kalmÝĢlardÝr.55 

Bizim demokratikleĢme s�recimiz i�erisinde meydana gelen geliĢmelerde; Yeni OsmanlÝlar ile I. 

MeĢrutiyet‟te, J�n T�rkler ile II. MeĢrutiyet‟te, sanki daha �nce hi� yokmuĢ gibi, bazÝ kavramlarÝn; 

kardeĢlik, eĢitlik, h�rriyet vs. FransÝz Ġhtilali‟nden ilham alÝnarak �ÝğÝrtkanlÝğÝ yapÝlmÝĢtÝr.56 Fakat 

FransÝz milleti ile T�rk milletinin değerleri aynÝ olmadÝğÝ gibi, Fransa Devleti ve OsmanlÝ Devleti‟nin de 

yapÝlar aynÝ değildi. Daha �nce de belirtildiği gibi, FransÝz ihtilali bir burjuva ihtilalidir. Avrupa‟daki 

feodal yapÝnÝn tabii bir sonucudur.  

T�rk sosyal hayatÝnda BatÝ‟da olduğu gibi feodal bir yapÝ ve buna bağlÝ sÝnÝflar arasÝ m�cadele 

hi�bir zaman s�z konusu olmamÝĢtÝr. Bundan dolayÝ da T�rk sosyal ve siyas� literat�r�ne ve hayatÝna, 

BatÝ‟dan empoze edilmeye �alÝĢÝlan kavramlar, sağlam bir zemine oturtulamadÝğÝ i�in beklenen durum 

tam anlamÝyla ger�ekleĢememiĢtir. KavramlarÝn i�i ve d�Ģ�ncelerin �z� tam olarak 

doldurulamadÝğÝndan dolayÝ, bunlarÝn hayata ge�irilmelerinde de eksiklikler ortaya �ÝkmÝĢtÝr. ��nk� alt 

yapÝ olan k�lt�r ile onun �zerine bina edilmek istenenler tesis edilmeye �alÝĢÝlÝrken kullanÝlan ve dolgu 

malzemesi olarak kabul edebileceğimiz kavramlar b�t�nleĢmediği gibi, �rt�Ģmekte de 

zorlanmaktadÝr.57 

Sonu� 

Devlet, kurumlar b�t�n�d�r; onu hi�bir kurum kendisine katacak kadar g��l� değildir ve olamaz. 

Ancak devletleri bir araya toplayabilecek kurumlardan s�z etmek m�mk�nd�r. KÝsaca belirtmek 

gerekirse devlet, kurumlardan oluĢmuĢ bir sistemdir.58 

Devleti temsil ettiği varsayÝlan iktidar anlayÝĢÝ ise milletlere g�re farklÝlÝk g�sterir. ��nk� iktidarÝn 

var oluĢ amacÝ ve uygulamalarÝ k�lt�r zemininde filizlenerek, hayat bulduğundan, her milletin kendine 

has bir iktidar k�lt�r�n�n olmasÝ normaldir. YanlÝĢ benzetmeler, yanlÝĢ mukayeseleri ve yanlÝĢ 

uygulamalarÝ beraberinde getirir. Bir �lkedeki siyas� kurumlar ile siyas� kavramlar birbirlerini 

tamamlarlar. Her siyas� doktrin ile o doktrinin Ģekillendiği tarih� s�re� ve siyas� ortam �ok �nemlidir. 

BÝrakÝnÝz ayrÝ k�lt�rlerin �r�nlerinin farklÝlÝğÝnÝ, aynÝ k�lt�r�n yakÝn zaman aralÝğÝ i�erisinde bile siyas� 

yapÝlanmalarÝnda farklÝlÝklar g�rmek m�mk�nd�r. Bir �rnek vermek gerekirse; tam olarak 

birbirlerinden kesin �izgilerle ayÝrmak �ok zor olsa da, Yeni OsmanlÝlar, BatÝ‟dan aldÝklarÝ fikirlerini 

Ģeriat zeminine oturtmaya �alÝĢÝrlarken, J�n T�rklerin programlarÝ kendilerinden �nceki kuĢağa oranla 

daha az spek�latif ve teorik bir �zellik g�stermiĢtir.59 

ToprağÝn �st�n tutulduğu yerleĢik k�lt�r ile, devlete �ncelik tanÝyan bozkÝr k�lt�r� arasÝnda 

siyah ve beyaz  

kadar olmasa da her iki rengin en yakÝn tonlarÝ oranÝnda fark vardÝr. Hint-AvrupalÝ topluluklar, 

“baba” sÝfatÝnÝ vatanlarÝ i�in -Vaterland, Fatherland vs.- kullanmÝĢlardÝr. Hatta II. D�nya SavaĢÝ‟ndan 

sonra Avrupa‟nÝn savunmasÝ i�in fikirler �retilirken, burasÝnÝn bir Vaterland mÝ, yoksa Kinderland mÝ 



 1522 

konumunda değerlendirilmesi gereği �zerinde durulmaya baĢlanmÝĢtÝr. Bunlar da BatÝ k�lt�r�nde 

vatan ile ilgili siyasal ve sosyal kaygÝlarÝ a�Ýk�a g�sterirken, bu konuyla ilgili hen�z kavramlarÝn bile 

yerli yerine oturtulamadÝğÝ sonucu da �ÝkarÝlabilir.60 

T�rkler de ise bu konuda tartÝĢmasÝz olarak baba sÝfatÝ, devlete layÝk g�r�lm�Ģt�r. Hint-

AvrupalÝlar yerleĢik hayatÝ tercih ettiklerinden, topraklarÝnÝ terk etmeyerek iĢgale bile katlanarak, 

baĢka bir milletin hakimiyeti altÝnda yaĢamayÝ da g�ze almÝĢlardÝr. T�rk milleti ise bozkÝrda serpilip, 

geliĢerek, bulduğu hayatÝnÝ devam ettirerek, g��ebelikle varlÝğÝnÝ s�rd�rd�ğ�nden, disiplin ve devlet 

d�zeni ile hedefine ulaĢmÝĢtÝr. Bundan dolayÝ da T�rkler‟de devlet, topraktan daha �nemli -kutsal- 

h�le gelmiĢ ve devlet, “baba” olmuĢtur. Toprak ise “Devlet Baba”nÝn koruduğu “Anavatan” Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. Devlete “baba” diyen bir d�Ģ�nce tarzÝnÝ, BatÝlÝnÝn anlamasÝnÝ beklemek doğru olmaz. 

��nk� b�yle bir beklenti bilimsel ger�eğe uymayacağÝ gibi, “eĢyanÝn tabiatÝna da aykÝrÝdÝr”.61 

ĠktidarÝn, idare ettiklerine karĢÝ m�stebit ve baĢÝ boĢ olma h�li, milleti kendi eli ile kendisinden 

uzaklaĢtÝrÝr. Ġktidar milletin b�t�n ihtiya�larÝnÝ hemen karĢÝlayabilecek g��te olmayabilir. Fakat milletin 

zorunlu ihtiya�larÝna -asgari seviyede karnÝnÝn tok, sÝrtÝnÝn pek olmasÝna- cevap verebilmesi tabii bir 

beklentidir. M�lk ve saltanat g�r�n�r -iz�fi- hususlardÝr. Bu durum, birbirleriyle yakÝnlÝğÝ olan idare 

edilen ve iktidar -iki m�ntesip- arasÝndaki bağlÝlÝk ve �l��den -nispetten- ibarettir. Ġyi ve g�zel, yani 

ideal bir iktidar, tatlÝ sert ve yumuĢak muameleye dayanÝr. Zir� iktidar -idare ettiklerine g�venmek 

durumundadÝr- sert davranÝrsa, milletin ufak-tefek kusur ve kabahatini araĢtÝrÝrsa, zillet b�t�n milleti 

saracağÝndan, millet de yalana dolana y�nelecek, basireti bağlanacak, ahlak� ��k�nt� meydana 

gelecektir.62 

ĠktidarÝn pek �ok d�ĢmanÝ vardÝr. Bundan dolayÝ zaafa uğradÝğÝ andan itibaren; zayÝflayan bir 

bedende kendini g�steren hastalÝklar gibi, iktidarÝn d�ĢmanlarÝ da ortaya �Ýkmaya baĢlar. Bu durumda 

farkÝnda olarak veya olmayarak �yle bir noktaya gelinir ki; iktidara karĢÝ, siyas� yolsuzluk bile 

savunulabilir bir h�l alÝr.63 

Ġktidar sahipleri, ge�miĢten ders, bug�nden destek ve g�� alarak, geleceğe y�nelik tespitlerde 

bulunmalÝdÝr. Milletine hedefler g�stermeli ve bunlarÝ ger�ekleĢtirmek i�in de teĢvik etmelidir. 

G�sterilen hedefler hayal� değil, tabii olarak b�y�k olmalÝdÝr. Fakat bunlar ideal olduğu kadar, reel bir 

�zellik de g�stermelidir. 

Kabiliyet ya da kapasite ve hedefler birbirleriyle m�tenasipse -denkse-, m�nasip -uygun- bir 

baĢarÝ meydana gelir. Aksi taktirde kabiliyet, hedefin b�y�kl�ğ� karĢÝsÝnda yok olma noktasÝna 

gelirse; muhteris -aĢÝrÝ istekli- iktidar sahipleri, “muktedir iktidar” olma vasÝflarÝnÝ da kaybederler. 

��nk� ihtiras, itiraz edilemeyecek inkÝrazlara sebep olur. Bu durum da sadece iktidar sahiplerini 

koltuğundan değil, milletleri tarih sahnesindeki yerinden edebilir. 

Tarih boyunca insanlar, idealindeki iktidarÝ değil, var olanÝ kabullenmek mecburiyetinde 

kalmÝĢlardÝr. BatÝ k�lt�r�nde iktidar, kendi istikbal ve istikrarÝ i�in zulm� meĢr� ve rev� g�rm�Ģt�r. 

T�rk devlet felsefesinde, “Devlet-i Ebed-M�ddet” i�in, [M�lk, v�hi‟l-Kahhar olan Allah‟a aittir (M�‟min 
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S�resi, 16. Ayet).]  d�sturu ile hareket edilmesi isteniĢtir. Ġktidar sahipleri, y�netimlerine talip 

olduklarÝ insanlara Allah‟Ýn emaneti olarak bakmalÝdÝr. Emanete ihaneti etmeyi bir tarafa bÝrakÝnÝz, bu 

d�Ģ�neyi akÝldan ge�irmek dahi m�mk�n değildir. Emanet zaten ehline teslim edilmelidir. Ġslamiyet‟ten 

�nceki “G�k TanrÝ” dininde de benzer unsur ve uygulamalar vardÝ. 

Ġktidar sahiplerine, hem milletin b�t�n� hem de bireysel bazda idare ettiklerine, Ģahs� bir takÝm 

meseleleri olsa bile, adaletle h�kmetmeleri [… Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi �dil davranmamaya 

itmesin…. Allah yaptÝklarÝnÝzÝ hakkÝyla bilmektedir (M�ide S�resi, 8. Ayet).]  emredilmiĢtir. Bu durum 

T�rk devlet geleneğinde; meĢr� id�reyi “eline, beline, diline sahip olmak” ve “i�eride Musa, dÝĢarÝda 

Firavun” �zelliği g�steren bir iktidar gerektirdiği h�lde, g�n�m�zdeki uygulamalara baktÝğÝmÝz zaman 

pek hoĢ manzaralar g�remiyoruz. H�lbuki geliĢen ve değiĢen d�nya ĢartlarÝ i�erisinde idare edilmeye 

�alÝĢÝlan insanlarÝn değerleriyle �eliĢmeyecek, tabandan tavana doğru uzanan bir siyas� d�Ģ�nce ve 

bunu uygulayacak iktidar kadrosunu meydana getirmek pek de zor değildir. 

G�n�n ĢartlarÝna ayak uyduramayan kurumlar ve emperyaliste karĢÝ verilen kurtuluĢ m�cadelesi 

sonucunda, baĢta Atat�rk olmak �zere inkÝl�p�Ý kadro tarafÝndan kurulan T�rkiye Cumhuriyeti Devleti, 

Atat�rk‟ten sonra Mill� ġef Ġn�n� D�nemi‟nde d�nyadaki akÝmlarÝn ve savaĢ ĢartlarÝnÝn da etkisiyle 

nispeten katÝ bir y�netim tarzÝ g�stermiĢtir. Bundan dolayÝ iktidar ile millet arasÝnda kÝsmen soğuk bir 

s�re� yaĢanmÝĢtÝr. 

1950‟li yÝllardan sonra soğuk s�recin yerini, ÝlÝk bir etkileĢim almÝĢtÝr ki; 1960 h�k�met 

darbesinden sonra iktidar ile idare edilenler arasÝnda kopma tekrar g�ndeme gelmiĢtir. Bundan sonra 

da �lkemizde iktidarÝn kutsiyeti sarsÝlmÝĢtÝr. G�n�m�zde millet ile devlet birbirlerine d�ne nazaran 

biraz daha yaklaĢmÝĢtÝr. Fakat bu yaklaĢma, “benim memurum iĢini bilir” d�Ģ�ncesiyle yozlaĢmÝĢ ve 

milletin devlete olan g�veni yine sarsÝlmÝĢtÝr. Halbuki b�rokrat ve aydÝnlar, halkÝn i�inden �ÝkmalÝ, 

halktan madd� ve manev� gÝdasÝnÝ almalÝ ve tekrar halk ile b�t�nleĢerek, yine ona hizmet etmelidir. 

Aksi takdirde halktan beslenmeyen, ya da dÝĢarÝdan beslenen idareciler veya halktan meĢru 

Ģartlarda desteğini bulamayanlar, yolsuzluklar ile yollarÝnÝ bulmaya ve dÝĢarÝdan destek almaya 

�alÝĢÝyorlarsa; gafletten de ileri giderek, bilerek ihanet batağÝna saplanÝyorlar demektir. AyrÝca Ģunu da 

belirtmek gerekir ki bizde millet, devlet i�indir d�Ģ�ncesi h�kim kÝlÝnmaya �alÝĢÝlmÝĢtÝr. AslÝnda her ikisi 

de birbirlerine tercih edilemeyecek kadar kÝymetli ve kutsaldÝrlar. Milletin olmadÝğÝ yerde, devletten 

bahsetmek m�mk�n değildir. Kanun� Sultan S�leyman, “Halk i�inde muteber bir nesne yok devlet 

gibi” derken, devletin b�y�k bir saadet olduğuna iĢaret etmiĢtir. Fakat yine aynÝ Kanun�, “Olmaya 

devlet cihanda bir nefes sÝhhat gibi” s�zleriyle de milletten de �te, bireyin bÝrakÝnÝz tam anlamÝyla 

yaĢamasÝnÝ, hayatta kalabildiği her anÝn �neminin altÝnÝ �izmiĢtir.64 

BatÝ‟da iktidar, rakiplerin birbirlerinin elinden alabilecekleri bir t�r yaratÝcÝ enerji sayÝlmaktadÝr.65 

Genel anlamda T�rk devlet geleneğinde olduğu gibi; Mustafa Kemal Atat�rk‟�n iktidar anlayÝĢÝnÝn da 

temel unsuru milletti. Bu durumu bir�ok yerde belirtti gibi, “Hakimiyet kayÝtsÝz ĢartsÝz milletindir”, 

ifadesinde de hayat bulmuĢtur. AyrÝca Atat�rk, iktidarÝn kaynağÝ olarak g�rd�ğ� milletini ve �zellikle 
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T�rk gen�lerine seslenerek; iktidar sahiplerinin gaflet ve dalalet, hatta iktidar hÝrsÝndan dolayÝ ihanet 

i�erisinde bile bulunabileceklerine dikkat �ekmiĢtir.66 Bunlardan da anlaĢÝlabileceği gibi devlet-millet-

fert sac ayağÝ sağlam bir Ģekilde oturtularak ve �zde yozlaĢmadan, uzlaĢÝlarak, �ağdaĢ medeniyet 

seviyesine ulaĢÝlabilir. 
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Ġslam Öncesi Türk Devlet Geleneğinde Adalet AnlayıĢı / Yrd. Doç. Dr. 

Âdem Tutar [s.868-873]   

FÝrat �niversitesi Ġlahiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

T�rk hakanÝ, G�kt�rk YazÝtlarÝ‟na g�re; insanoğlu yani kiĢi oğlunun, hepsi �zerine hakan olarak 

oturmuĢtur. Hakan TanrÝ‟nÝn buyruğuna g�re hizmet ve adaletini, b�t�n insanlÝğa paylaĢtÝrmak 

zorundadÝr. Bu durum T�rk Devlet geleneğinde d�nyayÝ adalet ile idare etme fikrinin b�y�k bir �lk� 

haline gelerek sistemleĢmesini sağlamÝĢtÝr. �alÝĢmamÝzda, Ġslam �ncesi d�nemdeki T�rk Devlet 

geleneğinde adalet anlayÝĢÝnÝ ortaya koyarken; adaletin kaynağÝ, adaleti uygulayan idarecilerin 

faaliyetleri ve adaletin tesisinde uygulanan cezalarÝ da inceleyeceğiz. 

T�rklerin iki bin yÝllÝk bir tarih boyunca kÝtalarÝ, bir �ok yabancÝ Ýrk, millet- din ve mezhep 

mensuplarÝnÝ idare etmeleri yalnÝz kendi kuvvetleri ve cihan hakimiyeti mefkureleri ile izah etmek 

m�mk�n değildir.1 T�rk ÝrkÝnÝ cihan tarihinde devlet�i, idareci, inzibat�Ý bir Ýrk olarak tanÝtan, T�rklerin 

yery�z�n�n t�rl� kÝsÝmlarÝnda pek �ok devletler tesis edip t�rl� milletleri asayiĢ i�inde idare 

edebilmelerini temin eden amil, �ok g��l� bir Ģekilde oluĢan kamu hukuku esaslarÝ olmuĢtur.2 

ĠnsanlarÝn adaletli bir Ģekilde idare edilip edilmediği onlarÝn hak ve hukukunun korunup 

korunmadÝğÝ ile orantÝlÝdÝr. Bu nedenle adalet ve hukuk kavramlarÝnÝn Ġslam �ncesi T�rk Devlet 

geleneğinde nasÝl anlaĢÝldÝğÝna bir g�z atmak gerekir. T�rk�e s�zl�klerde adalet kelimesi, hak ve 

hukuka uygunluk, hakkÝ g�zetme, doğruluk, “t�re” anlamlarÝna gelmektedir.3 ġ. Sami, l�gatinde 

adaleti, ihkakÝ hak, herkesin istihkakÝna tamamÝyla riayet etmek diye tarif etmiĢtir.4 KaĢgarlÝ‟nÝn 

eserinde ise, T�r� Ģeklinde yazÝlan ve g�renek, �det anlamlarÝyla ifadelendirilmiĢ olan kelime, bu 

g�nk� manasÝyla hukuk anlamÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. T�r� kelimesi a�ÝklanÝrken de; “il kalÝr t�r� 

kalmaz=vilayet bÝrakÝlÝr g�renek bÝrakÝlmaz. Bu sav ge�miĢlerin g�reneklerine uymakla emrolunan kiĢi 

i�in s�ylenir” ifadeleriyle izah edilmiĢtir. K�l- Tigin yazÝtÝnda “…�d Tengri yasar, kiĢi oğlu kop �l�ğli 

t�remiĢ” (= zamanÝ TanrÝ takdir (yapar) eder, kiĢioğlu �lmek �zere t�remiĢtir) c�mlesi vardÝr ki 

buradaki “yasar” yasa- (=yapmak, nizama koymak) k�k�nden teĢkil edilmiĢ partisiptir. “Yasa”, t�rl� 

T�rk leh�elerinde “kanun” “nizamname” anlamÝnÝ ifade i�in kullanÝlÝr. Eski T�rk yazÝtlarÝnda “t�re” 

terimi “kanun, nizam” anlamÝnÝ ifade eder. Bu terim “il” kelimesiyle birlikte “devlet nizamÝ, kanunu” (il 

t�r�s�) anlamÝnÝ bildirmektedir. Kutadgu Bilig‟de “t�r�” terimi “kanun, nizam” anlamÝnÝ ifade ettiği gibi 

adalet manasÝna da kullanÝlmÝĢtÝr. Divan� L�gat-it-T�rk‟te de; “kanun” ve “adalet” aynÝ “t�r�” 

kelimesiyle ifade edilmiĢtir.5 Yine KaĢkar‟lÝnÝn eserinde de, k�ni nenğ = d�z nesne, k�ni er = emniyetli 

kimse6 Ģeklinde ifadelendirilmiĢ olan k�ni lafzÝ bu g�nk� manasÝyla doğru, d�z, sadÝk ve adil 

anlamlarÝnda kullanÝlmÝĢtÝr.7 

Eski T�rkler devlet mefhumunu “Ġl” (el) kelimesi ile ifade etmiĢlerdir. Ġl‟in hakiki manasÝ 

teĢkilatlanmÝĢ siyasi camia ve devlettir. Ġslam �ncesi T�rk d�Ģ�ncesinde Ġl mefhumu; teĢekk�l, istiklal, 
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nafiz hakimiyet mefhumlarÝnÝ i�ine alÝr. Hakimiyetin hedefi, her yerde emniyet ve asayiĢi temin 

etmektir.8 Bunun en iyi �rneği; Orhun Kitabelerinde Kutluk ve onun halefleri tarafÝndan bir �lkenin 

fethedildiğini veya bir halkÝn hakimiyet altÝna alÝndÝğÝnÝ s�yler s�ylemez “O halk i�inde sulh ve asayiĢi 

temin etti” c�mlesiyle de T�rk Devlet geleneği i�erisinde fethedilen topraklarda adalet anlayÝĢÝnÝn 

hemen tesis edildiğini haber vermektedir. Buradaki sulh ve asayiĢi teminden maksat T�rk ilinin bekasÝ 

i�in adaletin temin edilmesi ĢarttÝr. Bu da devlet y�neticilerinde y�ksek gaye olmuĢtur.9 

T�rk d�Ģ�ncesinde; Kağanlar, G�k‟�n yerde, kendi adÝna tayin ettiği, bir temsilcisi idi. Fakat Ģu 

da unutulmamalÝdÝr ki, “T�rk KağanÝ bir TanrÝ değildi”. 10 Bir T�rk�n, baĢarÝlÝ bir kağan olabilmesi i�in, 

TanrÝ tarafÝndan verilmiĢ baĢlÝca �� �zelliği kendinde toplamasÝ gerekiyordu bunlar: “yarlÝk”, “talihi” ve 

“kÝsmeti.” TanrÝ tarafÝndan, kendisine KağanlÝk ve baĢarÝ i�in “yarlÝk” verilmeli idi. TanrÝ, diğer 

insanlardan ayrÝ olarak onu, iyi talih yani “kut”11 ile donatmalÝdÝr. AyrÝca bu iki sÝfatÝn dÝĢÝnda 

insanlarÝn bir kÝsmet payÝ veya TanrÝnÝn bize verdiği “�l�ğ” vardÝr.12 

Eski T�rk kağanlarÝ, semavi menĢe ve cihan hakimiyetine sahip bulunmak inancÝ ile milletin 

velisi veya babasÝ sayÝlÝyor ve d�nyanÝn efendisi sÝfatlarÝna haiz bulunuyorlardÝ.13 Bu velilik sÝfatÝ 

dolayÝsÝyla kağanlarÝ, yabancÝ m�stebit h�k�mdarlardan �ok farklÝ olarak, y�ksek insani vasÝflarda ve 

demokratik ruha sahip olmalarÝ gerekiyordu. T�rk devlet geleneğine g�re h�k�mdarlarÝn millet ve 

tebaalarÝna karĢÝ, adalet, Ģefkat ve himaye g�stermeleri bunun i�in babalÝk sÝfatÝ ile alakalÝdÝr. ��nk� 

diğer taraftan, T�rk din, k�lt�r ve m�esseselerini iktibas eden �ingiz MoğollarÝ mutlak istibdatlarÝ ve 

aristokratik zihniyetleri dolayÝsÝ ile halka karĢÝ b�yle bir babalÝk velayetine sahip bulunmuyor; sadece 

beyleri d�Ģ�n�yor; istila ve zaferlerini aristokratlar hesabÝna yapÝyor ve G�k-T�rk (G�kt�rk) 

hanlarÝndan farklÝ olarak ne halkÝn rol� ve ne de bu zaferlerden istifadesi bahis mevzuu 

bulunuyordu.14 

Oğuz Kağan oğullarÝna yurdunu paylaĢtÝrÝp verdikten sonra onlara hitapederken; “Ey oğullarÝm! 

Ben �ok yaĢadÝm. Ben �ok savaĢlar g�rd�m. �Ýda ile �ok ok attÝm. AygÝr ile �ok y�r�d�m. D�ĢmanlarÝ 

ağlattÝm. DostlarÝmÝ g�ld�rd�m. G�k TanrÝya (borcumu) �dedim. Sizlere (de) yurdumu veriyorum”15 

diyor. Burada Oğuz Kağan milleti i�in yaptÝklarÝndan dolayÝ, TanrÝ katÝnda sorumlu olduğunu ve 

milletine iyilikle muamele ettiği i�in TanrÝ katÝnda sorumluluktan kurtulduğunu s�ylemesi, hem o 

d�nemdeki Tevhit inancÝnÝ hem de HakanÝn idareyi TanrÝ adÝna ger�ekleĢtirdiğini g�stermesi 

a�ÝsÝndan �nemlidir. 

Eski �ağ h�k�mdarlarÝ yabancÝ kavimlere karĢÝ yaptÝklarÝ zul�mleri ve kÝtalleri gururla ifade 

eder; bunu eserleri ve kitabeleri ile tarihe mal ederken G�k-T�rk kitabelerinde bu t�r �ğ�nmeler 

g�r�lmez. Bilakis sadece kendi kavminin felaket g�nlerinde derya gibi akan kanlarÝndan ve dağ gibi 

yÝğÝlan kemiklerinden bahseder, �ld�rd�kleri d�Ģmanlardan dolayÝ gurur duymazlar. G�k-T�rk 

hakanlarÝ daima sulhu kurmak ve korumakla �ğ�n�r. SavaĢÝ da m�dafaa zarureti ile yaptÝklarÝnÝ 

belirtmeyi ihmal etmez. T�rk�e‟de “il” kelimesi hem devlet, hem de devletin ilk vazifesi olan sulh 

manasÝna gelir ve sulhun tesisine memur olan kimselere de “il�i” denilirdi. T�rk t�resinde “il�iye zeval 

yoktur” s�z� de bu vazifenin ehemmiyet ve kutsiyeti ile alakalÝ olsa gerek.16 
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T�rk d�Ģ�ncesinde, alemin nizamÝ iki zÝt kuvvetin arasÝndaki ahenk ve uyuĢmadan doğmuĢtur. 

Ġnsan bu uyuĢmanÝn mahsul�d�r. ĠnsanlarÝn saadeti, d�nya cennetleri ve milletler arasÝndaki sulh bu 

ahengin devamÝna bağlÝdÝr. T�rk hikmetine g�re, bu tabii nizamÝ devam ettirmek ve mesut olmak i�in 

ilk �nce bilgili, cesaretli ve kanaatkar olmak lazÝmdÝr. YukarÝda g�k batar ve aĢağÝda yer delinirse bu 

nizam ve insanlarÝn b�t�n hakimane tedbirleri kendiliğinden bozulacaktÝr. Fakat o devam ettik�e bu 

nizamÝ s�rd�rebilmek i�in mutlaka bu �� fazilet bulunmalÝdÝr. Bilgili olmak, tabiatÝn nizamÝnÝ bilmek ve 

onu bozabilecek sebeplere karĢÝ hazÝr bulunmak demektir. Bizzat tabiat, uyuĢma ve ahenk olduğu 

i�in, insanlarÝn hayatÝnda da aynÝ suretle uyuĢma, ahenk ve sulhun hakim olmasÝ lazÝmdÝr. HakanÝn 

en b�y�k gayesi el birliğini temin etmek, milletler arasÝnda sulha ulaĢmaktÝr. T�rk Devlet geleneğinde 

O, b�t�n harplerini de bu gayeye varmak i�in yapar.17 

Ġ�inde hukuki nizam hakim olan bir devleti hi�bir zaman h�k�mdar yalnÝz baĢÝna idare edemez 

ve etmemiĢtir. Hun devletinde olduğu gibi diğer T�rk devletlerinin idaresinde de, Han‟a yardÝm eden, 

devlet i�inde t�rl� vazifeler g�ren kimseler vardÝr. T�rklerde Han‟Ýn yardÝmcÝlarÝna verilen umumi isim 

“Beg” dir. Beg kelimesinin l�gat manasÝ; bakmak, korumak, g�zetmek, muhafaza etmek manalarÝ 

i�ermektedir. Eski T�rklerin telakkisinde Beg il‟in iĢlerine bakan, ili muhafaza eden, ili koruyan, 

vazifesi il iĢlerini g�zetmek olan ilin bek�isidir. Kutlug devletinde Beyler devlet idaresinde Han‟a 

yardÝm eden y�ksek memurlardÝr. Begler de bir �ok r�tbe ve derecelere b�l�nm�Ģlerdir. Her r�tbenin 

kendine mahsus, ġadapÝtlar, Tarhanlar, Buyruklar gibi umumi unvan ve lakaplarÝ vardÝr.18 

Bilge Kağan “TanrÝ buyurduğu i�in, devletim, kÝsmetim var olduğu i�in, �lecek milleti diriltip 

besledim. �Ýplak milleti elbiseli kÝldÝm. Az milleti �ok kÝldÝm. Değerli illiden, değerli kağanlÝdan daha iyi 

kÝldÝm. D�rt taraftaki milleti hep t�bi kÝldÝm, d�ĢmansÝz kÝldÝm. Hep bana itaat etti”19 ifadesiyle T�rk 

kağanÝnÝn asli vazifeleri i�erisinde sayÝlan adaletin tesisini ayrÝntÝlÝ olarak izah etmiĢtir. 

Yusuf Has H�cib, Kutadgu Bilig adlÝ eserini d�rt iyi temel �zerine kurmuĢtur. Bunlardan biri 

adalet olup, doğruluk �zerindedir. Ġkincisi devlet olup, sa�det ve ikbal demektir. ���nc�s� akÝl olup, 

ululuk ifade eder. D�rd�nc�s� ise, kan�at ve afiyettir. BunlarÝn her birine ayrÝ-ayrÝ adlar vermiĢ ve 

bundan b�yle bunlarÝ bu adla zikretmiĢtir. Adalete “K�n ToğdÝ” adÝnÝ verir ve onu h�k�mdar yerine 

koyar. Devleti “Ay-ToldÝ” ismi ile zikreder ve bunu onun veziri sayar. AkÝla “�ğd�lmiĢ” adÝnÝ 

 vermiĢ ve buna da vezirin oğlu demiĢ. Kan�ate “OdgurmÝĢ” adÝnÝ verir ve buna da vezirin 

akrabasÝ der.20 

�ğd�lmiĢ, h�k�mdara memleketi tanzim etme usul�n� s�ylerken T�rk Devlet geleneğindeki 

adalet anlayÝĢÝnÝ biraz daha a�mÝĢtÝr. “Zalim olma, z�lm� k�t�lere karĢÝ tatbik et; b�t�n memleketi 

k�t�lerden temizle… K�t�y�, ceza vererek, doğru yola getir; k�t�ye k�t� muamele layÝktÝr, sen de 

�yle yap. Ġyinin serbest�e dolaĢabilmesi i�in, k�t�n�n ya zincirde veya zindanda olmasÝ lazÝmdÝr, ey 

metin y�rek…”21 demektedir. 

Kitabelere g�re G�kt�rkler ve bunlarÝ temsil eden kağanlar, insanlarÝn hepsini hukuk �n�nde 

eĢit saymÝĢ, onlarÝn a� olanlarÝnÝ doyurmuĢ, fakir olanlarÝnÝ zenginleĢtirmiĢ, bunlarÝ ger�ekleĢtirmek 
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i�in kağanlar gece uyumamÝĢ, g�nd�z durmamÝĢlardÝr. KağanlarÝn halka, halkÝn da kağanlara karĢÝ 

g�rev ve sorumluluklarÝ vardÝr. Herkes bu g�rev ve sorumluluklarÝnÝ yerine getirirken adaletli 

davranmak zorundadÝr. KarĢÝlÝk beklemeden insanlara hizmet, insan sevgisinden doğan koruyuculuk, 

adalet, h�rriyet ve eĢitlik d�Ģ�ncesinden kaynaklanÝr.22 

Hunlar devlet i�inde emniyet ve inzibatÝ temin i�in ceza iĢlerine �ok ehemmiyet verirlerdi. Su� 

iĢleyen kimseleri cezalandÝrmak devletin hak ve inhisarÝ idi. Hunlar da iptidai kabilelerde g�r�len 

hususi intikam yerine su�lularÝn devlet tarafÝndan cezalandÝrÝlmasÝ usul� kaim idi. Hunlar da ceza 

devlet iĢi idi. Hususi intikam yasaklanmÝĢtÝr. Hunlar da su�lar ikiye taksim ediliyordu. AğÝr c�r�mlerin 

cezasÝ idamdÝ. Hafif su�larÝn cezasÝ ise su�lunun y�z�n� yaralamaktan ibaretti. Hunlar, muhakemenin 

�ok �abuk yapÝlmasÝna dikkat ederlerdi. Her maznun (sanÝk) mutlaka on g�n zarfÝnda muhakeme 

edilmeliydi. Onun i�in Hun hapishanelerinde mahkumlar az bulunurdu.23 

Adam �ld�rmenin cezasÝ idamdÝ; soygun, hÝrsÝzlÝk ve hayvan ka�Ýrma kesin surette yasaktÝ. Ele 

ge�irilen soyguncu ve su��st� yakalanan hÝrsÝz �ld�r�l�r, mallarÝ m�sadere edilir, aile efradÝnÝn 

h�rriyetleri kÝsÝtlanÝrdÝ. Ciddi bir tehlike ile karĢÝlaĢmadÝk�a ok-yay kullanmak yasaktÝ. BarÝĢ 

zamanÝnda baĢkasÝna kÝlÝ� �ekmenin cezasÝ da �l�md�. Yine aynÝ Ģekilde zinanÝn cezasÝ da idamdÝ. 

Irza tecav�z en ağÝr su�lardan sayÝlÝrdÝ. Bu da bazen iki taraf arasÝnda uzlaĢma olmazsa idamÝ 

gerektirirdi. Ordudan ka�anlar ve vatana ihanet edenlerin cezasÝ da �l�md�. Hafif su�lular, on g�n� 

aĢmamak �zere hapsedilirdi.24 

G�kt�rklerde, isyan edip (devlete ve orduya baĢkaldÝranlar), adam �ld�renler, evli kadÝna 

tecav�z edenler, at koĢumu �alanlar, �l�mle cezalandÝrÝlÝr. YabancÝ bir kÝzÝ ka�Ýranlar, para cezasÝ ve 

diyetle cezalandÝrÝlÝr veya kÝzla evlendirilir. Diyet: kavga sÝrasÝnda bir kimse diğerini yaralarsa, yaraya 

g�re para cezasÝ vermeye zorlanÝr. Bir kimse diğerinin g�z�n� k�r etmiĢ ise, o adamÝn kÝzÝ, 

yaralanana karĢÝlÝk olarak verilir. KÝzÝ yoksa, karÝsÝnÝ veya para cezasÝ verme zorundadÝr. 

KarĢÝsÝndakinin bir yerini kÝrarsa, ceza olarak atÝnÝ verir. Her kim ki at veya madenden yapÝlmÝĢ Ģeyler 

�alarsa, bunlarÝ �alanlarÝn cezalarÝ, on misli y�kseltilir. FahiĢeler ve Ýrza ge�enler, iğdiĢ edilirler. Sonra 

da kal�asÝndan ikiye ayrÝlÝrlar. Ġsyan etme, adam �ld�rme, evli kadÝna sataĢma, fuhuĢ ve Ýrza ge�me 

gibi su�lar, �l�m ile cezalandÝrÝlÝyordu.25 

Ceza hukuku, �zel intikam alanÝndan �ÝkmÝĢ ve kamu hukuku alanÝna girmiĢtir. Yani cezayÝ 

belirtip uygulayacak olan su�tan zarar g�ren kimse değil devlettir. Ancak bazen cezanÝn, su�luya değil 

de su�lunun yakÝnlarÝna uygulandÝğÝ g�r�lmektedir. Bu da cezanÝn her alanda kiĢiselleĢmemiĢ 

olduğunu bize g�sterir. Ancak o zaman oğullar, kÝzlar ve karÝlar aile baĢkanÝnÝn doğrudan doğruya 

velayeti altÝnda olduklarÝndan onlara ceza uygulanmasÝ, aile baĢkanÝna uygulanmÝĢ gibi sayÝlmÝĢtÝr. 

D�vme ve yaralama su�larÝnÝn cezasÝ yalnÝz hayvanla �denen tazminattan ibarettir. HÝrsÝzlÝkta ise, 

su�lunun �aldÝğÝ eĢyanÝn sayÝ ve değerde on mislini �demesi gerekir.26 

Eski T�rklerin su�lularÝ cezalandÝrma uygulamalarÝndan �rnekler veren Ġbni Fadlan‟a g�re; bir 

adam diğerini kasten �ld�r�rse, su�una karĢÝlÝk kÝsas olarak onu da �ld�r�rler. Hata ile �ld�r�rse, 
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�ld�ren i�in kayÝn ağacÝndan bir sandÝk yaparlar. Katili bunun i�ine koyup, yanÝna �� somun, bir testi 

su bÝraktÝktan ve �zerini �iviledikten sonra, deve havudunun ağa�larÝna benzer �� ağa� dikerek 

su�luyu bunlarÝn arasÝna asarlar. “Biz, onu yer ile g�k arasÝnda bÝrakÝyoruz. G�neĢ ve yağmura maruz 

kalsÝn. Belki Allah acÝr da kurtulur” derler. Zamanla ��r�y�nceye ve r�zgarlar g�t�r�nceye kadar bu 

Ģekilde asÝlÝ kalÝr.27 T�rk toplumunda kadÝnlar ve erkekler birbirlerinde ka�mazlar. Zina onlara g�re 

en b�y�k su�lardandÝr. Ġ�lerinden biri zina ederse, kim olursa olsun, d�rt kazÝk �akÝp zina edenin el ve 

ayaklarÝnÝ bunlara bağlarlar. Sonra onu, boynundan uyluklarÝna kadar balta ile yararak iki par�aya 

ayÝrÝrlar. KadÝna da aynÝ cezayÝ tatbik ederler. Toplumda tatbik edilen cezalarÝn caydÝrÝcÝ olmasÝ i�in 

KadÝn ve erkeği ikiye ayÝrdÝktan sonra v�cutlarÝnÝn par�alarÝndan her birini bir ağaca asarlar. YukarÝda 

da ifade ettiğimiz gibi hÝrsÝz da zina yapan gibi �ld�r�l�r.28 

T�rk devletleri kuvvetli bir disiplinle idare edilen devletler idi. AsayiĢ ceza kanunlarÝ sayesinde 

temin olunurdu. Tukyu devrinde ağÝr su�lardan olarak, vatana hÝyanet, katil, baĢkasÝnÝn zevcesiyle 

gayri meĢru m�nasebet g�sterilmiĢtir. Eski KÝrgÝzlara ait vesikalarda ağÝr 

 su�lar arasÝnda harpte gevĢeklik g�stermek, el�ilik vazifesini ifada kusur, salahiyeti olmaksÝzÝn 

h�k�met iĢlerine m�dahale de, eĢkÝyalÝk sayÝlmÝĢtÝr.29 

T�rkler yalan ve iftirayÝ en b�y�k su�lardan saymÝĢlar ve bu su�larÝ iĢleyenlere karĢÝ Ģiddetli 

cezalar vermiĢlerdir. Mesela; Buğra hanÝn oğlu QorÝ-Han‟a iftira atan kadÝn su�unun ortaya 

�ÝkmasÝndan sonra, cezalandÝrÝlÝyor. BeĢ tane tay getirilerek kadÝn bir atÝn kuyruğuna bağlanÝyor, sağ 

kolunu baĢka bir atÝn kuyruğuna, sol kolunu ve ayaklarÝnÝ da b�ylece baĢka baĢka atlarÝn kuyruğuna 

bağlayÝp, atlarÝ birden kam�Ýlayarak v�cudunu par�alÝyorlar. QorÝ-Han, yalan s�yleyip, iftira eden 

kimselerin cezasÝnÝn b�yle olacağÝnÝ belirtmiĢtir.30 Yine aynÝ Ģekilde; Arslan HanÝn Suvar adlÝ bir 

k�lesi vardÝ ki, hacipler onun Arslan Han yanÝndaki mevkiini kÝskanarak bu Suvar seni �ld�r�p 

padiĢahlÝğÝ zorla alacak diye ona iftira attÝlar. Arslan han, bu durumu �ok iyi bir plan dahilinde 

araĢtÝrdÝktan sonra haciplerin yalancÝlÝğÝnÝ ortaya �ÝkarÝnca su�larÝnÝ itiraf etmek zorunda kaldÝlar. 

Bunlara verilen ceza da, ibret olarak �ld�r�lmek oldu.31 

Uygurlar d�neminde bor� veren kiĢinin haklarÝnÝn korunmasÝna �nem verilerek bu konu ile ilgili 

belgeler d�zenlenmiĢtir. Bor� alÝp-verme vesikalarÝnda, zamanÝnda �denmeyen yahut bor� alan 

kiĢinin ortadan kaybolmasÝ-�lmesi- halinde, bor� veren kiĢinin mağdur olmamasÝ i�in, vesikalarda bor� 

alan kiĢiler, aldÝklarÝ malÝ nasÝl ve kimler tarafÝndan �deneceğini bildirmiĢlerdir. Bor� alma 

vesikalarÝnda son olarak Ģahitlerin isimleri, bor� alan kiĢinin imzasÝ, yahut m�hr� bulunmaktadÝr. Son 

olarak da vesikayÝ yazan kiĢi belirtilmiĢtir.32 Bu durum Uygurlarda aile m�essesesinin, yerleĢmiĢ 

k�kl� bir toplum yapÝsÝna sahip olduğunu g�stermektedir. Ailede mutlak hakim babadÝr. �ld�ğ� 

zaman bu hakimiyet ihtimal en b�y�k oğula ge�mektedir. Fakat vesikalarda g�r�ld�ğ�ne g�re, 

satÝĢtan veya bor� almadan sonra, ailenin diğer fertlerinin mesuliyetleri ortaya �Ýkmakta ve ailenin s�z 

sahibi kiĢisinin vesikalardaki h�k�mleri yerine getirmediği zaman, bu kiĢi veya kiĢiler sorumlu 

tutulmaktadÝr.33 
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Uygurlar d�neminde disiplin cezalarÝ �ok Ģiddetli olup bilhassa, hÝrsÝzlÝk ve Ýrza ge�me gibi 

olaylarÝn �ok ender olmasÝ dikkat �ekicidir. Uygur KağanÝ Kutluk Bilge Kağan, Tibet ve Karluk 

kabilelerine yaptÝğÝ m�cadelede bunlarÝ bertaraf etmiĢ ve asayiĢi bozmayan b�lge halkÝnÝ 

m�kafatlandÝrmÝĢ, asayiĢi bozanlarÝ ise Ģiddetle cezalandÝrmÝĢtÝr.34 

Hazar hakanlÝğÝ‟nÝn baĢkentinde 7 baĢ yargÝ� vardÝ. Bunlar ikiĢer ikiĢer M�sl�manlarÝn, 

HÝristiyanlarÝn, Musevilerin, biri de ĠslavlarÝn ve diğerlerinin davalarÝna bakardÝ.35 

Sonu� olarak; adaleti ger�ekleĢtirmenin ĢartlarÝndan birisi hatta en �nemlisi, g��l� olma ĢartÝdÝr. 

T�rk tarihine baktÝğÝmÝz zaman; kurulan b�t�n devletlerin temel felsefesinin TanrÝ buyruğuna g�re 

tebaayÝ adaletli bir Ģekilde idare etmek olduğunu g�rmekteyiz. Bu adaletten anlaĢÝlan, toplumun 

maddi ve manevi a�Ýdan refaha ulaĢmÝĢ olmasÝdÝr. T�rk kağanlarÝ milletin asayiĢini d�zenlemek ve 

adaleti tesis etmek i�in, kendilerinin ve toplumun y�ksek değerlere sahip vasÝflarla bezenmiĢ olmasÝnÝ 

ve bu değerlerin bozulmamasÝ i�in caydÝrÝcÝ etkisi olan cezalar uygulamÝĢtÝr. G�r�ld�ğ� gibi, eski T�rk 

adalet anlayÝĢÝnÝn kaynağÝnda sağlam bir inan� ve bu inanca bağlÝ olarak cesur bir irade ve su�lulara 

gayet net cezai uygulamalar vardÝr. 
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harpte �ld�rd�ğ� insanlar ve yaptÝğÝ zul�mlerle �ğ�n�r. Adeta bu kitabeler onlarÝn fahriyesidir. 

Halbuki Orhun kitabelerinde T�rk KağanÝ b�t�n muvaffakiyetlerinde daima milletin yardÝmÝndan ve 

etrafÝndakilerin hizmetinden bahseder. Herkese ve her Ģeye hakkÝnÝ vermesini bilir. Asur kitabelerinde 

h�k�mdar millete ancak kendi kudretini g�stermek istediği zaman hitabedir. Orhun kitabelerinde T�rk 

KağanÝ zaferin Ģ�kranÝnÝ s�ylemek, fakat aynÝ zamanda hitabelerini ve noksanlarÝnÝ ona bildirmek i�in 

millete hitap eder. G�r�l�yor ki: Asur kitabelerinde h�k�mdar, kavmin �zerinde bir ceberut, bir ezici 

kuvvet gibi olduğu halde; Orhun kitabelerinde T�rk KağanÝ, T�rk budununun �zerinde bilgisi ve 

cesareti ile bir yardÝmcÝ, kendini sevdiren ve saydÝran bir hamidir. Bkz. H. Z. �lken, T�rk Tefekk�r 

Tarihi I, Ġstanbul 1933, s. 79 vd. 

17 H. Z. �lken, a.g.e. I, s. 81 vd; M. Ergin, Orhun Abideleri, Ġstanbul 1999, s. 41. 

18 S. M. Arsal, a.g.e., s. 273 vd. 

19 M. Ergin, Orhun Abideleri, s. 43. Ġslamiyet‟ten evvelki T�rk devletlerinde kabile veya 

hakanÝn kendi halkÝna umumi ziyafet vermesi zaruriydi ve hukuki bir m�essese mahiyetindeydi. 

T�rklerde kabile reisi ve h�k�mdar baba vasfÝnda g�r�lmektedir. Bkz. [M. F. K�pr�l�, Bizans 

M�esseselerinin OsmanlÝ M�esseselerine Tesiri, Ġstanbul 1986, S. 181 vd]  Hakan i�in haftada iki 

g�n Mezalim‟e oturmaktan, haklÝyÝ haksÝzdan ayÝrmaktan, adalet dağÝtmaktan raiyyetin s�z�n�, 

vasÝtasÝz, kendi kulağÝ ile iĢitmekten baĢka �are yoktur. OnlarÝn daha m�him olan birka� dilek�eyi arz 

etmeleri, h�k�mdarÝn da dilek�elerin her biri hakkÝnda bir yazÝlÝ emir vermesi gerekir. Zira, cihan 

hakiminin zulme uğrayanlar ve adalet isteyenleri haftada iki g�n huzuruna davet ettiği ve s�zlerini 

dinlediği haberi memlekette yayÝlÝnca, b�t�n zalimler korkarlar; ellerini �ekerler hi� kimse 

cezalandÝrÝlma korkusu ile zul�m ve yağmaya cesaret etmez. Bkz. [Niz�m�‟l-M�lk, Siy�set-N�me, 

(Haz: Mehmet Altay K�ymen), Ġstanbul 1990, s. 18 vd. ]  PadiĢahlar, daima iyi sofra kurmak 

zahmetine katlanmÝĢlardÝr, �yle ki, sabahleyin hizmete gelen kimseler, orada bir Ģeyler yerler. Sultan 

Tuğrul iyi sofra kurmak ve t�rl� t�rl� yiyecekler hususuna son derece itina buyururdu. Sultan MelikĢah 

d�neminde �iğilliler ve Maver��nnehirliler, sultanÝn sofrasÝndan bir lokma ekmek yemedikleri 

sebebiyle onu tenkit etmektedirler. Her kiĢinin himmet ve c�mertliği, onun ev idaresi nisbetinde 
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olmalÝdÝr. Sultan b�t�n d�nyanÝn aile reisidir; b�t�n padiĢahlar onun astÝdÝrlar. ġu halde onun ev 

idaresi himmeti c�mertliği, sofrasÝ hediyesi kendi �apÝnda, yani b�t�n padiĢahlardan daha fazla ve 

daha iyi olur. Bkz. Niz�m�‟l-M�lk, a.g.e., s. 163 vd. 

20 Yusuf Has H�cib, a.g.e. II, s. 7. OdgurmuĢ, h�k�mdara �ğ�t verirken; “HayatÝnÝ aziz bil ve 

ancak l�zumlu iĢlerde kullan; insanlara ihsanlarda bulun ve kendine sevap kazan. Ge�ici g�nler i�inde 

ancak l�zumlu olan Ģeyleri al; zaman seni de ge�irecektir, buna g�re hazÝrlÝğÝnÝ yap. Sen bu kadar 

halkÝn y�k�n� y�klenmiĢ bulunuyorsun; uyanÝk ol, g�fil bulunma ve d�Ģ�nerek hareket et. Bir s�r� a� 

kurt senin etrafÝnda toplanmÝĢtÝr; ey kahraman h�k�mdar, koyunlarÝ iyi muhafaza et. Memlekette bir 

kimse bir gece a� kalÝrsa, onu TanrÝ sana soracaktÝr; g�z�n� a�…” diye konuĢmaktadÝr. Bkz. [Yusuf 

Has H�cib, a.g.e., s. 371 vd.]  Bir g�n h�k�mdarÝn canÝ sÝkÝlmÝĢ; halvet emri verip, yalnÝz baĢÝna 

kalmÝĢ. Ay-ToldÝ‟yÝ huzuruna �ağÝrtmÝĢ ve Ay-ToldÝ, h�k�mdarÝn karĢÝsÝna gelince, g�rd�ğ� manzara 

karĢÝsÝnda �ok ĢaĢÝrmÝĢtÝ. ��nk� h�k�mdar, birbirine bağlanmamÝĢ �� ayağÝ olan bir g�m�Ģ taht 

�zerinde, kaĢlarÝ �atÝk ve y�z� buruĢuk bir vaziyette, oturmuĢtu. Elinde b�y�k bir bÝ�ak, solunda bir 

acÝ-ot ve sağÝnda Ģeker bulunuyordu. Ay-ToldÝ, h�k�mdara g�rd�klerinin anlamÝnÝ sorunca, 

H�k�mdar K�n-ToğdÝ, Ay-ToldÝ‟ya cevap verirken; “ĠĢte bak, ben de doğruluk ve kanunum; kanunum 

vasÝflarÝ bunlardÝr, dikkat et. Bak, bu �zerinde oturduğum tahtÝn �� ayağÝ vardÝr; ey g�nl�m� doyuran. 

�� ayak �zerinde olan hi�bir Ģey bir tarafa meyletmez; her ��� d�z durduk�a, taht sallanmaz. Eğer �� 

ayaktan biri yana yatarsa, diğer ikisi de kayar ve �zerinde oturan yuvarlanÝr. �� ayaklÝ her Ģey doğru 

ve d�z durur; eğer d�rt ayaklÝ olursa, biri eğri olabilir. D�z olan bir Ģeyin her tarafÝ iyidir; her iyinin, 

dikkat edersen, tavÝr ve hareketi d�zg�nd�r. Hangi Ģey yana yatarsa, eğri olur; her eğrilikte bir 

k�t�l�ğ�n tohumu vardÝr. D�z olan yana yatarsa, duramaz, d�Ģer; hangi Ģey doğru ise, d�Ģmez, 

yerinde durur. Bak, benim tabietim de yana yatmaz, doğrudur; eğer doğru eğrilirse, kÝyamet kopar. 

Ben iĢleri doğruluk ile hallederim; insanlarÝ, bey veya kul olarak, ayÝrmam. Ey becerikli insan, elimdeki 

bu bÝ�ak bi�en ve kesen bir alettir. Ben iĢleri bÝ�ak gibi keser, atarÝm; hak arayan kimsenin iĢini 

uzatmam. ġekere gelince, o zulme uğrayarak, benim kapÝma gelen ve adaleti bende bulan insan 

i�indir. O insan benden Ģeker gibi tatlÝ-tatlÝ ayrÝlÝr; sevinir ve y�z� g�ler. Zehir gibi acÝ olan bu Hind 

otunu ise, zorbalar ve doğruluktan ka�an kimseler i�er. Bunlar kavga edip, bana gelirler ve ben h�k�m 

verince, bakarsÝn, acÝ Hind ilacÝ i�miĢ gibi, y�zlerini ekĢitirler. Benim bu sertliğim, kaĢlarÝmÝn bu 

�atÝklÝğÝ ve bu asÝk suratÝm bana gelen zalimler i�indir. Ġster oğlum, ister yakÝnÝm veya hÝsÝmÝm olsun; 

ister yolcu, ge�ici, ister misafir olsun. Kanun karĢÝsÝnda benim i�in bunlarÝn hepsi birdir; h�k�m 

verirken, hi� biri beni farklÝ bulmaz. Bu beyliğin temeli doğruluktur; beyler doğru olursa, d�nya huzura 

kavuĢur. AkÝllÝ insan buna benzer bir s�z s�ylemiĢtir; kim akÝllÝ insanÝn s�z�n� tutarsa, iĢ yoluna girer. 

Beyliğin temeli doğruluk �zerine kurulmuĢtur; doğruluk yolu beyliğin esasÝdÝr. Bey doğru olur ve 

�lkeye b�yle h�k�m ederse, b�t�n dileklerine kavuĢur. ” Bkz. [Yusuf Has H�cib, a.g.e., s. 66 vd.]  

�ğd�lmiĢ, h�k�mdara memleketi tanzim etme usul�n� s�ylerken; “TebaanÝn senin �zerinde �� hakkÝ 

vardÝr; bu haklarÝ �de ve onlarÝ zorluğa d�Ģ�rme. Bunlardan biri memleketinde g�m�Ģ temiz kalsÝn, 

onun ayarÝnÝ koru, ey bilgili insan. Ġkincisi halkÝ �dil kanunlarla idare et; birinin diğerine tahakk�me 

kalkÝĢmasÝna meydan verme, onlarÝ koru. ���nc�s� b�t�n yollarÝ emin tut; yol kesici ve haydutlarÝn 

hepsini ortadan kaldÝr. B�ylece tebea hakkÝnÝ �dedikten sonra, sen de onlardan kendi hakkÝnÝ 



 1537 

isteyebilirsin, ey c�mert h�k�mdar. Tebaa �zerinde senin �� hakkÝn vardÝr; bunu onlardan istemelisin, 

iyice dinle. Biri halk senin emirlerine h�rmet etmeli ve bu emir ne olursa olsun, onu derhal yerine 

getirmelidir. Ġkincisi hazine hakkÝnÝ g�zetmeli ve bunu vaktinde �demelidirler, ey eli a�Ýk insan. 

���nc�s� senin dostuna dost ve d�ĢmanÝna d�Ģman olmalÝdÝr. B�ylece sen onlara karĢÝ vazifeni 

yapmÝĢ olursun, onlar da senin hakkÝnÝ �demiĢ olurlar. ” Bkz. Yusuf Has H�cib, a.g.e., s. 399 vd. 

21 Yusuf Has H�cib, a.g.e., s. 395 vd. 

22 Bu konuda geniĢ bilgi i�in bkz. H. G�ng�r, a.g.e., s. 108; H. G�ng�r, “G�kt�rk Kitabeleri 

ve Uygur Metinlerinin Ġnsan� Değer ve Hukuk A�ÝsÝndan Ġncelenmesi”, T�rklerde Ġnsan� Değerler ve 

Ġnsan HaklarÝ (BaĢlangÝcÝndan OsmanlÝ D�nemine Kadar), Ġstanbul 1992, s. 210 vd. 

23 S. M. Arsal, a.g.e., s. 206 vd. 

24 Ġ. Kafesoğlu, a.g.e., s. 280; C. T�rkeli, “Hunlarda insan� Değerler ve Hukuk”, T�rklerde 

Ġnsan� Değerler ve Ġnsan HaklarÝ (BaĢlangÝcÝndan OsmanlÝ D�nemine Kadar), Ġstanbul 1992, s. 86; B. 

�gel, a.g.e., s. 89; L. LigetÝ, Bilinmeyen Ġ� Asya, (�ev: S. Karatay), Ankara 1986, s. 46. 

25 S. M. Arsal, a.g.e., s. 261 vd; H. N. Orkun, Eski T�rk YazÝtlarÝ, Ankara 1987, s. 15; B. 

�gel, a.g.e., s. 165 vd. �in kaynaklarÝ HunlarÝn ceza kanunlarÝndan Ģ�yle bahsetmektedir: birisine 

kÝlÝ� �eken �ld�r�l�r. KÝlÝ� �ekmeden maksat her halde �ld�rmek olsa gerektir. EĢkÝyalÝk yapanÝn 

ailesi devlet memurlarÝ tarafÝndan rehine olarak tutulur. Ufak su�lar araba tekerleği altÝnda ezilmekle 

(y�z� damgalanmak veya sopayla d�v�lmek), b�y�k su�lar ise �l�mle cezalandÝrÝlÝr. Hapis cezasÝ 

yalnÝz 10 g�ne kadar verilirdi; b�ylece b�t�n devletin sÝnÝrlarÝ i�indeki mahpuslarÝn sayÝsÝ �ok azdÝ. 

Bunun sebebi T�rk devletlerinde g��ebe k�lt�r�n hakim olmasÝndan kaynaklanmaktadÝr. Bkz. �. 

��ok, T�rk Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara 1972, s. 14. 

26 �. ��ok, a.g.e., s. 21 vd. 

27 Ġbni Fadlan, Seyahatname, (Haz: Ramazan ġeĢen), Ġstanbul 1975, s. 56. 

28 Ġ. Fadlan, a.g.e., s. 57. 

29 T�rk Tarihinin Ana HatlarÝ Methal KÝsmÝ, s. 42 vd. 

30 Z. V. Togan, Oğuz DestanÝ, s. 64 vd. 

31 Z. V. Togan, Oğuz DestanÝ, s. 68 vd. 

32 Bkz. �. Ġzgi, UygurlarÝn Siyasi ve K�lt�rel Tarihi (Hukuk VesikalarÝna G�re), Ankara 1987, 

s. 73 vd. Eski T�rk hukuk vesikalarÝnda mukavelede tespit edilen ĢartlarÝn korunmasÝ ve bunlarÝn 

tahakkuk etmediği hallerde alÝnacak tedbir ve itiraz edenlere karĢÝ tatbik edilecek cezalar �ok defa 

ayrÝca zikredilmektedir. Bu kayÝtlar daha iĢin baĢÝnda her t�rl� itirazÝ bertaraf etmek ve itiraz niyetinde 

olanlarÝ korkutmak gayesini de g�debilir. ��nk� burada zikredilen cezanÝn para ile ilgili kÝsmÝ, asÝl 
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satÝlan malÝn değerini bir ka� misli ge�mektedir. Bu Ģekilde tasrih edilen cezalar, �l�m cezasÝ, dayak 

cezasÝ, para cezasÝ, yasa cezasÝ, t�re ve yargÝ h�k�mleri olarak belirlenmiĢtir. Bkz. R. R. Arat, “Eski 

T�rk Hukuk VesikalarÝ”, Makaleler I, (Yay. Haz: O. F. Sertkaya), Ankara 1987, s. 543 vd. 

33 �. Ġzgi, a.g.e., s. 106 vd. 

34 �. Ġzgi, �in El�isi Wang Yen-Te‟nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara 1989, s. 14, 22. 

35 Ġ. Kafesoğlu, a.g.e., s. 280. 
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B. Devlet TeĢkilâtı  

 

Devlet Meclisi ve Kurultay / Prof. Dr. Bahaeddin Ögel [s.874-887]   

 

Kurultay s�z�, T�rk�e kurul ve Moğolca tay ekiyle oluĢmuĢ, bir s�zd�r. Bug�nk� T�rk�emize bu 

deyim, �ingiz Han devletinden girmiĢtir. Kurultay, bir DanÝĢma Meclisidir. Oğuz T�rk�esindeki asÝl 

karĢÝlÝğÝ kengeĢ demektir. Ancak, kurultayÝn bir toplantÝ olmasÝ sebebiyle, Oğuz T�rkleri onu, yÝğÝnak, 

dernek, derim gibi bir�ok s�zlerle de, adlandÝrmÝĢlardÝr. Kurultay, devlet idaresinin temelini oluĢturur. 

Bundan dolayÝ bu konu �zerinde, derin olarak durmak gereklidir. ��nk� bunun �zerinde, Ģimdiye 

kadar doğru d�r�st bir araĢtÝrma da yapÝlmamÝĢtÝr. YapÝsÝnÝ ve ayrÝntÝlarÝnÝ bilmediğimiz, temel bir 

devlet m�essesesi hakkÝnda birka� bilgi ile h�k�m vermek ve sonuca varmak, doğru değildir. T�rk 

tarihinin kaderi budur. Her konuya derin olarak girmek gerekmektedir: 

Kurultay AnlayÝĢÝnÝn Temelleri 

1. Mete ile Ġlk Kurultay Haberi BaĢlÝyordu 

HunlarÝn doğusunda bulunan, Proto-Moğol Tunghu devletinden, Mete‟ye bir el�i gelir ve 

Mete‟nin �nl� atÝnÝ ister. Tunghu devletinin gayesi, Mete hen�z zayÝf iken, onu bastÝrmaktÝr. Mete, 

devletin ileri gelenlerini toplar ve onlara durumu bildirir. Herkes buna karĢÝ gelir. Ancak Mete, komĢu 

devletten bir at esirgenmez, der ve kendi atÝnÝ verir. Az sonra el�i yine gelir, Mete‟nin kadÝnÝnÝ ister. 

Ancak bu, Mete‟nin �nl� ulu hatunu değildir. Mete yine kurultay toplar. Buna herkes �ok kÝzar ve bu 

Tunghularda, ahlak anlayÝĢÝ (tao) diye bir Ģey yok, diyerek bağÝrÝrlar. Ancak Mete, onlarÝ dinlemez ve 

kadÝnÝnÝ verir. Az sonra aynÝ devletin el�isi yine gelir. Bu kez �orak bir toprak par�asÝnÝ ister. Mete 

yine kurultay toplar ve durumu, devletin ileri gelenlerine bildirir. Buna bazÝlarÝ karĢÝ gelmezler ve at ile 

kadÝn verildikten sonra, bunu da verelim, derler. O zaman Mete k�krer ve Ģ�yle bağÝrÝr: “-At ve kadÝn 

benimdi. Onun i�in verdim. Toprak ise, devletindir. Devletin malÝnÝ baĢkasÝna nasÝl verebiliriz?” Mete 

bunu dedikten sonra toprak par�asÝnÝ verelim diyenlerin baĢlarÝnÝ, hemen orada kestirir. 

“Mete‟nin kurultayÝ”, bir �eĢit OğuzlarÝn “kengeĢ” ve meĢveret meclislerine benzemektedir. 

Toplanma, g�r�Ģme vardÝ. Ancak son s�z devletin sahibi olan hakanÝn oluyordu. Mete orduda, �ok 

sert ve disiplinli bir eğitim uygularken; ona benzer sert ve �ğretici bir eğitimi de devlet i�inde 

uyguluyordu. KaĢgarlÝ Mahmud‟un derlediği �ok eski bir T�rk atas�z�nde dendiği gibi, GeniĢ elbise 

par�alanmaz, danÝĢmakla geliĢen bilgi ise, bozuk ve k�t� �Ýkmaz! 

2. Kurultay, BaĢlangÝ�ta T�rklerde, Din T�reni, Bayram, Yeme Ġ�me Toyu, Eğlenme ile 

YarÝĢmayÝ da, Ġ�inde Toplayan Bir Devlet ToplantÝsÝ idi 
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�nemli olan nokta budur. Bu toplantÝlarda. halk ile devlet birleĢiyor ve kaynaĢÝyordu. �ingiz Han 

devletinde ise kurultay, aristokratlarÝn, yani �ingiz Han‟Ýn soyundan gelenlerin toplantÝsÝdÝr. 

AnlaĢÝldÝğÝna g�re, dernek veya toy Ģeklinde olan bu kurultaylara, Hunlar ile Oğuzlarda, halk da 

katÝlÝyordu. B�y�k Hun devletinde baĢlÝca �� b�y�k toy ve yÝğÝnak vardÝ: 1) Yeni yÝl bayramÝ, 2) 

Ġlkbahar bayramÝ 3) G�z bayramÝ. Bilhassa bu sonuncusu, yani g�z bayramÝ, b�y�k bir kurultay 

Ģeklinde, �in‟in kuzeyindeki Lung-ch‟eng adlÝ yerlerde yapÝlÝrdÝ. Bu bayram veya toy kurultayÝna, 

devletin b�t�n ileri gelenleriyle, vassal veya bağlÝ kurullarÝn da katÝlma zorunluğu vardÝ. Bu b�y�k 

Bayram KurultayÝ‟na gelmeyenler, Hun hakanÝna isy�n etmiĢ sayÝlÝrlardÝ. TÝpkÝ Dede Korkut‟taki gibi! 

DÝĢ Oğuz, BayÝndÝr Han‟Ýn toyuna gelmedi diye, d�Ģman il�n edilmiĢti. G�z kurultayÝnda, atlar da 

semizleĢmiĢ ve savaĢa hazÝr olmuĢ olurlardÝ. Bu konuya az sonra yeniden d�neceğiz. 

Oğuzlarda kurultay ve danÝĢma toplantÝsÝ yaygÝn olarak, toy veya d�ğ�n-dernek Ģeklinde 

yapÝlÝrdÝ. Zaten, gerek halkÝ ve gerekse beyleri yedirip i�irmek, hakanÝn bir vazifesi idi. AĢağÝda da 

belirteceğimiz gibi, halk ile beyler Hanlardan davacÝ olabilirlerdi. Bu toylarÝn i�inde, hanÝn evini yağma 

etme de vardÝ. Divan veya devlet divanÝ, Dede Korkut‟ta divanÝn, hem bir toplantÝ yeri ve hem de toy 

yeri olduğu g�r�lmektedir. AğÝr ulu divan, davullarÝn g�mb�r g�mb�r d�ğ�ld�ğ�, bir yerdir. 

3. YÝllÝk B�y�k Din T�reni ile KurultayÝn Bir Arada YapÝlmasÝ 

Din ve devlet hayatÝnÝ, devlet ve orduya ait heyecanÝ, hep birlikte yaĢama ve b�ylece sosyal 

geliĢmeyi, bu yolla tamamlama, T�rk tarihine �ok Ģeyler vermiĢtir. Ġslamiyetteki y�celik ile cih�t ruhu 

da, bu kaynaktan geliyordu. Peygamberin baĢkumandan olmasÝ, duygu ve g�n�llere bambaĢka bir 

y�n vermiĢti. Eski T�rk tarihinde baĢ rahip, yahut BatÝdaki deyimlerle “pontifex maximum” yani papa 

ve papaz, eski T�rklerde bakanlarÝn kendileri idi. ġimdi, birka� vesika sunduktan sonra bu konuya 

yeniden d�neceğiz. 

a) Kurultay ile din t�renlerinnin kaynaĢmasÝ: Bu �eĢit toplantÝlar, en muhteĢem sahneleriyle, ilk 

defa B�y�k Hun Ġmparatorluğu‟nda g�r�lmekte ve G�kt�rklerde de, devam etmekteydi. 

KaynaklarÝmÝz, Hunlardaki, ger�ekten b�y�k ve muhteĢem �� kurultay i�in, Ģ�yle diyorlardÝ: 1) 

YÝlbaĢÝnda (veya yÝlÝn ilk ayÝnda, yani ocakta), Hun hakanÝnÝn sarayÝnda (veya otağÝnda), k���k 

kurultay yapÝlÝrdÝ. (Bu t�ren), atalara kurban verilen (saray ve otağdaki) sunakta yapÝlÝrdÝ. Bilindiği 

�zere T�rklerde, �in‟de yapÝldÝğÝ bi�imde bir ata k�lt�r� veya atalara tapÝnma ile atalara kurban 

verme gibi, �ok ayrÝntÝlÝ ritler ve seremoniler yoktu. Nitekim �in tarihleri de, G�kt�rklerin, atalara 

kurban verme tapÝnaklarÝ,-yani �in bi�iminde-yoktur. AtalarÝn ke�eden heykellerini yapar ve bir torba 

i�inde, saklarlardÝ, diyorlardÝ. T�rkler bu ata heykelciklerine, t�s adÝ veriyorlardÝ. Ancak Hunlar, 

anlaĢÝldÝğÝna g�re, bunun yerine bazÝ yerlerde altÝn heykel kullanÝyorlardÝ. 2. B�y�k Kurultay (veya 

toplantÝ,) yÝlÝn 5. ayÝnda, (yani mayÝs ayÝnda, bahar baĢlangÝcÝnda veya yÝlbaĢÝnda Lung-ch‟�ng‟de 

yapÝlÝrdÝ Bu toplantÝda, kendi atalarÝna kurban verilirdi. (Halbuki yukarÝda, atalar i�in verilen kurban 

sunağÝ, Hun hakanÝnÝn sarayÝnda bulunur, denmiĢti.) Yer ile g�ğe, k�t� ve iyi ruhlara da kurban, 

burada verilirdi. 
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b) BağlÝlÝk ve sadakat andÝ‟nÝn yenilenmesi, bu kurultayda yapÝlÝyordu. Prensler, devlet 

b�y�kleri, boy beyleri ile Hun Ġmparatorluğu‟na bağlÝ krallar, baharda bu kurultaya katÝlÝyorlar ve Hun 

HakanÝna, b�ylece bağlÝlÝklarÝnÝ bildirmiĢ oluyorlardÝ. �rnek olarak, BatÝ T�rkistan‟Ýn doğusundaki 

Wusun KralÝ, ta Orhun‟daki bu kurultaya gelerek, katÝlÝyordu. Gelmezse bağÝmsÝzlÝğÝnÝ il�n etmiĢ ve 

d�Ģman biri olarak, kabul ediliyordu. Bunu, kesin olarak biliyoruz. DÝĢ Oğuz, hanÝn toyuna gelmedi 

diye, Oğuzlarda kopan g�r�lt�y� Dede Korkut‟tan biliyoruz. Lung-ch‟�ng, Ejderha Kalesi demektir. 

Ancak, Hunlarda, surlu Ģehirler yoktu. Daha sonraki kaynaklar ise bu yeri, yalnÝzca Lung-kurban 

sunağÝ (tz‟u) adÝyla anÝyorlardÝ (HHS, 119). En iyisi buna, Ejderha-kurbanÝ denseydi, belki daha doğru 

olurdu. ��nk� SC So yin‟in, eski notuna g�re Hunlar, batÝdaki Ejderha TanrÝsÝ‟nÝ saygÝlarlardÝ. Bu 

notu, biraz dikkatle karĢÝlamak gereklidir. ��nk� Hunlar ile G�kt�rklerde, bir ejderha k�lt� ve ib�deti, 

g�r�lm�yordu. 

c) SavaĢ ve sayÝm kurultayÝ. Devletin kaynaklarÝ ile halkÝnÝn kontrol ve sayÝmÝ, yapÝlan bir 

toplantÝya SayÝm KurultayÝ da, diyebiliriz. Bu kurultay, sonbaharda, eyl�l ayÝnda yapÝlÝrdÝ. ��nk� bu 

ayda atlar g��lenmiĢ oluyorlardÝ. Askerlik yapacak gen�ler de, evlerindeki iĢlerini bitirmiĢlerdi. 

KaynaklarÝmÝz Ģ�yle diyorlardÝ: Sonbaharda atlar g��lenince, (yani semizlenince), (�in‟in kuzeyindeki) 

T‟ai-lin‟de b�y�k toplantÝ (veya kurultay) yapÝlÝr. Burada insan g�c� g�zden ge�irilir ve hayvanlarÝn 

sayÝmÝ yapÝlÝr. (Bk. �in n. 24). AslÝnda bu vesika, i�inde toplandÝğÝ s�zler ve mana bakÝmÝndan, �ok 

g�rkemlidir. Bu vesikanÝn, devlet yapÝsÝ ve anlayÝĢÝ bakÝmÝndan taĢÝdÝğÝ b�y�k değeri, az sonra 

belirteceğiz. Daha sonraki bir kaynağÝmÝz Ģ�yle diyordu: Hunlar bir yÝlda �� defa ejderha (veya Lung) 

kurban t�reni yaparlar. YÝlÝn birinci, beĢinci ve dokuzuncu aylarÝnÝn, (yani ocak, mayÝs ve eyl�l 

aylarÝnÝn) mwu g�nlerinde, g�ğe ve tanrÝlara kurban verirler (HHS, 119. 5). Buradaki wu g�n�, �in 

imparatorunun tahtÝnÝn bulunduğu yerin, yani yerin tam ortasÝnÝn, sembol� olan bir g�nd�r. Bu 5. g�n 

olsa gerektir. Tan-lin Ģehri, Kuzey �in‟deki Ma-i Ģehrinin yakÝnÝnda idi. De Groot‟un da dediği gibi eyl�l 

ayÝ, Hunlarda kÝĢÝn ve dolayÝsÝyla savaĢ hareketlerinin baĢladÝğÝ bir �ağdÝ. Bu �ağ, aynÝ zamanda 

�in‟de harman mevsimi idi. 

d) G�kt�rklerde devlet toplantÝsÝ da, �oğu zaman bir din t�reni Ģeklinde g�r�l�yordu: G�kt�rkler 

de Hunlar gibi bu b�y�k toplantÝyÝ 5. ayda, yani mayÝs ayÝnda bir Bahar bayramÝ Ģeklinde yaparlardÝ: 

(G�kt�rk) kağanÝ, s�rekli olarak �t�ken dağÝnda otururdu. �adÝrÝ, doğuya, yani g�neĢin doğduğu 

y�ne d�n�kt�, B�ylece (g�neĢi) saygÝlamÝĢ olurlardÝ. Her yÝl (G�kt�rk kağanÝ), devletin ileri 

gelenleriyle birlikte, kurban vermek i�in, ata mağarasÝna giderdi. 5. ayÝn yani mayÝsÝn ortalarÝnda ise, 

toplanÝrlar ve “G�k TanrÝ”ya, Temir (?) ÝrmağÝ kÝyÝsÝnda, kurban verirlerdi. BurasÝ, �t�ken‟den d�rt 

veya beĢy�z mil kadar, bir uzaklÝktadÝr. Ora 

nÝn �evresini, �ok y�ksek dağlar, y�kselerek �evirirler. Bu dağlarda, �ok ot ve ağa� vardÝr. 

BurasÝna, Po-teng-ning-li dağlarÝ denir. Bunun manasÝ ise Yer TanrÝsÝ demektir. (CS, 50). Bu �ok 

�nemli vesikayÝ, P. Pelliot a�Ýklamaya �alÝĢmÝĢtÝr (TP, 26, s. 214). Burada, diğer ayrÝntÝlar konumuzu 

doğrudan doğruya ilgilendirmediğinden, �zerinde durmayacağÝz. Bu t�rene, halk da katÝlÝyordu. (Bk. 

�in. n. 25). Bu mağara, G�kt�rk t�reyiĢ efsanesinde, kurdun girdiği �nl� ata mağarasÝ olmalÝdÝr. 
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Y�ksek dağlarla �evrili yer de, herhalde “Ergenekon” idi. Bu toplantÝda, at ve koyun da, kurban 

ederlerdi. 

e) Uygur Devlet-halk toplantÝsÝ, M.S. 983-985 yÝllarÝnda, Turfan‟a gelmiĢ olan �nl� �in el�i ve 

seyyah Wang Yen-t‟�‟nin gezi raporunda �eĢitli y�nleriyle, �ok defa anlatÝlmÝĢtÝr. Uygurlarda, tam bir 

demokrat idare vardÝ. Halk ile hakan arasÝndaki ayrÝlÝk ve mesafe azalmÝĢtÝ. Sosyal adalet yine tam 

olarak kurulmuĢtu. ��nk� bu gezi raporunda, Uygurlarda herkes �alÝĢÝr, �alÝĢmayanlara da devlet 

yardÝm eder, deniyordu. 

4. Kurultay, Milletin BirleĢmesi, KaynaĢmasÝ ve Din ile Devlet G�c�n�, Tek Elde Toplayan, 

G�steri ve ToplantÝdÝr 

B�ylece, konunun temel noktasÝna, gelmiĢ bulunuyoruz. T�rk devletlerindeki kurultaylarÝn bu 

�zelliğine, �in kaynaklarÝ yoluyla ilk defa inebilen �nl� Japon bilgini ġiratori olmuĢtu. Ona g�re, 

devletin ve milletin temellerini sağlamlaĢtÝran hi�bir m�essese ve kuruluĢ (institution), Hunlardaki bu 

�� festival-kurultay kadar g��l� ve gerekli olamazdÝ. Milletin birleĢip ve kaynaĢmasÝ (the unification of 

nation), bu toplantÝlar yolu ile sağlanÝyordu. Prensler, b�y�k memurlar ile vassallar, bu festival-

kurultaylarÝna gelmek zorunda idiler. (Bilhassa mayÝs ayÝ kurultayÝna). Bu festival-kurultaylara 

gelmeyenler, yalnÝzca TanrÝ‟nÝn değil; hakanÝn da emirlerine bağlanmama ve sadakatsizlik (disobey 

the summons) ile su�lanÝrdÝ. Gelmeyenler, kanun dÝĢÝ hainler, t�biler veya bağlÝlar (disloyal subject) 

olarak, kabul edilirlerdi. AynÝ zamanda bunlar, isy�n etmiĢ, baĢkaldÝrmÝĢ (insurgent) kiĢiler olarak 

sayÝlÝrlar ve cezalandÝrma yoluna gidilirdi. BunlarÝn, tarihteki �rneklerini de, g�r�yoruz. M.�. 85‟te 

kÝzan Hun prensleri, Lunhg-ch‟�ng‟deki b�y�k kurultaya gitmiyorlardÝ. M.�. 93 yÝlÝnda Sol Bilge Prensi 

ise, hakandan korkup, kurultaya gitmedi. Bunu ġiratori de, anÝyordu. (TB, T, s. 29). Hatuna kÝzan bazÝ 

prensler ise, hakanÝn otağÝndaki toplantÝya gitmiyorlardÝ. Eskiden beri Hunlara bağlÝ olan Wusun kralÝ 

da biraz g��lenince, HunlarÝn saray toplantÝlarÝna gitmedi. Bunun �zerine Hunlar ordu g�ndererek 

onlarÝ cezalandÝrmak istemiĢti. Bu davranÝĢlar, devletin m�esseselerinin kuruluĢu ile, devlet 

anlayÝĢÝnÝn geliĢip, g��lenmesini desteklediklerinden, bu hadiseleri �ince vesikalarla, vesikalandÝrmak 

gereklidir. 

Japon ġiratori‟ye g�re Hun hakanÝnÝ da, bir �in imparatoru gibi d�Ģ�rmek gereklidir. ��nk� 

�in‟deki iki t�rende yere ve g�ğe, �in imparatorunun bizzat kendisi kurban verirdi. Onun yerine baĢka 

hi�bir kimse bu iĢi yapamazdÝ. HunlarÝn da bu b�y�k bayramlarÝnda, herhalde yalnÝzca Hun hakanÝ 

toplantÝya baĢkanlÝk ediyordu. Bu onun imtiyaz ve ayrÝcalÝğÝ (privilege) idi, bu hak ve vazifesini hi�bir 

yolla, baĢkasÝ hesabÝna feragat ederek, baĢkasÝna bağÝĢlayamazdÝ. ��nk� Hun hakanÝ, G�k 

tarafÝndan tahta �ÝkarÝlmÝĢ ve bu hak yalnÝzca kendisine verilmiĢti. (A. esr., s. 28). ġiratori, bu 

g�r�Ģlerinde �ok haklÝdÝr. G�kt�rk devletinde de durumunun, aynÝ olduğu g�r�l�yordu. 

Oğuzlarda kengeĢ toyu, �ok �nemli idi: Hanlar hanÝ, Han BayÝndÝr Han, yÝlda bir kere toy ed�p, 

Oğuz beglerin konuklar idi (DK, 10, 4). G�r�l�yor ki Oğuzlarda,-�nemli bir Ģey olsun olmasÝn-han, 

yÝlda bir kez beylerini toplayÝp konukluyor ve bu arada, danÝĢma ile g�r�Ģme oluyordu. YukarÝda 



 1544 

g�rd�ğ�m�z gibi, toya gelmeyenler, Hunlarda da d�Ģman kabul edilirdi. Dede Korkut‟ta Ģ�yle 

deniyordu: �� Ok, Boz Ok yÝğnak olsa, Kazan ev�n yağmaladur idi… ĠttifakÝ cem‟i, TaĢ Oğuz Beğleri, 

Kazana gelmediler… �davet eylediler… (DK, 291). AslÝnda ev yağmalatma toyu, bir halk toyudur. 

YalnÝzca beglerin toyu, değildir. Dede Korkut‟un birka� yerinde g�r�ld�ğ� gibi d�ĢmanlÝk, toya 

gitmemekle veya toy �ağrÝlmamakla baĢlÝyordu. T�rkmenlerin ġeceresi‟ne g�re Salur boyundan 

�ğ�rcik, kim ki toy tutmadÝysa onlarÝ buldum, diyordu.1 Toy tutmama da, herhalde bir ayÝp idi. 

Kurultay ve Divan �eĢitleri 

1. T�reyi Kurma ve Toplama KurultayÝ 

T�rklerde yeni bir devlet kurulunca, t�reyi tespit edip kurmak i�in de, b�y�k bir kurultay 

yapÝldÝğÝnÝ g�r�yoruz. AslÝnda o devletin t�resi, devletin kurucusunun adÝnÝ taĢÝrdÝ: Oğuz Han t�resi 

ve orun ile �l�Ģ�, BumÝn Kagan, Ġstemi Kagan t�r�s�, �ingiz Han yasasÝ, hatta Fatih‟in Kanun-u 

Osman�si gibi… Oğuz DestanÝ i�inde, Oğuz Han savaĢtan d�nd�kten sonra b�y�k bir zafer toyu 

yapar. Bundan sonra da ikinci bir T�re toyu yapar. Direkler �zerine konmuĢ olan tavuklara yapÝlan 

atÝĢlar yapÝlÝr. Orun, �l�Ģ ve ongun‟larÝn, Oğuz Han‟Ýn �ocuklarÝ arasÝnda dağÝtÝlmasÝ ise, ikinci toyda 

yapÝlmÝĢtÝr. Bu konu �zerinde, T�rk Mitolojisi adlÝ eserimizde, derin olarak durmuĢtuk (s. 206). 

T�rkmenlerin ġeceresi ise, bu t�re toyunu, G�n Han zamanÝna almaktadÝr. G�n Han‟Ýn veziri IrkÝl 

Hoca, niĢan ve damgalarÝ, Oğuz Han‟Ýn �ocuklarÝna dağÝtÝr ve t�reyi kurar. Bundan sonra da, b�y�k 

bir toy yapar. 

a) Toylar ve devlet protokol�: G�n�m�zde bile devlet yemekleri, devlet i�indeki protokol ve 

r�tbelerin, kesin 

likle belirlendiği yerlerdir. Resm� yemeklerde herkes, her istediği yere oturamaz. T�rklerdeki 

“�l�Ģ”, t�re ve gelenekleri de, bu protokol� d�zenleyen bir t�redir. Topluluk i�indeki herkesin yeri, bu 

�l�Ģ haklarÝna g�re, belirlenir. �l�Ģ s�z�, �l�Ģmek ve �leĢmek k�klerinden gelir. ManasÝ, pay 

demektir. Bir kiĢinin �l�Ģ hakkÝ, baĢarÝsÝyla y�kselebildiği gibi, baĢarÝsÝzlÝğÝ ile de d�Ģebilir veya 

kaybedilebilirdi. Bunun i�in Dingelsted ve ona dayanarak da Krader, Kazaklarda sÝnÝf yoktur. Herkes, 

kendini atasÝndan beri, soylu sayar. Herkes, atasÝ ile �ğ�n�r. YalnÝz aralarÝnda, bir �ncelik veya 

�st�nl�k haklarÝ (the right of priority) vardÝr. Bu da ziyafetlerde, et kesmek ve �l�Ģmekle ortaya �Ýkar.2 

G�r�l�yor ki, Oğuz DestanÝndaki �l�Ģ t�resi, kuzey T�rklerinde de, halk arasÝnda h�l� yaĢamaktadÝr. 

Halk arasÝnda sÝnÝf yoktu. Ancak atalardan gelen bazÝ hizmet ve baĢarÝ �st�nl�kleriyle aralarÝnda, 

karĢÝlÝklÝ rÝza ve hoĢg�r�ye dayanan, bazÝ ayrÝcalÝklar oluyordu. 

b) T�rk t�resinin kuruluĢu, herhalde �ok eskilere dayanÝr. Ancak ReĢideddin ile T�rkmenlerin 

ġeceresi gibi Oğuz DestanÝ ile ilgili kaynaklar, T�rk t�resini koyan kiĢinin, Oğuz Han‟Ýn B�y�k oğul 

G�n Han‟Ýn veziri, IrkÝl Ata veya Bilge IrkÝl Hoca olduğunu yazÝyorlardÝ. �nemli olan nokta, T�rk 

t�resinin bilgeler tarafÝndan kurulmuĢ olmasÝ ve T�rk kavimlerinin de, buna inanmÝĢ olmalarÝdÝr. 

Yoksa, IrkÝl Ata diye bir vezirin veya bilgenin yaĢamÝĢ olduğu, �ok Ģ�phelidir. Nitekim Prof. A. Ġnan, bu 

vezirin, T�rk mitolojisinde yarÝ TanrÝ bir kam veya Ģaman olabileceğini g�stermiĢtir.3 Bir kurultayda 
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veya bir toplantÝda, kim nerede oturacaktÝr? Bu, T�rklerin deyimiyle, bir orun yani mevki meselesidir. 

Herkesin m�lkiyet ve hakimiyetini g�steren bir damga ile, yine her T�rk topluluğunun bir sembol� olan 

bir bayrak, T�rk tarihinin hep bu mitolojik �ağlarÝnda oluĢmuĢ, hukuk� belgelerdir. B�t�n bu t�reler, 

topluluk d�zeni ve asker� bir disiplin kurmak i�in, konmuĢ kanunlardÝr. Hunlar, T‟ai-lin kurultayÝnda, 

ormanÝn veya fidanlarÝn �evresini, atlarÝ ile �� defa d�ner ve dururlardÝ. Bu onlarÝn atalarÝndan kalmÝĢ, 

eski bir t�re ve kanun gibidir.4 �in tarihi, kanun (fa) s�z�n�, burada bilerek s�yl�yor ve kullanÝyordu. 

(Bk. �in. n. 27). 

2. Kurultaylar, T�rk Tarihinde Hangi Gerekler Ġ�in  ToplanÝrlardÝ? 

KurutayÝn sÝnÝrlandÝrÝlmÝĢ olanlarÝ aslÝnda Sel�uklu ve OsmanlÝ Ġmparatorluğu‟ndaki divan 

demektir. Nitekim Dede Korkut‟ta da, OğuzlarÝn b�y�k hanÝ BayÝndÝr Han‟Ýn divanÝndan s�z 

a�ÝlmaktadÝr. �ingiz Han ve oğullarÝnÝn baĢkenti olan Kara-Korum‟da da divana benzer bir ofis (office) 

vardÝ. Devlet i�inde b�y�k bir saygÝ ve otoriteleri olan, �inkay gibi bir b�rokrat sÝnÝfÝ, bu divanÝ 

oluĢturuyorlardÝ. Buna rağmen se�imler, savaĢlar, tayinler ile ekonomik d�zenlemeler hatta b�y�k 

yargÝlar, �ingiz Han devletinde, kurultay tarafÝndan karara bağlanÝyordu. YukarÝda da belirttiğimiz gibi, 

Cengiz Han devletinde kurultaya, yalnÝzca �ingiz Han soyundan olanlar girebilirlerdi. Hunlar ile 

G�kt�rklerde, hanedan ile boy beyleri, bilgeler ve vassallar da giriyorlardÝ. Bunlar, yarÝ yarÝya din 

toplantÝlarÝ g�r�nt�s� de, veriyordu. Dede Korkut‟ta ise beglerin yanÝnda, 366 alp erenler de vardÝ. 

Kurultay toyuna ise, b�t�n halk katÝlÝyordu. AslÝnda T�rklerde, yeme i�mesiz bir toplantÝ 

d�Ģ�n�lemezdi. KurultayÝn bu ana �izgilerini sunduktan sonra, bazÝ kurultay t�rlerini sÝralayabiliriz. 

Tabi� olarak bu bizim sunduklarÝmÝza, daha bir�ok kurultay �eĢidi katÝlabilir ve konu daha da 

geniĢletilebilir: 

1) SavaĢ KurultayÝ; Atilla HunlarÝnda bu kurultay, ya savaĢ baĢÝnda veyahut da savaĢ ortasÝnda, 

yeni bir taktik uygulamak i�in, yapÝlÝrdÝ. Ancak Ģunu unutmamak gereklidir: SavaĢ kurultayÝ, at 

�zerinde yapÝlÝrdÝ. Bu da, bu t�r bir kurultayÝn �zelliğidir. YukarÝda da belirttiğimiz gibi, Mete ile 

oğullarÝnÝn devletinde savaĢ kurultayÝ, sonbaharda ve eyl�l ayÝnda yapÝlÝrdÝ. ��nk� bu mevsimde atlar 

g��lenmiĢ ve savaĢÝn g��l�klerine karĢÝ hazÝrlanmÝĢ olurlardÝ. Buna T�rkler, her �ağda b�y�k bir 

�nem vermiĢlerdir. Mete de, Y�e�ileri yendiğini �in Ġmparatoruna haber verirken, atlarÝnÝn g�c� ile 

s�z�n�, s�zlerine katÝyordu. HunlarÝn eyl�l ayÝnda �in‟in kuzeyindeki T‟ai-lin‟de yaptÝklarÝ kurultayda, 

SayÝm yapÝlÝr ve devletin insan g�c� hesaplanÝr ve hayvan sayÝsÝ da tespit edilirdi. YukarÝda da 

belirttiğimiz gibi bu toplantÝ, Ģuurlu ve hesaplÝ bir seferberlikti. �in akÝnlarÝ ise, bundan sonra baĢlardÝ. 

Hem de harman mevsiminde. BurasÝ, HunlarÝn �ok eski bir yurdu idi. Herhalde b�y�k din t�renleri de, 

bu toplantÝda yapÝlÝyordu. Nitekim buraya sonradan gelen Proto-Moğol Sienbiler, g�ğe kurban 

verdikten sonra, ormanÝn �evresini atla �� defa d�n�yorlardÝ. SavaĢ arasÝnda yapÝlan toplantÝlarÝn en 

tipik olanÝnÝ, M.�. 99‟da g�r�yoruz. SavaĢÝ durduran komutanlar, bir araya gelerek hemen yeni bir 

taktik se�miĢlerdi.5 G�kt�rklerin tesiri altÝnda kalan, yarÝ Proto-Moğol Kitanlar, savaĢta bir araya 

gelebilmek i�in, iĢaret veriyorlardÝ.6 Dinamik ve hareketli bir savaĢ taktiği uygulayan T�rklerin, zaman 

zaman bir araya gelip, taktik değiĢtirmeleri �ok g�r�l�rd�. SavaĢ �ncesi yiğitlerin toplanmasÝ da, bir 

�eĢit savaĢ kengesi ve meĢveret kurultayÝ gibidir. KaĢgarlÝ Mahmud eski bir atas�z�n� verirken, alplar 
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kamug tirkeĢiir, yani alplarÝn hepsi bir araya geliyorlar, ��nk� d�ĢmanÝn postacÝsÝ gelmiĢtir (MK, 3, 

65). TirkeĢ s�z� de, eski T�rk�ede bir toplantÝ ve kurultay gibidir. Dede Korkut‟ta bunun yerine yÝğÝldÝ 

s�z� kullanÝlÝyordu. Yine baĢka, �ok eski bir T�rk atas�z�nde, KalÝn eren tirkeĢ�r, deniyordu (MK, 1, 

148). Yani sayÝsÝ pek �ok olan erler bir araya geliyorlardÝ. 

 Brockelmann, kendi indeksinde, tirkeĢme s�z�n� biraz da haklÝ olarak, sÝraya girme, savaĢ 

d�zeninde dizilme diye yorumluyor (s. 209). Kuzey T�rk mitolojisinde, savaĢ �ncesi toy ve 

kurultaylarÝndan da, sÝk sÝk s�z a�ÝlÝr. Toya yÝğÝlan alplar s�z�, tÝpkÝ Dede Korkut‟ta olduğu gibi, Altay 

masallarÝnda da g�r�l�r.7 AyrÝca bu masallarda, kÝrk yiğitler gibi, toya gelen kÝrk kiĢiden de s�z 

a�ÝlÝr.8 AslÝnda devlet kurmamÝĢ ve b�y�k devlet hayatÝ yaĢamamÝĢ olan bu T�rklerde, bu gibi 

inanÝĢlar, herhalde mirasla geliyordu. B�y�k alplar, g�reĢ ve yarÝĢtan �nce de, bir toy verirlerdi.9 

S�z�m�z� Dede Korkut‟taki, muhteĢem bir savaĢ tanÝtmasÝ ile bitirelim: KalkubanÝ Kazan Han, 

yerinden turÝ geldi. Ala dağda �adÝrÝn otağÝn dikti. �� y�z altmÝĢ altÝ alp erenler, yanÝnda yÝğÝnak oldu 

(DK, (256). AslÝnda Sel�uklular ile OsmanlÝlar da buna benzer savaĢ divanlarÝnÝn sayÝ ve �rnekleri 

�oğaltÝlabilir. 

2) G��ten �nceki kurultaylar: Bilhassa eski T�rklerde g��, �ok �nemli bir olay ve giriĢimdir. G��, 

b�t�n halkÝ ilgilendirir. OsmanlÝlar da dahil, her �ağda g��ten �nce, bir meclis kurulmuĢtur. Burada 

yalnÝzca iki vesika sunacağÝz Bunlardan birincisi, M.�. 43 yÝlÝna aittir. “�in‟e sÝğÝnmÝĢ olan Hunlar 

g��lenmiĢlerdi, (�in el�ilerinin) duyduklarÝna g�re Hun hakanÝ, Hun b�y�klerinin b�y�k bir kÝsmÝnÝ 

toplamÝĢ ve onlardan g�r�Ģlerini sormuĢtu. Beylerin �oğu da, kuzeye kendi yurtlarÝna d�nmek 

istemiĢlerdi”10 (Bk. �in. n. 28). T�rkler Anadolu‟ya geldikten sonra da g��lerden �nce danÝĢÝp 

d�Ģ�n�yorlardÝ. Bunun i�in kargaĢalÝğa ve g�r�lt�ye meydan vermeden, ilerliyor ve duraklÝyorlardÝ.11 

3) BarÝĢ i�in kurultaylar: T�rk devletlerinde halk ve beyler, d�Ģman bir devletle hemen bir barÝĢ 

kurmak i�in hazÝr değillerdi. Bunun i�in hakan, gerekli ortamÝ yaratmak i�in bazÝ tedbirler alÝrdÝ. 

Nitekim M.�. 68 yÝlÝndan sonra Hun hakanÝ, �in ile barÝĢ kurmak i�in, devletin ileri gelenlerini 

g�r�Ģmeye �ağÝrdÝ12 (Bk. �in. n. 29). AslÝnda barÝĢ T�rklerde, bir t�ren ve toy nedeni olabilirdi. KiĢiler 

arasÝnda da, �yle idi. Yakut T�rkleri sulh ve barÝĢ i�in, �zel olarak bir hayvan keser ve hayvanÝn aĢÝklÝ 

iliğini d�Ģmana sunup yedirmekle, barÝĢ andÝ ile t�renini tamamlamÝĢ olurlardÝ. AyrÝca T�rkler �ok 

�nceleri, kÝz ka�Ýrma yoluyla evlenirlerdi. Bu y�zden de bir �ok savaĢ ve vuruĢmalar olurdu. Sonradan 

kÝz isteme yoluyla evlenmeler baĢlayÝnca, bu t�r akitlere, barÝĢ dendi ve d�ğ�n toyu kazanÝna da, 

barÝĢ kazanÝ adÝ verildi. Bu konular, Prof. A. Ġnan‟Ýn ant ve evlenmeler hakkÝndaki araĢtÝrmalarÝnda yer 

almÝĢtÝr. 

4) Ġsyan ve t�bi olma kurultayÝ: YukarÝda, Hun hakanÝnÝn sarayÝnda yapÝlan kurban t�reni ile 

kurultaya, B�y�k Hun Ġmparatorluğu‟na bağlÝ olan b�t�n vassallarÝn, gelme zorunluluğu �zerinde 

durmuĢtuk. Gelmeyen, isyan etmiĢ sayÝlÝrdÝ. Dede Korkut kitabÝnda da, BayÝndÝr Han‟Ýn toy ve 

kurultayÝna gelmeyen DÝĢ Oğuz, d�Ģman olarak kabul edilmiĢti. Manas destanÝnÝn bir b�l�m� K�ketey 

destanÝnda da, K�ketey, Ģ�yle diyordu: AĢÝma gelmeyeni yağma ederim! Bundan da anlaĢÝlÝyor ki, 

değil kengeĢ ve meĢveret toylarÝna; �l� aĢÝna bile gelmeyenler, d�Ģman il�n ediliyorlardÝ.13 Bu toyda, 



 1547 

k�firler ile M�sl�manlar, hep birlikte yemek yemiĢ ve eğlenmiĢlerdi. Hakandan ayrÝlÝp, baĢkasÝna 

bağlanmak i�in, beyleri ve halkÝ razÝ etmek gerekliydi. Bunun i�in de, beyler ile halkÝ toplayÝp, onlarla 

g�r�Ģ�lmeliydi. Bu toplantÝlarÝn en g�rkemlisi, M.�. 53 yÝlÝnda oldu. Ġki kardeĢ, Cici Han ile Hubanyeh 

Han, Hun tahtÝ y�z�nden bozuĢurlar. Huhanyeh Han yenilir. Bunun �zerine g�neye gidip, �in‟e 

bağlanmak ister. Bunun i�in de, beyleriyle halkÝnÝ toplar ve durumu anlatÝr. Bunun �zerine beylerden 

biri, Huhanyeh Han‟a Ģ�yle der: Bu olamaz! HunlarÝn gelenekleri, cesaret ve g��l�l�ğ�, k�k ve temel 

olarak bir �st�nl�k ve onur meselesi olarak kabul eder. BaĢkasÝna bağlanÝp, ona hizmet etmek ise, 

aĢağÝlÝktÝr!… Bu g�zel konuĢmalara rağmen Huhanyeh Han, �in‟e bağlanmaktan baĢka bir yol 

g�remez.14 

5) El�iler ile ilgili divanlar: Bu toplantÝlara artÝk kurultay değil de, divan toplantÝsÝ diyebiliriz. 

OsmanlÝlarda b�yle �nemli el�iliklere cevap hazÝrlamak i�in, divan toplanÝrdÝ. M.�. 8‟de, �nemli bir �in 

el�iliği bir m�h�r dolayÝsÝyla gelince, �nce bir beyler divanÝ toplantÝsÝ ve sonra da toy yapÝlmÝĢtÝ. M.�. 

101 yÝlÝnda ise, �in el�isi Su Wu intihar edip, ağÝr yaralanÝnca, Hun hakanÝ devletin b�t�n ileri 

gelenlerini �ağÝrarak, b�y�k bir toplantÝ yapmÝĢtÝ. KaynağÝmÝz, hakan, b�t�n beyleri �ağÝrdÝ diyerek, 

toplantÝnÝn �nemini belirtiyordu.15 (Bk. �in. n. 30). Bu da herhalde b�y�k bir divan toplantÝsÝ idi. 

��nk� bu kadar az bir zamanda, devletin her yanÝndan b�y�k beyler gelemezlerdi. 

6) Mahkeme ve yargÝ kurultaylarÝ: AnlaĢÝldÝğÝna g�re, eski T�rk devletlerinde ad�leti temsil eden 

hakandÝr. Tabi� olarak bu hak, beylikten hakanlÝğa kadar değiĢirdi. �ingiz Han ile oğullarÝnÝn 

saraylarÝnda, Bulgay ve M�nggeser gibi Ulug Yargu�Ý veya Moğolca, Yeke Yargu�Ý, yani baĢ kadÝlarÝn 

varlÝğÝndan da haberimiz vardÝr. Ancak af hakkÝ, hakana aitti. Meng� Han‟Ýn tahta �ÝkmasÝ ve 

hanedanÝn değiĢmesiyle cezalar, se�im kurultayÝnÝn bir sonucu olarak h�kme bağlanmÝĢ olmalÝydÝ. 

Nitekim Meng� Han, se�im kurultayÝna gelmeyenlerden de, hesap sormuĢtu. Gazan Han, 1303‟te 

Suriye‟de baĢarÝ kazanamayan generalleri mahkeme i�in,-belki de normal mahkemelerin yetkileri 

dÝĢÝna �ÝktÝğÝndan-kurultay toplanmasÝnÝ emretmiĢtir.16 AslÝnda, aksakallÝlar ile bilgelerden oluĢan, bir 

kabile veya boy Ģ�rasÝ da k���k bir divandÝr. A�Ýk bir yargÝ kurultayÝnÝ, M.�. 101‟de, Hunlarda 

g�r�yoruz. �in el�ileri General Wei L�‟y� �ld�rmek isterler. Bunun �zerine Hun hakanÝ �ok kÝzdÝ ve 

konuyu konuĢmak �zeri, devletin ileri gelenlerini (kuei) �ağÝrdÝ… Ancak Hun vezirlerinden biri, durumu 

yatÝĢtÝrdÝ.17 AslÝnda, bu da bir divandÝr. ��nk� bu kadar az bir zamanda, devletin her yanÝndan 

b�y�kler gelemezdi. Ancak Hun se�imlerinden sonra, bazÝ temizliklere girildiğine g�re bu cezalar da, 

b�y�k kurultayÝn bir h�km�, sonucu olarak, d�Ģ�n�lebilirdi. 

Hakan ve Kurultay 

1. Kurultay Divan veya Topun, Devlet AdÝna Hakanlar TarafÝndan ToplantÝya �ağrÝlmasÝ 

Normal olarak kurultayÝn hakan tarafÝndan toplantÝya �ağrÝlmasÝ gerekiyordu. Ancak bu bir “Toy” 

Ģeklinde olabilirdi. Bununla beraber G�kt�rkler ile Hunlarda kurultay belirli zamanlarda, aynÝ zamanda 

bir din ve kurban t�reni gerek�esiyle, �rnek olarak MayÝs ayÝnda toplanÝyordu. �ingiz Han‟Ýn 

topluluğunda da, baharda kurbanlÝ bir toplantÝ yapÝlÝyordu. Ancak bunun bir devlet bayramÝ ve 
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kurultayÝ olmasÝ �ok Ģ�phelidir. ��nk� �ingiz Han devletine imparatorluk �ehresi, ancak �gedey 

Han‟dan sonra gelebildi. �gedey Han zamanÝnda Ģulen yani yiyecek vergisi de yÝlda bir kez toplanÝyor 

ve fakirlere dağÝtÝlÝyordu. ġulen �zerinde az sonra duracağÝz. Dede Korkut kitabÝnda, BayÝndÝr Han 

yÝlda bir kerre toy ed�p, Oğuz beglerin konuklar idi. G�r�l�yor ki, bu devlet “Toy kurultaylarÝ” yÝlÝn 

belirli g�nlerinde oluyordu. Belki de davete gerek yoktu. 

a) Okla toylara �ağÝrma geleneği T�rklerde �ok yaygÝndÝr. T�rklerde okuma, davet etme ve 

�ağÝrma demektir. Okucu yani davet i�in giden hizmetli, T�rklerde hem d�ğ�nlerde ve hem de devlet 

kurultaylarÝ ile toylarÝnda g�r�l�r. �rnek olarak bu, �ingiz Han devletinde �ok yaygÝn bir habercilik 

sistemidir. Ancak yayÝn h�kimiyet, okun da bağlÝlÝk sembol� olduğu uygulamada pek fazla 

g�r�lemiyor.18 Kuzey T�rk destanlarÝnda K�cum Han, ok�ularÝm, diye alplarÝnÝ �ağÝrÝp, ok�ularÝnÝ 

ağÝrlÝyor.19 Buna Dede Korkut‟ta da rastlanÝr. AslÝnda ok, bir savaĢ haberi sembol�d�r. AynÝ zamanda 

oklar, ok sahibinin damgasÝnÝ taĢÝdÝğÝ i�in, bir �eĢit itimatn�me yerine ge�miĢ olmalÝydÝ. 

b) Toy d�zenleme de ayrÝ bir bilgi ve tecr�beyi gerektirir. Toy verdi s�z� T�rk�ede en yaygÝn 

olan bir deyimdir. Oğuz Kağan destanÝnda da, Oğuz Han toy verdi (berdi), deniyordu.20 Toy kÝlmak 

da, Kuzey T�rk destanlarÝna kadar uzanan bir deyimdir. Manas destanÝnÝn bir b�l�m� olan Er T�Ģt�k 

destanÝnda, Er T�Ģt�k oğlunun doğumu nedeniyle Toy kÝldÝ ve pek �ok halkÝ (k�p curtu, yurdu), 

�ağÝrdÝ (ĢagÝrdÝ).21 deniyordu. G�r�l�yor ki, toyla ilgili deyimler, Manas destanÝnda da pek 

değiĢmiyordu. Daha kuzeydeki mitolojik T�rk destanlarÝnda, Contai Mergen, halkÝ yÝğdÝ (yuudu), toy 

kÝldÝ.22 Dede Korkut kitabÝnda da, yÝğmak, yÝğÝlmak, yÝğnak olmak, toyun toplanmasÝ ile ilgili s�zlerdi. 

Begler yÝğÝldÝ, divana geldi (DK, 298, 12). Ġ� Oğuzun, TaĢ Oğuzun beglerin �st�ne yÝğnak etgil (14, 6). 

Oğuz begleri bir bir gel�p, yÝğnak olmağa baĢladÝ. (11, 13). Bu konu �zerine az sonra d�neceğiz. 

c) Toy idaresi: Kutadgu Bilig ile �ağatay s�zl�klerinde mutfak ile ilgili bir�ok memuriyetler vardÝr. 

Ancak toyun baĢkanÝ, bilge ve saygÝ değer bir kiĢi olmalÝydÝ. Manas destanÝnda bu baĢkanlÝğÝ Manas 

Han, kendinden yaĢlÝ olan KoĢay Han‟a veriyor.23 Oğuz DestanÝndaki IrkÝl Koca‟nÝn da, belki b�yle bir 

toy baĢkanlÝğÝ d�Ģ�n�lebilirdi. �ingiz Han devletinin geleneğini taĢÝyan T�rklerde ise, yasavul ve 

bekavul gibi memurlar, toylardaki d�zenleri kurarlardÝ. OsmanlÝlarda, yasavul, belki bu gelenekten 

dolayÝ, d�ğ�nlerde �ocuklarÝ kovan ve d�zeni sağlayan kiĢilere denmiĢtir. Toy yasamak yani toy 

d�zenlemek deyimi de �ingiz Han geleneğinden gelirdi. Toy yasadÝ ve toy i�tiler gibi deyimler ise, 

daha �ok kuzey T�rk destanlarÝnda g�r�l�yordu.24 Toy yasamak, toyu donatmak ve idare etmek, 

demektir.25 Kuzey T�rk kesimlerinde bu toylar, yalnÝzca boy idaresi d�zeyinde kalÝyordu. 

2. Kurultay veya DivanÝn, Bir DanÝĢma Meclisi �zelliğini G�stermesi 

�ingiz devletinde bile kurultay, bir boy konseyi veyahut da aile konseyi gibiydi. Dede Korkut‟ta 

ise, bu bir beyler konseyi gibi, g�r�nmektedir. �yeleri ancak beyler, �nl� savaĢ�Ýlar ve alplardÝr. 

Elbette ki eski �ağlarda, tam bir parlamento veya di�te meclisi d�Ģ�n�lemezdi. Ancak Mete‟nin hayatÝ 

ile ilgili �ince metinlerde ise, Mete her konuda danÝĢma i�in, devletin ileri gelenlerini �ağÝrÝyor ve 

onlara soruyordu. Mete‟nin danÝĢma meclisi ile ilgili vesikayÝ yukarÝda sunduğumuzdan, burada 



 1549 

konuya yeniden d�nmeyeceğiz. Mete vezirlerini danÝĢmaya �ÝkarÝp, onlara sordu. Bazan, hepsi birden 

olamaz diyorlar; bazen de, bazÝlarÝ evet, diyorlar. Bazan da, Mete sağÝndaki solundakilere sordu, 

deniyordu. Tabii olarak en sonunda, Mete‟nin dediği oluyordu. Ancak her durumda, danÝĢma 

meclisine bir defa olsun, danÝĢma gereği duyuluyordu. (Bk. �in. n. 31). M. �. 68 yÝlÝnda Hun hakanÝ, 

�inle barÝĢ kurma amacÝyla, plan yapÝp, d�Ģ�nmek i�in, devletin ileri gelenlerini �ağÝrdÝ. (Bk. �in. n. 

32). Burada, soylu, kiĢiler, �ince “kuei-j�n” s�z� ge�mektedir. Ancak bu s�z devletin ileri gelenleri, 

saygÝdeğer kiĢiler manasÝna da gelir. 

Mete‟nin divanÝ da diyebiliriz bu meclise. YukarÝda da belirttiğimiz gibi Hunlarda kurultay, yarÝ 

din g�sterisi halinde yapÝlÝyordu. Devlet daha �ok askeri bir idare Ģeklinde kurulmuĢtu. Bu nedenle 

b�y�k memur veya komutanlar, kendi b�lgelerinde ve �ok uzaklarda idiler. M. �. 60 yÝlÝndaki HunlarÝn 

kurultayÝnda, Ho-su adlÝ bir Hun prensi, Hun hakanÝnÝn hasta olduğunu duyunca, (se�im hakkÝna 

sahip) prenslerin kurultaydan uzaklaĢmamalarÝ i�in bir emir �ÝkardÝ. Bu prensin unvanÝ, o kadar 

y�ksek değildi. AnlaĢÝldÝğÝna g�re bu, kurultayÝn idaresine memur bir Hun prensiydi. AyrÝca saray 

i�inde de, yazÝĢmalar ile hukuk iĢlerine bakan, vezirler vardÝ. BunlarÝn arasÝnda, �inliler de 

bulunuyordu. Chung Hang-y�eh ve Wei l�eh, bunlarÝn en �nl�leridir. 

3. Dede Korkut KitabÝnda, Hanlar HanÝ BayÝndÝr Han‟Ýn DivanÝ 

�zerinde durulacak diğer bir nokta da, divan s�z�n�n, Kutadgu Bilig ile KaĢgarlÝ Mahmud‟da ve 

daha �nceleri T�rk�e‟de g�r�lmemesidir. Dede Korkut‟ta yalnÝzca Hanlar Han‟Ý BayÝndÝr Han‟Ýn 

divanÝndan s�z a�ÝlmaktadÝr. “Divan” s�z� bizce burada, “BayÝndÝr Han‟Ýn huzuru” anlamÝnda 

kullanÝlmÝĢ olmalÝydÝ. Yoksa Dede Korkut‟ta, bir divan-Ý h�m�y�n (a council of state) d�Ģ�nebilmek 

�ok zordur. ��nk� Dede Korkut‟ta ne yazÝcÝ, ne yargÝcÝ ve ne de defterdar‟dan s�z a�ÝlmaktadÝr. 

Herkesin kendisinden korkup titrediği, Deli Kar�ar BayÝndÝr Han‟Ýn divanÝna geldi, dizin ��kdi,… 

Devletli hanÝn �mr� uzun olsun, dedi (Dk, 93, 1). Bir diğeri de hana, SultanÝm, der. Burada hanÝn otağÝ 

ve bir taht yeri s�z konusudur. Han‟Ýn divanÝ boĢ durmaz, boy veya devlet iĢleri g�r�l�rd�. K�t� 

haberlerde, bazan iĢler de dururdu. G�mb�r g�mb�r davullar d�ğ�lmedi, ağÝr ulu divanÝn s�rilmedi 

(DK, 146, 4). Buradaki s�r�lmedi s�z�yle, “divan toplanmadÝ, iĢler g�r�lmedi”, denmek isteniyordu. 

Ancak uzaktan gelen Oğuz beylerinin divanda toplanmasÝ, k���k bir kurultay �z� g�steriyordu: Han 

BayÝndÝr yerinden turmuĢ idi, ağban evin yerin �zerine dikt�rmiĢ idi… Ġ� Oğuz, TaĢ Oğuz begleri 

yÝğÝnak olmuĢ idi. (DK, 253, 8). Ancak, deyim ve terminoloji karÝĢÝklÝğÝ, Dede Korkut‟ta da g�r�l�yordu. 

Kazan‟Ýn otağÝ da, divan diye adlandÝrÝlÝyordu: AkÝndÝlÝ g�rkl� suyu delip ge�in. Kazan‟Ýn divanÝna 

�arpÝp (koĢarak, s�r‟atle) varÝn (DK, 298, 5). Ancak Hanlar HanÝ BayÝndÝr Han‟Ýn divanÝ, ağÝr ve ulu bir 

divandÝ. 

4. AltÝn Otağ: Kurultay, Toy ve Divan ToplantÝlarÝnda, HakanlÝk ve Devlet Sembol� 

Bu konuya da en iyisi, Oğuzlar ile Oğuz destanÝndan baĢlayÝp, gerilere doğru gidelim: HafÝz 

Abru‟nun Fars�a Oğuz destanÝnda Ģ�yle deniyordu: K�l Erki Han b�y�k bir toy yaptÝrdÝ. Tuman Han‟Ýn 

atalarÝndan kalan “altÝn evi”ni, diğer evlerin �n�ne kurdurdu. Korkut‟u, b�t�n Oğuz uruklarÝnÝ, b�y�kler 
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ile ileri gelenleri toplayÝp, Ģ�yle dedi: “Otuz iki yÝldan beri bu tahtta oturuyorum. Bug�n artÝk hak, 

Tuman Han‟ÝndÝr… PadiĢahlÝk tahtÝ, bu iĢ i�in Y�ce TanrÝ tarafÝndan se�ilmiĢ olanlarla, onlarÝn 

nesillerinden gelen insanlara l�yÝktÝr. Bu soydan gelen kimseler, asla hata yapmazlar. Ben ise 

yapabilirim.26Bu destanda biraz Fars �sl�bu vardÝr. Ancak T�rk motifleri ile temalarÝ da, a�Ýk olarak 

g�r�lmektedir. 

a) Devletin s�rekliliğinin sembol�, yukarÝdaki vesikaya g�re, hakanÝn altÝn otağÝ veya altÝn evi 

olarak g�r�l�yordu. AltÝn otağ, Tuman Han‟a atalarÝndan kalmÝĢtÝ. Oradan da oğluna ge�meliydi. 

T�rkmenlerin ġeceresi‟ne g�re, G�n Han, babasÝ Oğuz Han‟Ýn yaptÝrdÝğÝ altÝn evi diktirdi.27 Belki de 

OğuzlarÝn inanÝĢlarÝna g�re, Tuman Han‟Ýn otağÝ Oğuz Han‟dan beri gelen bir altÝn otağdÝ. M.S. 840‟ta 

KÝrgÝzlar, UygurlarÝ yenmiĢler ve Uygur KağanÝnÝn altÝn �adÝrÝnÝ yakmÝĢlardÝ. Bu olay Orta Asya 

tarihinde �ok �nl�d�r. Bizans el�isi Zemarhos, G�kt�rk KağanÝ Ġstemi KağanÝn iki altÝnlÝ b�y�k 

otağÝndan, uzun uzun s�z a�mÝĢtÝ. M.S. 568 yÝlÝndan az sonra gelen Zemarhos, G�kt�rk kağanÝnÝn, 

otağÝnÝn direklerinin altÝnla kaplÝ olduğunu g�rm�Ģt�. T�rk kağanÝ da, altÝn bir taht �zerinde 

oturuyordu.28 

b) Yerle g�ğ� birleĢtiren otağ, g�rkemli bir dille, yalnÝzca Dede Korkut‟ta anlatÝlÝyordu. OğuzlarÝn 

Hanlar HanÝ, Han BayÝndÝr bu otağÝ ile G�kt�rk kağanlarÝnÝn evreni i�ine alan (cosmic) kağanlÝk 

anlayÝĢÝna b�r�nm�Ģt�: Han BayÝndÝr yerinden durmuĢ idi. Ağ ban evini, yerin �zerine diktirmiĢ idi. Ala 

sayvan g�k y�z�ne aĢanmÝĢ idi. Bin yerde ipek halÝ�asÝ, d�ĢenmiĢ idi. Ġ� Oğuz, TaĢ Oğuz beyleri 

yÝğnak olmuĢ idi… Dedem Korkut geldi, ĢadÝlÝk �aldÝ… (DK, 235,5). Burada kapalÝ da olsa, eski bir 

gelenek ezana, OğuzlarÝn hanÝnÝn otağÝnÝ, “yerle g�ğ�n birleĢtiği” bir yere oturtuyordu. BayÝndÝr Han‟a 

bağlÝ Kazan‟Ýn, bir savaĢ otağÝndan ise, Ģ�yle s�z a�ÝlÝyordu: “KalkubanÝ Kazan Han yerinden turÝ 

geldi. Ala dağda �adÝrÝnÝ otağÝn tikti, �� y�z altmÝĢ alp erenler yanÝna yÝğnak oldu (DK, 293, 10). Bu, 

hakanlÝk ve devlet otağÝ değil; kumandanlÝk otağÝdÝr. Bu da bir sembold�r ve ordug�htÝr. Bizce 

T�rklerin bu b�y�k devlet geleneği ile sembolleri, �ingiz Han‟dan az �nce Kereit devletinde de devam 

etmiĢti. Kereit HakanÝ (Ong-Kan altÝn �adÝrÝnÝ kurarak, toy yapmaya hazÝrlanÝyordu.29 �ingiz Han 

devletinde de, Kurultay ile toylar ve yeme i�melerde, HakanlÝk otağÝ kurulurdu. �geday Han, bin veda 

ziyafetinde, bu otağÝnÝ kurdurmuĢtu. Ancak bu otağ, yeke �a�Ýr, yani b�y�k �adÝr gibi g�rkemli bir dille 

anÝlÝyordu.30 Bununla beraber gezginlere g�re, Batu Han‟Ýn otağÝ, bir Ģehir kadar b�y�km�Ģ.31 �ingiz  

Han devletinde, bu b�y�k otağlara, ordu da denirdi. Ancak bunlarÝ, t�ren otağlarÝndan ayÝrmak 

gereklidir.32 T�ren otağlarÝ, tam bir otağ-Ý PariĢ�h� idi. Prensler ile beyler, otağÝn i�inde ağÝrlanÝrdÝ. 

Halk ise dÝĢarÝda, yer i�er ve eğlenirdi. �ingiz Han devletindeki, bir tahta �Ýkma kurultayÝnda kullanÝlan 

b�y�k bir otağÝ, gezgin Plano Carpini geniĢ olarak anlatmÝĢtÝ. Bu konu �zerinde yukarÝda durmuĢtuk. 

5. Kurultaylar ile Toylarda, Devlet Protokol� ve Disiplini 

YukarÝda se�im ile kurultay b�l�m�ne girerken, aile ile T�rk topluluklarÝnÝn, askeri bir birlik 

halinde geliĢtiklerini g�stermeğe �alÝĢmÝĢtÝk. Kurultaylar ile toylara, sayÝlarÝ �ok y�ksek olan begler ile 

geniĢ bir halk kitlesi de katÝlÝrdÝ. Bundan dolayÝ bu toplantÝlar, disiplin ve sessizlik i�inde ge�meliydi. 
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Herkes, yerini ve sÝrasÝnÝ bilmeliydi. Yoksa anarĢi doğabilirdi. T�rklerin, bu konuyla ilgili oran ve �l�Ģ 

t�resi �zerinde, hocamÝz Abd�lkadir Ġnan durmuĢtur.33 Biz burada, yalnÝzca hocamÝzÝn �zerinde 

durmadÝğÝ, bazÝ �nemli noktalar �zerinde, durmak istiyoruz. �l�Ģ t�resi, yalnÝzca beyler ile devletin 

ileri gelenleri arasÝnda değil; halk arasÝnda da yaygÝndÝ. Toylar ile toplu yemeklerde, her ailenin 

kÝzartÝlan koyunun neresinden yiyebileceği ve et doğrama hizmetleri belirlenmiĢti. Bu konu �zerinde, 

yukarÝda da durmuĢtuk. AtalarÝn hizmetine g�re, her aile topluluk i�inde bir yer almÝĢtÝ. Yoksa Kazak 

T�rklerinde her aile soy bakÝmÝndan birbirine eĢitti.34 Yani bir sÝnÝf ayrÝlÝğÝ yoktu. Su� iĢleyenler, bu 

�l�Ģ hakkÝnÝ d�Ģ�rebilir veyahut da b�sb�t�n kaybedebilirlerdi. B�ylece, T�rk kavimleri sosyal bir 

topluluk haline geliyorlardÝ. Bunun i�in Sel�uklu �ağÝ kaynaklarÝ, T�rkler kargaĢÝlÝğÝ ve g�r�lt�ye 

meydan vermeden ilerliyor ve duraklÝyorlardÝ. ��nk� onlar sessiz kalÝyorlar ve uzun konuĢmalardan 

hoĢlanmÝyorlardÝ.35 OsmanlÝ �ağÝnda Busbecq ise, padiĢahÝn ordug�hÝ hakkÝnda, Bu b�y�k kalabalÝk 

i�inde, imrenilecek diğer bir Ģey de, sessizlik ve d�zendi. Hi�bir bağrÝĢma, uğultu ve g�r�lt� yoktu. 

Bizde ise, birka� kiĢi bir araya geldi mi, g�r�lt�den durulmaz.36 Yeme i�mede bile, herkesin ne 

yiyebileceği belirlenmiĢ olan bir toplulukta, g�� ve savaĢta, yerleri belirlenmiĢ olurdu. Dede Korkut‟ta, 

oğlu olanÝ ak �adÝra, kÝzÝ olanÝ kÝrmÝzÝ �adÝra, oğlu kÝzÝ olmayanÝ da kara �adÝra koyup, �n�ne kara 

koyun yahnÝsÝndan yemek koyma, yine orun ve �l�Ģ t�resine g�re yapÝlmÝĢ bir konuklama olsa 

gerektir. Oğuzlar, ağca koyun Ģ�lenli; k�firler ise, k���c�k tonguz Ģ�lenli idiler. Dede Korkut iki kavmi 

de, aynÝ �l��lere g�re sÝnÝflara ayÝrÝyordu (DK. 281, 5). Kuzey T�rk destanlarÝnda da, toplu 

yemeklerde ilk �nce han ile hatun yemeğe baĢlÝyorlardÝ. KazancÝ yani aĢ�Ý, bunu d�zenliyordu.37 

�yle anlaĢÝlÝyor ki Hakanlar, kendilerine bağlÝ olan boy veya kesimler i�in kesilen her at veya 

koyundan pay, �l�Ģ alarak yiyorlardÝ. B�ylece, kendilerine bağlÝ herkes i�in h�kimiyetleriyle koĢulma 

derecelerini belirlemiĢ oluyorlardÝ. Fars�a Oğuz destanÝnda, �� Ok ve Boz Ok i�in, iki at kesiliyor ve 

han her iki attan da pay alÝyordu.38 

Sofrada herkes, dengi dengine ve eĢi eĢine oturmalÝdÝr. Nitekim Dede Korkut KitabÝnda, itim ile 

bir yalakta i�en k�fir, deniyordu (DK, 41,1). Oğuzlar d�ĢmanlarÝnÝ, b�yle aĢağÝ bir protokolde 

g�r�yorlardÝ. Sofra �d�bÝ, Sel�uklularda da, OsmanlÝlarda da �ok �nemli idi. Sofrada diziliĢ ve yer 

alÝĢlarÝ, divan ile ilgili b�l�m�m�zde ele alacağÝz. �rnek olarak, OsmanlÝ divanÝnda BaĢ Defterdar, 

Sadrazam ile birlikte yemek yiyordu. 

Demokratik bir �yin veya din t�reni, OğuzlarÝn halk toylarÝnÝn �z�nde yatar. AslÝnda toy ve 

yenmek i�in kesilen hayvanlar aygÝr, buğra ve ko� gibi erkek hayvanlardÝr. Erkek hayvan kesimi, bir 

kurban iĢaretidir. �ingiz Han Devleti aristokrat bir devlet idi. Kurultaylar ile devlet toylarÝna yalnÝzca 

�ingiz Han‟Ýn soyundan, yani AltÝn Urugdan olanlar, girebilirlerdi. Oğuz Han kurultayÝnda ise Oğuz 

Han‟Ýn soylarÝndan baĢka, kuma �ocuklarÝ yani onlarÝn akrabalarÝ; ayrÝca bunlarÝn dÝĢÝnda Kala�, 

KÝp�ak, KanglÝ ve KarlÝk gibi uzakta kalan T�rk soylarÝ da katÝlÝyorlardÝ. T�rkmenlerin Ģeceresi, 

bunlarÝn listesini de vermektedir.39 Buna g�re, Oğuz Han kurultayÝ b�t�n T�rk kavimlerinin m�Ģterek 

bir kurultayÝ idi. Elbette herkes, dengi dengine ve orun ile �l�Ģ�ne g�re, sofralarda yerlerini 

alacaklardÝ. Ancak, aynÝ i�me yeme ve toy yerinde birleĢeceklerdi. 900 at, 9000 ko� kesildiğine, 90 

deri havuz kÝmÝz, 40 havuz arak hazÝrlatÝldÝğÝna g�re, yiyecek ve i�ecekler de, birleĢik olarak 
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hazÝrlanÝyor demekti.40 Ancak Fars�a Oğuz destanÝnÝn dediğine uyarsak, bu aygÝrlar ile ko�lar da, 

boylar arasÝnda �l�Ģ�lerek ve boylarÝn kendi paylarÝna g�re, kesilmiĢ olmalÝydÝlar.41 Diğer b�y�k aĢ 

ve toylarda, M�sl�man ile k�fir arasÝnda, bir ayrÝlÝk da g�sterilmiyordu.42 Manas destanÝnda, belki 

b�yle karÝĢÝklÝk olabilirdi. Ancak Oğuzlarda, herkes kendi protokol�ne g�re yerini alÝyordu. Elbette ki 

bu arada, fakir fukara da doyuruluyordu. 

6. Kurultay veya Divan OtağÝnÝn BaĢlÝca Sembolleri 

OtağÝn baĢlÝca sembol�, hi� Ģ�phe yok ki tuğ idi. Ancak minyat�rlerde tuğlar, divanda kapalÝ ve 

kaplarÝnda g�r�n�yorlardÝ. Bundan sonra ayak yani kadeh gelir. Bilindiği �zere, G�kt�rk �ağÝnÝn 

heykellerinin de elinde, birer kadeh bulunuyordu. Bulgar kabartmalarÝnda da, bu kadehi g�r�yoruz. 

Geza Feher‟e g�re hakanÝn elinde bir kadeh tutmasÝ, h�kimiyet ve g��l�l�ğ�n bir sembol� idi 

(Ġnschriften, s. 16) b 568‟de Zemarchos, G�kt�rk KağanÝ Ġstemi Kağan‟Ýn otağÝnda da altÝn i�ki 

s�rahileri ile kadehler g�rm�Ģt�. 

a) Hakanlara kadeh tutma: T�rklerde bu gelenek ilk kez HafÝz Abru‟nun Fars�a Oğuz 

destanÝnda g�r�l�yordu. Oğuz Kağan‟Ýn babasÝ Kara Han‟a, gelinleri kadeh tutuyorlardÝ.43 T�rkler 

kÝmÝz veya Ģarap kadehine, ayag, derlerdi. Fars�a destanda ise, buna, k�se d�Ģten, k�se giriften 

diyorlardÝ. AnlaĢÝldÝğÝna g�re T�rklerde, tahta �Ýkma toyu i�inde, bir kadeh tutma seromonisi vardÝ. 

YukarÝdaki gelinlere sağrak s�rd�rme yani kadeh tutturma ise, M�sl�man olmayan Oğuz‟un babasÝ, 

Kara Han tarafÝndan yaptÝrÝlmÝĢtÝ. T�rkler M�sl�man olduktan sonra ise, durum değiĢti. Ancak, Tuman 

Han, K�l Erki Han‟Ýn kÝzlarÝnÝ toyda k�se tutarlarken g�rm�Ģ ve bunlardan birini, beğenerek 

istemiĢti…44AnlaĢÝldÝğÝna g�re T�rklerde asÝl kadeh tutma t�reni, tahta �Ýkma serenomilerinde 

oluyordu: Bu toy kararlaĢtÝrÝldÝktan sonra, “kadeh tutma t�reni” i�in ayrÝca �� bin koyun ve otuz kÝsrak 

hazÝrlanmasÝnÝ emretti. Korkut‟un gelip Tuman Han‟a kadeh sunmasÝ i�in, bir adam g�nderdi… K�l 

Erki Han, Tuman Han‟a toy verdi ve Korkut da, Tuman Han‟a kadeh sundu.45 G�r�l�yor ki bu 

gelenek, sanÝldÝğÝndan da �nemli idi. �ingiz Han devletindeki tahta �Ýkma kurultaylarÝnda bu gelenek, 

daha a�Ýk olarak g�r�l�yordu. �geday Han tahta �ÝktÝktan sonra kadehi, k���k kardeĢi Toluy‟un 

elinden almÝĢtÝ.46 Toluy, �ingiz Han‟Ýn en k���k oğlu olduğundan, bu sÝrada n�ip olarak bulunuyordu. 

AslÝnda �ingiz Han devletindeki toy ve kurultaylarda, B�y�k Hatun‟un kadeh sunmasÝ, yaygÝn bir 

gelenek halindeydi. Bunu gezgin ve papanÝn el�isi Pl. Carpini de g�rm�Ģt�.47 Ġslamiyetin girmesiyle 

T�rklerde kaybolan bir�ok gelenek, �ingiz Han devletinde yaĢÝyordu: “Kadeh �ok sÝkÝ bir sÝra ve 

seremoniye g�re tutulurdu… kadeh gezdirilir… Bu sÝrada da el �ÝrpÝlÝrdÝ.48 

b) AltÝn hakanlÝk kadehi‟ni, bir �eĢit Uygur Devleti‟nin kalÝntÝlarÝ �zerinde kurulan, Orhun‟daki 

Kereit devletinde de g�r�yoruz. Ġslamiyetten �nceki T�rk devletlerinde, b�yle sembolik altÝn bir 

kadehin bulunmasÝ gerekirdi. �ingiz Han Kereitleri yendikten sonra, Ģ�yle bir emir (yarlÝg) �ÝkardÝ: 

Ong Kan‟Ýn altÝn �adÝrÝnÝ ve b�t�n altÝn i�ki (ayaka) ve sofra (saba) takÝmlarÝnÝ, hizmet�ileriyle 

birlikte… Badai ile KiĢilik‟e veriyorum.49 Gizli Tarih, altÝn �adÝr i�in, altan terme deyimini kullanÝyordu. 
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c) HakanlÝk sembol� kadeh (Ayag): Uygur edebiyatÝnda “ayag” yani i�ki kadehi, b�y�k bir yer 

tutuyordu. Kadeh, Buda dininin de �nemli bir sembol�d�r. KaĢgarlÝ Mahmud‟a g�re yani XI. y�zyÝl 

T�rklerinde de ayag veya �anak s�z� �ok yaygÝndÝ. Ancak Ġsl�miyet, bu geleneği biraz olsun ortadan 

kaldÝrmÝĢtÝr. Fakat Kutadgu Bilig‟de vezirlik al�meti olarak ayag yani kadeh s�z� �ok ge�er. Kadeh 

(ayag), damga, at, at eyeri (�stem) ile elbise veya hil‟at (ked�t), bunlar da birer vezirlik sembolleri 

idiler. Uygur edebiyatÝnda ise, tanrÝlara sunulan kadehler, ulu t�rl� ağÝr kadeh (ayag), idiler.50 

Yoksullar Ġ�in Vergi ve ġ�len 

ġ�len, Yemek mi; Yoksa Yoksullar Ġ�in AlÝnan Bir Yiyecek Vergisi veya Armağan mÝydÝ? 

ġ�len s�z� T�rk�eye, �ingiz Han devletinden sonra, Moğolca yoluyla giriyordu. MoğollarÝn Gizli 

Tarihi i�inde, Ģ�len, daha �ok sabah �orbasÝ veya sadece, yemek karĢÝlÝğÝnda kullanÝlÝyordu. Ancak iki 

yerde, yÝlda bir kez alÝnan, bir hayvan vergisi olarak ge�iyordu. �geday Kağan bir yarlÝğÝnda, Ģ�yle 

diyordu: (HalkÝn yoksulluk �ekip, sefalet i�inde kalmamasÝnÝ s�yledikten sonra), Her yÝl yemek (Ģulen) 

i�in, halkÝn s�r�lerinden iki yaĢlÝk birer koyun alÝnacaktÝr. Her y�z koyundan bir koyun alÝnarak, 

herkesin kendi ulusu i�indeki fakirlere verilsin.51 Gizli Tarih‟in �ince karĢÝlÝklarÝnda ise, (bu koyunlarÝn 

alÝndÝğÝ yerlerde) herkesin kendi yoksuluna verilsin, deniyordu. �ince �z terc�mede ise, bundan, 

kendi ulusundaki yoksullara verilerek, yardÝm edilsin, deniyordu. (Bk. �in n. 33). 

a) Yoksullara yiyecek armağanÝ ve yardÝmÝ i�in alÝnan bir vergiye, Ģulen dendiğini, yukarÝdaki 

vesikalardan, anlÝyoruz. Gizli Tarih‟in 280. b�l�m�nde yine bu vergiden biraz daha kÝsaltÝlmÝĢ olarak, 

yeniden s�z a�ÝlmaktadÝr. Burada da, alÝnan koyunlarÝn, yoksullara verilmesi emredilmektedir. 

Kozin‟in yiyecek vergisi deyimi, biraz tutarsÝzdÝr. Bu vergi, ordu i�in değil, halka yardÝm i�in alÝnÝyordu. 

Vergi kesimi de yÝlda bir kez oluyordu. Bunun, Ģ�len �yini veya yÝlda bir defa yapÝlan kurban �yini ile 

bir ilgisi g�r�nmemektedir.52 Ancak koyunlar verildiği zaman, hakan i�in bir toy yapÝlÝyor idiyse, bunu 

bilmiyoruz. Burada, imparatorluk adÝna alÝnan bir vergi ile, yoksul halka verilen bir yemek, s�z 

konusudur. Haenisch‟in bunu imparatorluk kasasÝna giren bir vergi olarak sanmasÝ da doğru olmasa 

gerekir.53 Sonradan Moğolca “Ģule”, vergi toplamak demekti.54 

b) Dede Korkut‟taki “Ģ�len” koyunlarÝ: YukarÝdaki �ok �nemli vesikadan sonra, Dede Korkut‟ta 

g�r�len bazÝ konularÝn daha derinliklerine girebiliriz. Ġsl�miyetin girmesine rağmen, “k�fir kÝzlarÝna 

sağrak s�rd�rme” geleneği, Dede Korkut‟ta da yaĢÝyordu. YukarÝda, kadeh ile ilgili bu konu �zerinde 

durmuĢtuk. AĢağÝda ise, Dede Korkut‟tan derlediğimiz, bazÝ s�zleri sunuyoruz. Bunlar �zerinde 

d�Ģ�nelim:-1). AğayÝlda ağca koyunum sana Ģ�len olsun!-2) AğayÝlda ağca koyunÝ sorar olsam, ağam 

Beyreğin Ģ�leniydi, Ağam Beyrek gideli Ģ�lenim yok: (Beyrek‟in kÝzkardeĢi b�yle diyordu: (DK, 104, 

2).-). K���c�k tonguz Ģ�lenl� bir torba samanÝ d�Ģekl�, yarÝm kerp�� yastuklu: (DK, 281, 5). 

YukarÝdaki s�zlere dikkat edecek olursak, Ģ�len doğrudan doğruya koyun demektir. AyrÝca koyun 

burada, �di bir mal değil; Ģ�len, Ģ�hret ve sevap gereği ve vasÝtasÝ olarak g�r�n�yordu. AslÝnda Ģ�len, 

Dede Korkut‟ta bir yeme i�me ve toy demekti. Zaten Basat kardeĢi i�in s�ylediği “Ģ�leninde korduğum 

koyunun” s�z�nden de bu anlaĢÝlÝyordu (DK, 223, 3). Deli Dumrul babasÝndan can istemek i�in gittiği 
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zaman, babasÝ ona Ģ�yle demiĢti: AğayÝlda ağca koyunum gerek ise, kara mudbak altÝnda anÝn Ģ�leni 

olsun: (DK, 164, 13). Yani koyunumu al da, canÝmÝ isteme diyordu. BabanÝn oğluna koyun armağan 

etmesi de, koyun Ģ�len, idi: Ağca y�zl� oğluna, ağca koyun Ģ�len verdi: (DK, 252, 13). G�r�l�yor ki 

Dede Korkut‟ta da, koyun varlÝğÝ, koyun armağanÝ, belki de koyun mir�sÝ, f�kir fukarayÝ doyuran, 

sahibinin adÝnÝ ve ĢanÝnÝ y�kselten bir varlÝk olarak g�r�l�yordu. 

c) Konuk hakkÝ ve Ģ�len koyunu: Sosyal konularÝ fazla zorlamak doğru değildir. Ancak akla 

gelen bazÝ paralel gelenekler vererek, gelecek nesillere ÝĢÝk tutmakta da bir yarar vardÝr. Bilindiği 

�zere, T�rk ailelerinde konuk hakkÝ, atadan gelen bir miras olarak g�r�l�r. Bu meseleyi Prof. 

Abdulkadir Ġnan incelemiĢtir. DÝĢ tesirlerin daha az sÝzdÝğÝ bazÝ Kuzey T�rk kesimlerinde, �len bir 

kimse vasiyetinde varlÝğÝnÝ �ocuklarÝna bÝrakÝrken, bir b�l�m�n� de gelen konuklarÝn ağÝrlanmasÝ i�in 

bir yere ayÝrÝrdÝ. Daha tutucu T�rk kesimlerinde, konaklanmayan bir misafir, bu hakkÝnÝ alÝp gidebilirdi. 

AslÝnda Anadolu‟da evlerde misafir i�in ayrÝlan ve sel�mlÝk denilen bir oda vardÝ. Anadolu‟daki 

yaylacÝlar ise, gelecek konuklara ayrÝ bir �adÝr ayÝrÝrlardÝ. Dede Korkut‟taki, OğuzlarÝn b�t�n koyun 

varlÝklarÝnÝn hepsi, elbetteki yalnÝzca Ģ�len i�in değildi. Ancak s�r�n�n Ģ�len payÝ, s�r� ile sahibini, 

onurlayan bir sebep oluyordu. 

d) ġilan ve saray sofralarÝ; YukarÝda da belirttiğimiz gibi, T�rk dilinin temel kaynaklarÝ olan 

Kutadgu Bilig ile KaĢgarlÝ Mahmud‟un eserlerinde, Ģ�len veya Ģilan s�zlerini g�rm�yoruz. OsmanlÝ 

topluluğuna, ĠlhanlÝlar yoluyla ve doğru Ģ�yleniĢiyle Ģ�len Ģeklinde ge�miĢtir. �ağatay k�lt�r 

�evresinde ise bu s�z, Ģilan ve Ģil�n Ģeklinde geliĢmiĢtir. Ancak Ġsl�m devletlerinde de g�r�len 

fakirlere sofra �Ýkarma geleneğini, T�rklerin toy veya kurultay yeme i�melerinden ayÝrmak gereklidir. 

Sel�uklu devleti imparatorluk haline gelince, T�rk-Ġsl�m karakterini birbiriyle birleĢtirmiĢtir. Buna 

paralel olarak �ağatay T�rk k�lt�r �evresinde de bu benzeĢme olmuĢtu. B�b�rn�me, aĢ ile Ģil�nÝn her 

zaman eĢikte, (yani sarayda, saray kapÝsÝnda), yapÝlmasÝ gereğinden s�z a�Ýyordu.55 Bu, T�rk-Ġslam 

sentez ve karakterinde, bir s�zd�. AyrÝca a�Ýk ziyafet veya toy, padiĢahÝn vazifeleri arasÝnda 

g�steriliyordu: BahĢiĢ, beriĢ, (yani veriĢ, bağÝĢ), divan, (yani idare veya danÝĢma konseyi), destg�h, 

(yani saray idaresi), Ģil�n ve meclis, (yani halka a�Ýk toy, yeme i�me ile misafir yemeği), padiĢahlara 

mahsus idi.56 G�r�l�yor ki Ģil�n dÝĢarÝda halka ait yeme i�me; meclis ise, saraydaki sofra idi. Ancak, 

daha ge� bir eser olan Eb�lgazi BahadÝr Han‟Ýn T�rklerin ġeceresinde, padiĢahlÝk Ģil�n-h�nesinden 

s�z a�ÝlÝyordu.57 Radloff‟a g�re bu, devletin halka a�Ýk toy ve t�renlerinin yapÝldÝğÝ bir salon idi. B�yle 

b�y�k bir salon olmadÝğÝna g�re bu, bir saray avlusu da olabilirdi.58 Doğu T�rkistan‟da ise ġil�n, 

asker i�in piĢirilen yemek, ġil�ncÝ (Ģ�lenci) ise, askerlere azÝğÝ b�l�Ģt�ren kimse, demektir.59 Bu da 

bir a�Ýk hava ve topluluk yemeğidir. Fakat resmidir. 

Toy ve KurultaylarÝn YararlarÝ 

1. B�y�k Halk ToylarÝ Ġle KurultaylarÝnÝn, Askeri ve Ekonomik YararlarÝ 

YukarÝda da belirttiğimiz gibi, T�rk tarihinde kurultaylar, din ve devlet t�renleri Ģeklinde 

baĢlamÝĢtÝ. AslÝnda Anadolu Sel�uklu devletinde havass adÝ verilen, halka a�Ýk Cuma g�n� ziy�fetleri 
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de, Ġslamiyetle benzeĢmiĢ, ancak mana ve topluluğun eğitimi ile geliĢmesi bakÝmÝndan biraz daha 

gerilemiĢ T�rk gelenekleridir. ��nk� eski T�rk toylarÝnda topluluk, han �evresinde birleĢirdi. AyrÝca at, 

ok yarÝĢlarÝ bu birleĢmeyi g��lendirirlerdi. Bu bakÝmdan T�rk edebiyatÝnÝn k�kleri, yarÝĢma, teĢvik, 

se�kinlenme ve �d�llendirme, hep bu toplantÝlarda yapÝlÝrdÝ. Devletin en iyi atÝĢ�ÝlarÝ, binicileri, atlarÝ 

ve damÝzlÝk hayvanlarÝ da, bu devlet-halk toylarÝnda g�r�l�rd�. ġimdi bu konular ile ilgili birka� vesika 

sunalÝm: 

a) Ok atÝĢÝ ve yarÝĢmalar: Bir�ok yerde s�ylediğimiz gibi, Oğuz Han‟Ýn toyunda, iki direk �zerine 

iki tavuk veya kuĢ konmuĢ ve OğuzlarÝn, �� Ok ile Boz Ok kesimleri, bu kuĢlara ok atmÝĢlardÝ. 

Ġslamiyette ok atma eğitimi, mukaddes bir vazife gibi kabul edilmiĢti. Bundan dolayÝ, kavis-n�me adlÝ 

pek �ok kitap yazÝlmÝĢtÝ. T�rklerde de bu gelenek, baĢlangÝ�tan beri askerlik gereğince var gibi 

g�r�n�yordu. V. y�zyÝlda yaĢamÝĢ olan ve Uygur topluluğunun atalarÝ sayÝlan Kao�Ý adlÝ T�rk 

kavimleri bayramlarda ve yÝldÝrÝm d�Ģerken, g�ğe ok atarlardÝ. Bu, TanrÝ veya g�k ile bir haberleĢme 

g�sterisi olsa gerektir. YukarÝda da g�rd�ğ�m�z gibi, ok g�nderme, �ağÝrma veya haber verme 

sembol� veya aletidir. �in‟e giden bir G�kt�rk el�iliği veya heyeti, �inlilerle b�y�k bir ok atma 

yarÝĢmasÝ yapmÝĢlardÝ. Bu da toy, ziyafet veya t�rende yapÝlan bir ok yarÝĢmasÝ olmalÝdÝr. Biraz daha 

doğuda, Proto-Moğol veya Kore yakÝnlarÝndaki kavimlerde, ok atÝĢÝna, bir din t�reni Ģeklinde 

g�r�l�r.60 Ok yarÝĢÝ OsmanlÝ topluluğunda da, ger�i biraz Ġslamiyetle benzeĢtirilmiĢ olmasÝna rağmen, 

bir t�ren g�sterisi olarak, b�y�k bir yer tutmuĢtu. Kuzey T�rk destanlarÝ ile mitolojisinde, Han halkÝ 

topladÝ, ok atÝĢÝp, oyun kÝldÝlar, gibi anlatÝĢlar g�r�l�yordu.61 Artuk Bey aldÝğÝ bir kilisenin tavanÝna ok 

atÝyordu. Fatih‟in Ayasofya‟nÝn tavanÝna ok atmasÝyla ilgili s�ylenti, T�rklerdeki bu gelenek ve 

inanÝĢlarÝn �er�evesi i�inde incelenmelidir. Dede Korkut‟taki Beyrek ile Banu �i�ek‟in ok yarÝĢmasÝ, 

gerdek yerinin ok atma yolu ile bulunmasÝ, T�rklerdeki bu derin ve eski geleneğin �eĢitli 

g�r�n�Ģleridir. 

b) At yarÝĢlarÝ ve din-devlet t�renleri: At yarÝĢlarÝ, eski T�rk topluluk hayatÝnÝn, vazge�ilemez bir 

b�l�m� idi. Bu yarÝĢlar dolayÝsÝyla, halk da toplanmÝĢ ve birbirine kenetlenmiĢ oluyordu. Yoksa eski 

T�rk toylarÝ, yalnÝzca bir yeme-i�me toplantÝsÝ değildi. Eski Hun topluluğunda at yarÝĢlarÝ Hun 

hakanÝnÝn da baĢÝnda bulunduğu, bahar ayÝnda Lin-hu adlÝ yerdeki b�y�k kurultayda yapÝlÝyordu. 

Atlarla ormanÝn �evresinde d�n�l�yordu. Ger�i bu bir din seremonisi idi. Ancak i�inde, at yarÝĢÝ da 

vardÝ. Bu geleneği, Ġsa‟dan sonraki �ağlarda, Hun k�lt�r�n�n tesirleri altÝnda kalan ve kendilerini 

HunlarÝn v�risleri sayan, Siyenpilerde daha a�Ýğa kavuĢmuĢ olarak g�r�yoruz. �in‟in kuzeyinde devlet 

kuran Sienbiler, orman bulunmadÝğÝ yerlerde, s�ğ�t dallarÝ (veya fidan dikiyorlar ve bunlarÝn 

�evresinde, atla d�rt nala �� defa d�nd�kten sonra, duruyorlardÝ. Bu onlara atalarÝndan kalmÝĢ, kanun 

gibi bir gelenektir.62 Bu toplantÝlara b�t�n halk katÝlÝrdÝ. Bu, b�y�k bir din ve devlet kurultayÝ idi. 

G�kt�rk topluluğunda, �evreyi bu atla d�nme geleneğini, �l�m ve yuğ t�renleri, i�inde g�r�yoruz. 

G�kt�rkler �l�n�n bulunduğu �adÝrÝn �evresini, yedi defa d�n�yor ve her d�n�Ģte ağlayÝp, bağÝrarak 

y�zlerini kesiyorlardÝ. BunlarÝn doğrudan doğruya bir at yarÝĢÝ olup olmadÝğÝnÝ bilmiyoruz. Ancak atla 

ilgili �nemli bir k�lt ve t�ren olduğu da bir ger�ektir. T�rklerde dokuz bur�la ilgili dokuz sayÝsÝ kutludur. 

BatÝdaki T�rklerde ise, yedi sayÝsÝ kutlu sayÝlÝyordu. G�kt�rk �ağÝndaki KÝrgÝz T�rkleri ise, �l� 
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�adÝrÝnÝn �evresini �� defa d�n�yorlardÝ. En iyisi bu t�renleri, Prof. Eberhard‟Ýn yorumundan 

dinlemektir:63 Ġlkbaharda �ayÝrlarÝn �oğaldÝğÝ ve taylarÝn doğduğu �ağda, bir bayram yapÝlÝr ki bu 

ziraat�ÝlarÝn k�lt�rlerinde olduğu gibi bir bereket k�lt� ile değil, yer k�lt�, (veya Yer-su) ile ilgili bir 

inanÝĢtÝr… At yarÝĢlarÝ ile atlarÝn sergilenmesi, bu bayramlarda yapÝlÝrdÝ. �l� aĢlarÝnda da, b�y�k at 

yarÝĢlarÝ yapÝlÝrdÝ. Halk bu t�renlerde bir araya gelirlerdi. K�ketey‟in toyunda, on beĢ g�n, gece ve 

g�nd�z, atlarÝ yarÝĢtÝrarak, terletiyorlardÝ. On yedi g�n sonra da atlar, sÝn�Ý adÝ verilen yarÝĢ h�kemi 

�n�nden ge�iriliyor ve h�kem (sÝn�Ý), her at hakkÝndaki g�r�Ģ�n� s�yl�yordu. BunlarÝ da, g�reĢ ve 

s�ng� yarÝĢmalarÝ izliyordu.64 Anadolu‟da da �oğu d�ğ�n ve panayÝrlarda, at ve cirit yarÝĢmalarÝ olur. 

Bu bir topluluk ve Ģenlik geleneğidir. Kuzey T�rk mitolojisinde de toy d�zenlediler (oyÝn yaĢadÝlar), ata 

binip (at m�n�p) oynadÝlar gibi s�z ve sahneler g�r�l�yordu.65 

c) Hayvan g�reĢleri ve damÝzlÝk: AnlaĢÝldÝğÝna g�re Hunlardan beri, din-devlet kurultaylarÝ ile 

toylarÝ, bir �eĢit panayÝr Ģeklinde d�zenliyorlardÝ. Anadolu‟daki deve g�reĢleri de bu geleneğin son 

izleri olsa gerektir. ��nk� Anadolu tarihinde de, kervanlarÝn deve ihtiyacÝ, T�rkmen y�r�kleri 

tarafÝndan veriliyordu. “Deve g�reĢi”, deve cinsleri ile damÝzlÝklarÝn bir �eĢit sergilendiği ve 

se�kinleĢtiği bir seremoniydi. Bu konuda, atlar i�in de elimizde �ok değerli bir vesika vardÝr. �in 

kaynaklarÝ kuzeydeki G�kt�rk �ağÝ KÝrgÝz T�rklerinden s�z a�arlarken Ģ�yle diyorlardÝ: �ok b�y�k ve 

g��l� atlarÝ vardÝr. Bu atlar i�inde en iyi d�ğ�Ģenler (veya g�reĢenler), devlet i�inde birinci olurlardÝ. 

Bu vesika �zerinde biz, �ok yerde durmuĢtuk. Mete‟nin atlarÝ da devlet atÝ gibi bunlara benzer adlar 

taĢÝyorlardÝ. Dede Korkut i�inde de Deve ile Buğra, yani erkek develerin g�reĢini g�r�yoruz (DK. 15, 

11). HayvancÝ kavimlerde bu gibi yarÝĢmalarÝn olmasÝ, normal g�r�lebilir. Ancak hakanlarÝn, b�y�k 

toylarÝ ile din ve devlet kurultay ve toplantÝlarÝnda bu yarÝĢmalarÝn g�r�lmesi ayrÝ bir mana taĢÝyordu. 

Ġnsan ve hayvan sayÝmlarÝ da bu kurultaylarda yapÝlÝyordu. Bu konu �zerinde, yukarÝda geniĢ olarak 

durmuĢtuk. 

2. T�rkler “Halk ToplantÝlarÝnÝ, Kurultay, Divan ve Devlet DanÝĢma Meclislerini” NasÝl 

AdlandÝrÝyorlardÝ? 

YukarÝda da belirttiğimiz gibi, eskilerde devlet ve halk toplantÝlarÝ, bir “din-devlet” toplantÝsÝ 

halinde g�r�l�yordu. �nl� Japon bilgini ġiratori‟nin de dediği gibi bu toplantÝlar Hakana ve devlete 

bağlÝlÝk (Allegiance to Han) ve milleti birleĢtirip kenetleyen (unification of nation) g�steriler ve 

festivaller, Ģeklinde oluyordu. Bunun i�indir ki Dede Korkut‟taki yeyip i�meleri, toylarÝ, T�rklerin 

eğlence ve boğazlarÝna d�Ģk�nl�kleriyle yorumlamak doğru değildir. Bunlar T�rklerin �ok eski 

�ağlarÝndan beri s�r�p gelen, din ve devlet geleneklerinin birer devamÝdÝr. YukarÝda da belirttiğimiz 

gibi, savaĢta generaller arasÝ, devlette beyler arasÝ veya hanedan i�inde, idarede ise, saraydaki 

b�rokrasi divanÝnda, bir “danÝĢma veya meĢveret meclisi” toplanÝyordu. Bu toplantÝlarÝ deyimler 

bakÝmÝndan toplayÝp, aĢağÝda sunmaya �alÝĢalÝm: 

a) KengeĢ veya Devlet meclisi: Bu s�z�n iki manasÝ vardÝr: Bunlardan birincisi ve galiba �z 

olanÝ, karĢÝlÝklÝ danÝĢma ve �nleyici tedbir almadÝr. Bu toplantÝlar, kiĢiler ve devlet i�in, vazge�ilemez 

bir Ģeydir. Ancak asker bir millet olan T�rklerde, �ok konuĢma ve her kafadan bir ses �ÝkmasÝ da, bir 
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disiplinsizlik iĢareti gibi g�r�l�yordu. Bu bakÝmdan da kengeĢ s�z�n�n bu manasÝ, disiplinsizlik 

karĢÝlÝğÝ olarak g�r�lm�Ģt�r. KengeĢ s�zc�ğ�n� en eski T�rk�ede g�remiyoruz. RuslarÝn eski T�rk�e 

s�zl�ğ� G�kt�rk yazÝtlarÝndaki, kingĢ�r-s�z�n�, kengeĢ�r-mek Ģeklinde yorumlamÝĢtÝr. Birbirine 

d�Ģ�rmek manasÝnadÝr. Bizce doğru olmalÝdÝr. Deyim, XI. y�zyÝl kaynaklarÝnda, daha sÝk g�r�lmeğe 

baĢlar. KaĢgarlÝ Mahmud‟a g�re danÝĢma, m�Ģavere demektir. KengeĢli ise, “tanÝĢÝklÝ ve tedbirli” 

manasÝnda kullanÝlÝrdÝ. Buna ait iki ata s�z� de verilir: GeniĢ don yani elbise yÝpranmaz; danÝĢÝklÝ bilgi 

(kengeĢlig bilig) ve iĢ ise bozuk olmaz (I, 368). Bununla ilgili olarak, “iĢlerinde kendi kendine iĢ 

g�rmemesi gereken kimse i�in s�ylenen bir s�zd�r.” diye de bir yorum yapÝlmaktadÝr. Yine �ok eski 

bir T�rk atas�z�nde ise, Ģ�yle deniyordu: DanÝĢÝklÝ kengeĢli bilgi gittik�e artar, danÝĢÝksÝz (kengeĢsiz) 

bilgi ise eskir.66 Brockelmann‟Ýn bu yorumu, daha doğru olsa gerektir. B. Atalay ise bu s�z�, DanÝĢÝklÝ 

bilgi g�zelleĢir, danÝĢÝksÝz bilgi ise, yÝpranÝr. diye yorumluyordu. (I, 232). AyrÝca, Benim ile karĢÝlÝklÝ 

danÝĢtÝ (kengeĢdi), bilgisi benimle b�ylece denkleĢti (tengeĢti), diye baĢlÝyan, eski bir T�rk 

kahramanlÝk Ģiiri de vardÝr (I, 393). Kutadgu Bilig‟de ise artÝk saray hayatÝ baĢlÝyordu. T�rk sarayÝnÝn 

divanÝnda, vezirler ile t�rk� danÝĢmanlar vardÝ: Vezir beylere, s�rekli olarak (tut�Ý), danÝĢman veya 

danÝĢÝk�Ý (kengeĢ�i) olur. 

Vezir, KarahanlÝlardan �nceki T�rk devletlerinde, aygu�Ý, yani “s�yleyen, akÝl veren” kimse 

olarak anÝlÝrdÝ. Bu �ağda ise, “Hakanla fikir alÝĢveriĢi yapan”, bir kengeĢ�i oluyordu. Ancak kengeĢ�i 

vezir, akÝl verme ve danÝĢÝklÝk �l��s�, “�rnek verme, karĢÝlaĢtÝrma, kÝyas ve mukayese ile 

denkleĢtirme” yoluyla, yani tengeĢ�i olmalÝydÝ. (KengeĢ�i, dengeci veya dengeleyici (tengeĢ�i) 

olmalÝydÝ.67 �nl� G�kt�rk veziri Bilge Tonyukuk, �rnekler ve atas�zleriyle kağanÝna s�yler, (ayÝtÝr) ve 

durumu “arz ederek sunar.” (�t�n�r) idi. Kağan da bu g�r�Ģleri kabul ettikten sonra harekete ge�erdi. 

G�kt�rklerde vezir, bilge idi, KarahanlÝlarda ise vezir, �ge idi. Yani kengeĢ�i �ge.68 G�r�l�yor ki T�rk 

devlet anlayÝĢÝnda, zengin T�rk�e deyimler zaman zaman birbirlerinin yerlerini alÝyorlar; ancak T�rk 

d�Ģ�ncesinin derinliği yerinde duruyordu. Daha sonralarÝ bu s�z, MÝsÝr T�rk�esi ile KadÝ 

Burhaneddin‟in divanÝnda, kenge� oluyordu. Ancak OsmanlÝ T�rk�esinde de, danÝĢÝk ve kengeĢ veya 

kengeĢ ve meĢveret gibi, �ift ve yorumlu s�zlerle devam edip, gidiyordu. Bu �nl� T�rk devlet deyimi, 

Fars�aya girmiĢ olarak, Fars�a Oğuzn�me‟de de, Oğuz hakanlarÝnÝn divan toplantÝlarÝ i�in sÝk sÝk 

kullanÝlÝyordu.69 Bu deyim ve anlayÝĢ, bug�nk� Orta Asya T�rklerinin g�nl�k hayatlarÝnda da, yaygÝn 

olarak yaĢayÝp durur. KÝrgÝz T�rkleri, iyi danÝĢma (kengeĢ), baĢarÝnÝn yarÝsÝdÝr, derler.70 AyrÝca eğri 

oturup, d�z kengeĢelim; danÝĢma (kengeĢ) yoluyla kesilen parmak acÝmaz, diyorlardÝ. Ancak uzun 

s�re b�y�k devlet hayatÝndan uzak kalmÝĢ olan bu T�rklerde kengeĢ�i s�z�, daha �ok “�ğ�t��” ve 

“nasihat�Ý” manasÝna kullanÝlÝrdÝ. �ğ�t verenin veya nasihat�Ýn yoksa, kendi kaburgana sor, gibi 

s�zler bu anlayÝĢtan gelen atas�zleriydi.71 

KiĢilerin kengeĢi, daha doğrusu kiĢiler arasÝndaki m�nakaĢa ve �ekiĢme, T�rklerde pek hoĢ 

karĢÝlanmÝyordu. YukarÝda da, S�ry�ni Mik�il ve Busbecq‟ten �rnekler vererek, bence g�stermiĢtik ki, 

T�rklerin b�y�k topluluklarÝnda g�r�lt� değil, sessizlik vardÝ. KengeĢ ve danÝĢma, ilgili ve yetkiler 

arasÝnda olurdu. Nitekim Dede Korkut‟taki, kavimli kavimiyle kengeĢdi mi s�z�nde, bir kavga s�z 
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konusu edilmektedir (DK, 257, 10). Bunun i�in T�rklerde, devlet ile kiĢilerin hayatÝnda, bir ayrÝcalÝk 

g�rmek gereklidir. 

b) Derilme, derim ve dernek s�zleri ve anlayÝĢÝ, T�rklerin devlet hayatÝnda, �ok eski �ağlardan 

beri yer almÝĢ s�zlerdir. Ġkinci G�kt�rk devletini kuran Ġl-TeriĢ Kağan, “Ġli, devleti deren, toplayan” 

unvanÝ ve adÝyla onurlanmÝĢtÝ. �ingiz Han devletinin kurultay deyiminin k�kleri de, T�rk�e kavramak 

s�z�nden gelmeliydi. Bunun i�in Uygur-T�rk edebiyatÝnda kuvrag s�z�, din veya devlet toplantÝlarÝnÝ, 

karĢÝlamak i�in s�ylenirdi. Ancak yine de �oğu zaman derlemek s�z�nden gelen ve toplantÝ 

karĢÝlÝğÝnda kullanÝlan terin deyimiyle birlikte s�ylenirdi. Anadolu‟daki bu s�z�n karĢÝlÝğÝ derim idi. 

Hatta toplantÝ yeri veya d�ğ�n evine de, derim evi denilirdi. Tarama S�zl�ğ�‟nde, OsmanlÝ 

kitaplarÝndan derlenmiĢ, derim evi ile ilgili, pek �ok �rnek bulabiliyoruz. Sonradan, derme �atma 

�adÝrlar i�in s�ylenmiĢti. Ancak YazÝcÝoğlu Ali, Uygur KağanÝnÝn altÝn �adÝrÝ ile Oğuz Han‟Ýn altÝn evi 

gibi OsmanlÝlarda da, altÝnÝ b�y�k derim b�n ev deyiĢiyle, bir OsmanlÝ padiĢah otağÝndan s�z 

a�Ýyordu.72 g�r�l�yor ki Anadolu‟daki derim s�z�n�n eski T�rk�edeki karĢÝlÝğÝ terin idi. 

Kuwrag s�z�, toplantÝ ve “toplantÝ yeri” karĢÝlÝğÝ olarak, herhalde T�rk�enin �ok daha eski 

deyimlerinden biri idi. Kurultay s�z�n�n k�kleri de bu s�ze dayanÝr. Anadolu‟da g�r�Ģme karĢÝlÝğÝ 

olarak s�ylenen, kurama s�z�n�n k�kleriyle de, bunu karĢÝlamak gereklidir. Bu eski T�rk�e s�z�m�z, 

Moğolcaya da aynen girmiĢtir.73 Terim kuwrag s�z� ise, Uygur T�rk�esinde tam bir “divan veya din 

meclisi” karĢÝlÝğÝnda s�yleniyordu.74 Bunu, �ince karĢÝlÝklarÝndan, kesin olarak anlayabiliyoruz. (Bk. 

�in. n. 34). Bu s�z aynÝ zamanda, belirli bir topluluk, “cemaat” (gemeinde) karĢÝlÝğÝ olarak da 

s�ylenmiĢtir. Yine aynÝ T�rk�e Uygur eserinde, azmÝĢ kuvrag, yani yolunu ĢaĢÝrmÝĢ topluluklar, belki 

de Buda dininden olmayan kimseler i�in s�ylenmiĢti.75 Yine aynÝ eserler, devlet (ulus) ile Halk 

(budun) toplandÝ, demek i�in kuvraradÝ s�z�n� kullanÝyorlardÝ.76 UygurlarÝn T�rk�e metinlerinde, 

kavimlerin �eĢitli cemaatleri i�in, terinleri kuvraklarÝ da, deniyordu.77 

Din veya rahipler toplantÝsÝ. Buda dini gibi �eĢitli dinleri kabul eden Uygurlarda b�y�k bir �nem 

taĢÝyordu. Terin kuvrag, �oğu zaman bu gibi toplantÝlar i�in s�ylenmiĢti. Terinsiz kuvragsÝz, yani 

derimsiz, toplantÝsÝz bir topluluk ise yolsuz ve dinsiz sayÝlÝyordu.78 Erigli kuvrag ise, g��l� bir rahipler 

birliği ve ib�det topluluğu idi. Bu toplantÝya Hakan Tengri Ġlig B�g� Han baĢta olmak �zere, onun 

dindarlarÝ, yani onlarÝ deyiĢiyle (dintarlarÝ) da gelmiĢlerdi.79 Kuvrag s�z�n�n G�kt�rk �ağÝndaki 

karĢÝlÝğÝ, herhalde kubran-mak veya kobranmak, s�zleri idi. Tonyukuk YazÝtÝ‟na g�re, (T�rk milletinin 

geriye) kalmÝĢ 

 olanlarÝ bir araya gelip (kubranÝp), yedi y�z kiĢi olmuĢlardÝ (Ton. 4). K�l Tegin YazÝtÝ‟nda ise, 

yoksul fakir (yok �Ýgay) milleti toplayÝp, refahÝnÝ y�kselttim (kubratdÝm), deniyordu. 

T�rk hakanlarÝnÝn ilk vazifesi, dağÝlmÝĢ milleti derleyip, bir araya getirmekti. Bu s�z�n k�k� de 

herhalde, kop yani hep, b�t�n s�z�nden gelmekteydi. 

c) Asker ile halkÝn d�zene girmesi de, “birlik ve toplantÝ” karĢÝlÝğÝnda anlaĢÝlÝrdÝ. Derik s�z� 

Anadolu‟da da yaĢamÝĢtÝr. “SavaĢ d�zeni” i�ine girme ve dizilip toplanma da yine bu s�zlerle 
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anlatÝlmÝĢtÝr. Buna benzer, Terig kuvrag gibi s�zler, Uygurlarda da s�ylenirdi. BaĢka g�zel bir �rnek 

Alp, orduda, savaĢ d�zeninde; bilge kiĢi ise derikte, toplantÝda (terigte) sÝnanÝr. T�rklerin, bir XI. y�zyÝl 

atas�z� b�yle diyordu.80 Brockelmann‟Ýn da belirttiği gibi bu derik veya toplantÝ, bilgeler ile halkÝn ileri 

gelenlerinin bir derneği idi. HalkÝn toplanmasÝ ise, daha baĢka bir Ģey ve anlayÝĢtÝ. Bunun i�in de, 

budun terildi, deniyordu. Yine bu �ağ T�rkleri, sÝk sÝk toplanÝp bir araya gelen T�rk boylarÝ i�in ise, 

s�rekli (tut�Ý) derilen yani terilgen diyorlardÝ (MK, I. 521). 

G�kt�rk yazÝtlarÝnda, arkÝĢ terkiĢ, kervan demektir. Buradaki arkÝĢ kervanÝ, terkiĢ s�z� ise 

kervan topluluğunu veya d�zenini tanÝtÝyordu. Nitekim Timurlu ve �ağatay k�lt�r �evresinde de terkiĢ 

veya tirkeĢ, askerin saf d�zeninde y�r�mesi, demektir.81 KaĢgarlÝ Mahmud‟un derlediği eski 

kahramanlÝk Ģiirlerinde yer alan, AlplarÝn hepsi tirkeĢ�r ile kalabalÝk, pek �ok (kalÝn) erler tirkeĢ�r, 

Ģiirlerindeki tirkeĢ�r s�z�n� Brockelmann, hem “toplanma” ve hem de “sÝraya girme” manasÝna 

yorumlamÝĢtÝ.82 Develerin arka arkaya dizilerek kervanda yerini almalarÝ �rneğindeki, tergeĢmek 

s�z�n� de, bu anlayÝĢ i�ine katmÝĢtÝ. Besim Atalay ise “develerin katarlanmasÝ”nÝ, “askerlerin 

dizilmesi”nden ayÝrmaktadÝr. (I, 206). Biz burada, Brockelmann‟Ýn g�r�Ģ�ne katÝlÝyoruz. 

Dernek veya d�ğ�n dernek, eski T�rklerde olduğu gibi Anadolu‟da da,-biraz değiĢik manada-

�ok kullanÝlan bir deyimdir. Ternek KaĢgarlÝ Mahmud‟a g�re ise bu s�z, yalnÝzca toplantÝ 

(versammlung) demekti. Bu konuda Besim Atalay daha haklÝdÝr.83 Dernek s�z� Ģu �rneklerde, 

Anadolu‟da Dede Korkut kitabÝ ile geliĢir ve �oğalmaya baĢlar: 1. Oğuz illerinde dernek var imiĢ (DK, 

297, 19). 2. Segrek… bir g�n bir derneğe uğradÝ, kondÝlar, yemek i�mek etdiler, Segrek mest oldu 

(DK, 256, 8). G�r�l�yor ki Oğuzlarda dernek, bir yemek i�mek meclisidir. Ancak bu yeme i�meler, 

beyler tarafÝndan verilmiĢ toylar olmalÝydÝlar. D�ğ�n-dernek s�z� de, yine ilk �nce Dede Korkut‟ta 

g�r�n�yordu (DK, 260, 6). Bununla beraber OsmanlÝ �ağÝnda,-Fars�a enc�men karĢÝlÝğÝ olarak-divan 

ve meclis manasÝna s�ylenmiĢ, dernek s�z�n� de g�r�yoruz. Bunun pek �ok �rneği, Tarama S�zl�ğ� 

i�inde yer alÝr. Bu s�zl�kte dernek yeri ile derneĢeceği gibi s�zler ise, halkÝn bir araya gelerek, iĢlerini 

konuĢtuklarÝ yer olarak g�steriliyordu. 

d) Beyler ve askerler meclisi: AslÝnda bunlarÝ karĢÝlayan s�zlerin hepsi de, toplanmak toplantÝ 

yapmak, demektir. Ancak bu mananÝn i�inde M�tercim AsÝm Efendi‟nin belirttiği gibi, yÝğnak, insan 

cemiyeti, topluluğu anlayÝĢÝ da vardÝr.84 Uygur YazÝlarÝnda yÝkÝlku, yÝğÝlgÝ s�zleri, bir rahipler ve 

TanrÝlar toplantÝsÝ, yÝkÝlkulug, yÝğÝlgÝlÝk ise, toplantÝ yeri veya salonu karĢÝlÝğÝnda s�yleniyordu.85 

Bunun anlamÝnÝ, �ince karĢÝlÝğÝndan kesin olarak biliyoruz. (BK. �in. n. 35). Yine Uygur metinleri, 

b�t�n TanrÝlarÝn divanÝ (kuvragÝ) toplandÝlar (yÝgÝltÝlar), gibi s�zlerle, bu toplantÝlarÝn divan veya 

meclisle ilgili olduğunu da g�steriyorlardÝ.86 Uygurlara g�re, Buda olacak kimseleri (bodisatv) 

yÝğÝnmağÝ, s�z� de bir divan ve “meclis” demektir.87 Ancak bu s�z “halkÝn yÝğÝlmasÝ” demek değildi. 

Bu anlayÝĢÝn, b�ylece k�klerine kadar indikten sonra, daha ge� �ağlardaki geliĢmelerine, daha g�venli 

olarak gelebiliriz. Dede Korkut kitabÝnda Ģ�yle deniyordu: 

1. “Kazan‟Ýn begleri yetdi. �zerine yÝğnak oldÝ. Aru sudan abdest aldÝlar. Ġki rekat namaz 

kÝldÝlar… k�fire at saldÝlar.” (DK, 152, 13). 2. Han BayÝndÝr yerinden turmuĢ idi… Ġ� Oğuz TaĢ Oğuz 
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Beyleri yÝğnak olmuĢ idi (DK, 235). 3. KalkubanÝ Kazan Han yeprinden turÝ geldi Ala tağda �adÝrÝn 

otağÝn tikti 366 alp erenler, yanÝna yÝğnak oldu. (DK, 293, 10). G�r�l�yor ki burada yÝğnak s�z� bir 

“savaĢ ve devlet meclisi” karĢÝlÝğÝnda s�yleniyordu. 
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Eski Türklerde Devlet BaĢkanlığı-Hakanlık / Yrd. Doç. Dr. Osman 

KaĢıkçı [s.888-893]   

Atat�rk �niversitesi Erzincan Hukuk Fak�ltesi / T�rkiye 

 

I. Genel Olarak 

T�rklerin yaklaĢÝk d�rt bin yÝllÝk bir tarihi olduğu tahmin edilmektedir. �eĢitli tarihi, siyasi ve 

hukuk� sebeplerle birden fazla devlet kurmuĢ olan T�rklerin anayurdunun Orta Asya olduğu 

bilinmektedir. Bilinen ilk T�rk devleti veya T�rklerin egemen olduğu devlet HunlardÝr. Daha sonra 

T�rkler k���kl� b�y�kl� bir�ok devlet kurmuĢlardÝr.1 G��l�, kuvvetli anlamÝna gelen T�rk kelimesine 

devlet ismi olarak ilk defa G�kt�rklerde rastlanmaktaysa da g�n�m�zde T�rk soyundan gelen b�t�n 

topluluklarÝ ifade etmek i�in kullanÝlan genel bir kavram halini almÝĢtÝr.2 

T�rk tarihi ile ilgili araĢtÝrmalarda M�sl�man olmadan �nce ve sonra olmak �zere ikili bir ayrÝma 

gidilmesi klasik hale gelmiĢtir. ��nk� M�sl�manlÝk T�rk tarihinde ger�ekten �nemli bir yere sahip 

olmuĢtur. ġ�phesiz T�rkler daha �nce de din değiĢtirmiĢlerdir. Bu husus T�rklerin dini a�Ýdan sÝkÝ bir 

taassuba sahip olmadÝklarÝnÝ g�stermek a�ÝsÝndan ilgi �ekicidir. Ancak daha �nceki din değiĢtirmeler 

sistem değiĢikliğini gerektirmemiĢtir. Ġsl�m, hukuk� h�k�mleri de kapsayan bir din olduğu i�in 

M�sl�man olan T�rkler Ġsl�m‟Ýn hukuk sistemini de benimsemiĢlerdir. 

Bu incelemede sadece T�rklerde M�sl�man olmadan �nceki devlet baĢkanlÝğÝ kurumu �zerinde 

durulacaktÝr. ġ�phesiz burada ilk belirtilmesi gereken husus bu konudaki kaynak kÝtlÝğÝdÝr. 

Muhtemelen bu eserin ilgili kÝsÝmlarÝnda eski T�rklerle ilgili kaynak sÝkÝntÝsÝnÝn sebep ve sonu�larÝ 

�zerinde durulacağÝndan burada bu konuya temas etmeyi d�Ģ�nm�yoruz. ġu kadarÝnÝ s�yleyelim ki, 

eski T�rklerde devlet baĢkanlÝğÝ gibi en �nemli kurum hakkÝnda birka� etnoğrafik, �in kaynaklarÝndan 

BatÝ dillerine aktarÝlmÝĢ g�venilirliği tartÝĢmalÝ birka� eser ile tarih ama�lÝ araĢtÝrmalara dayanarak 

kesin değer yargÝlarÝna varmak bizi hatalÝ sonu�lara g�t�rebilir. Bununla birlikte “bir Ģey tamamen elde 

edilmezse onu tamamen terk etmek de doğru olmaz” prensibinden hareketle bu konuda 

ulaĢabildiğimiz kaynaklardaki bilgileri değerlendirmeye �alÝĢacağÝz. Yine belirtmemiz gerekir ki bu 

incelemede her bir T�rk devletinde devlet baĢkanlÝğÝnÝn incelenmesi gereksiz tekrarlara sebep 

olacağÝndan m�mk�n olduğu kadar genelleĢtirerek T�rk geleneğinde devlet baĢkanlÝğÝnÝn �ne �Ýkan 

�zellikleri �zerinde durmaya gayret edeceğiz. 

II. Eski T�rklerde Devlet AnlayÝĢÝ 

A. Devlet (Ġl) 
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T�rklerin y�netim yapÝsÝnÝn en �st�nde, devlet veya bir h�k�mdar tarafÝndan idare edilen siyasi 

birlik anlamÝnda Ġl kavramÝ kullanÝlmaktaydÝ.3 Ġl, iyi dostluk, sevgi, sulh, barÝĢseverlik anlamlarÝna 

gelen bir kavramÝn devlet anlamÝnda kullanÝlmasÝ ger�ekten dikkate değer bir husustur. 

Devlet deyince akla devleti oluĢturan hakimiyet, �lke ve halk olmak �zere �� unsur gelmektedir. 

Eski T�rklerde hakimiyete oksÝzlÝk, �lkeye �l�Ģ, halka da k�n veya budun dendiğini g�r�yoruz.4 Eski 

T�rk anlayÝĢÝna g�re Ġl‟in varlÝğÝ hakimiyete bağlÝydÝ. Hakimiyet yoksa halkÝn ve kara par�asÝnÝn bir 

anlamÝ yoktu. T�rklerin her gittikleri yerlerde k���kl� b�y�kl� devlet kurmuĢ olmalarÝ onlarÝn 

bağÝmsÝzlÝğa ve hakimiyete d�Ģk�n olduklarÝnÝ g�stermektedir. Hakimiyet halkÝ temsilen belirli bir 

 z�mreye aitti. Bu elit z�mre Han, Kağan, Hakan, Yabgu gibi unvanlarla kendisine hitap edilen 

devlet baĢkanÝnÝ se�iyordu.5 Ancak hakan adayÝ olabilmek i�in kut verilmiĢ aileye mensup olmak 

gerekiyordu. Hakan hakimiyeti elinde bulunduruyor, kanun (t�re) koyabiliyordu. Bununla birlikte b�t�n 

monarĢilerde olduğu gibi hakana bağlÝ olarak bu hakimiyetin beyler ve halk (budun) ile paylaĢÝldÝğÝ, 

onlara danÝĢÝldÝğÝ da oluyordu.6 

T�rklerde devlet anlayÝĢÝnÝn daha �ok konfederasyon Ģeklinde olduğunu g�r�yoruz. Bunun 

sebebinin, hakimiyet anlayÝĢÝ ve �lkenin y�netim hakkÝna sahip olan s�lalenin fertleri arasÝnda 

paylaĢtÝrÝlmasÝndan kaynaklandÝğÝ s�ylenebilir. 

B. Kut KavramÝ 

Kut, T�rk�enin en eski kelimelerinden birisidir. Tarih boyunca bir�ok anlam kazanmÝĢtÝr. Kut her 

Ģeye girebilen ve kutsal nitelik kazandÝran sihir gibi bir Ģeydi. ġamanizm‟de ruh veya can anlamÝnda 

kullanÝlmaktaydÝ.7 Eski T�rk ve Moğollarda Kut‟un semadan inen bir nur olduğuna inanÝlÝyordu. 

Kut‟un, bilgisiz, iyi ahlakÝnÝ yitiren kimselerden uzaklaĢtÝğÝ kabul ediliyordu. AyrÝca Orhun YazÝtlarÝ‟nda 

“Kut”, tanrÝ anlamÝnda da kullanÝldÝğÝ da g�r�lmektedir.8 

Kut‟un en yaygÝn ve belirgin anlamÝ, Ģ�phesiz devlet veya siyasi hakimiyettir.9 Orhun 

YazÝtlarÝ‟nda “TanrÝ yarlÝgadÝğÝ i�in kut‟Ým” Ģeklinde yani Hakan anlamÝnda ge�mektedir.10 Eski T�rk 

hukuku ile ilgili en �nemli kaynaklardan birisini teĢkil eden Yusuf Has Hacib‟in �nl� eserinin ismi 

“Kutadgu Bilig”in de buradan geldiği bilinmektedir. Eserin i�erisinde de Kut kelimesi devlet ve siyasi 

hakimiyet anlamÝnda sÝk sÝk kullanÝlmÝĢtÝr. Netice olarak Kut, eski T�rk kamu hukukunda temel bir yer 

tutmaktadÝr. 

C. Hakimiyetin KaynağÝ 

YukarÝda da ifade edildiği �zere eski T�rklerde hakan olabilmek i�in G�k TanrÝ tarafÝndan kut 

verilmiĢ aileye mensup olmak gerekiyordu.11 G�k TanrÝ tarafÝndan Kut verilmiĢ aile belliydi. Yani her 

zaman değiĢmezdi. Bu, Hunlarda Tu-ku, G�kt�rklerde A�ina, Uygurlarda Yağlak�r ailesiydi. Hunlarda 

Kut, yere inen bir nur olarak bilindiğinden, Han soyunun kuttan meydana geldiğine inanÝlÝrdÝ.12 

DolayÝsÝyla hakanÝn kutun g�zle g�r�l�r sembolleĢmiĢ bir hali olduğu kabul edilmekteydi.13 
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Hakan olabilmek i�in tanrÝnÝn kut vermesi gereğinden hareketle, devlet baĢkanÝnÝ TanrÝnÝn 

belirlediği ileri s�r�lm�Ģt�r.14 Ancak uygulamaya bakÝldÝğÝnda bu fikre katÝlmak m�mk�n 

g�r�nmemektedir. ��nk� G�k TanrÝ tarafÝndan kut doğrudan kiĢilere değil bir aileye verilmekte, baĢka 

bir ifade ile bu soydan gelen insanlarÝn hakan olmaya layÝk olduklarÝ anlamÝna gelmekteydi.15 

Neticede kimin hakan olacağÝna beyler ve diğer devlet memurlarÝ ile halk karar vermekteydi. 

Muhtemelen insanlarÝn sonucu takdirle karĢÝlayarak kabullenmeleri ve herhangi bir siyasi kargaĢaya 

sebep olmadan halkÝn itaatÝnÝ sağlamak i�in b�yle bir anlayÝĢ sergilenmekteydi. Nitekim hakan, kutsal 

bir varlÝk olmayÝp, kendisine h�k�mdarlÝk tacÝ giydirilmiĢ talihli bir kiĢidir.16 DolayÝsÝyla eski T�rklerde 

teokrasiden s�z etmek m�mk�n g�r�nmemektedir. ��nk� TanrÝ adÝna mutlak doğrularÝ halka dayatan 

bir hakan s�z konusu değildir. T�reler genellikle halka veya temsilcilerine danÝĢÝlarak �ÝkarÝlmaktadÝr. 

Değer yargÝsÝ ve t�relerin kaynağÝnda referans olarak tanrÝnÝn iradesi g�sterilmemektedir. TanrÝnÝn 

ortaya koyduğu az veya �ok bir prensip de mevcut değildir. B�t�n bu sebeplerle eski T�rklerde laik bir 

devlet anlayÝĢÝnÝn hakim olduğu s�ylenebilir. 

D. Devletin ġekli 

Eski T�rklerde hakimiyetin Hakan, beyler ve halk arasÝnda paylaĢÝldÝğÝnÝ, fakat �oğunluğunun 

Hakan‟a ait olduğunu yukarÝda belirtmiĢtik. Buradan hareketle eski T�rklerdeki devlet Ģeklinin, 

birbirinden kÝsm� farklÝlÝklar arz etmekle birlikte, genelde monarĢi olduğu ileri s�r�lm�Ģt�r.17 Bu 

monarĢi se�imli ve irs� bir monarĢidir. Hakan, devletin ileri gelen memurlarÝ, devleti oluĢturan Boy‟larÝn 

Bey‟leri ile halk tarafÝndan se�ilmektedir. Bu nedenle Eski T�rklerdeki devlet Ģekli, se�imli monarĢidir. 

Fakat Hakan mutlaka kendisine kut verilmiĢ aile i�erisindeki erkeklerden olmak zorunda olduğu i�in 

irs� bir nitelik arz etmektedir.18 Bu monarĢinin kayÝtsÝz, ĢartsÝz bir mutlak monarĢi olmadÝğÝ 

s�ylenebilirse de meĢruti monarĢi olduğu da ileri s�r�lemez. Ger�ekten Hakan‟Ýn iradesini sÝnÝrlayan 

unsurlar bulunmaktadÝr. Her Ģeyden �nce Eski T�rklerde halkÝn her Ģeye itaat etmediğini biliyoruz. 

HalkÝn devlet iĢleri ile yakÝndan ilgili olduklarÝnÝ Kurultay‟a katÝldÝklarÝna ve g�r�Ģlerini serbest�e ifade 

ettiklerine Ģahit oluyoruz.  

HakanlarÝn da halkÝn g�r�Ģlerini saygÝ ile karĢÝladÝklarÝnÝ tarihi kayÝtlar bize g�stermektedir. 

Hakan‟Ýn iktidarÝnÝ kÝsÝtlayan ikinci unsurun Beyler olduğunu g�r�yoruz. Hakan, b�t�n devlet iĢlerini 

Kurultaya danÝĢmak zorundaydÝ.19 T�re, yani geleneksel kanunlar ise, Han‟Ýn yetkilerini sÝnÝrlandÝran 

���nc� unsurdu.20 Ne var ki b�t�n bu sayÝlanlar kesin bağlayÝcÝ ve denetim mekanizmalarÝ 

olmadÝğÝndan eski T�rklerde meĢrut� bir monarĢinin olduğu s�ylenemez. 

Eski T�rklerde devlet, h�k�mdar ailesinin malÝ kabul edilmekteydi.21 DolayÝsÝyla �lke topraklarÝ 

Hakan‟Ýn �l�m�nde oğullarÝ ve kardeĢleri arasÝnda paylaĢÝlÝyordu.22 Bunlardan birisi Hakan se�iliyor 

diğerleri de Bey olarak kendilerine d�Ģen kÝsÝmlarÝ idare ediyorlardÝ. Buradan hareketle bir kÝsÝm 

m�steĢrikler, eski T�rklerde �ifte KrallÝk (HakanlÝk) olduğunu ileri s�rm�Ģlerdir.23 Ancak bu tespitin 

isabetli olduğu s�ylenemez. ��nk� bu y�netim tarzÝnÝn kendi i�erisinde bir mantÝğÝ, bir iĢleyiĢ Ģekli 

vardÝ.24 �rneğin G�kt�rklerde batÝdaki Ġstemi Han‟Ýn doğudaki Bumin‟e ve daha sonra da oğullarÝna 

t�bi olduklarÝnÝ g�r�yoruz. Yani doğudaki Han, Hakan kabul ediliyor, batÝdaki Han ise ona bağlÝ bir 
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Bey durumundaydÝ.25 Yoksa ikisi de Hakan değillerdi. BağÝmsÝzlÝğÝnÝ ilan ederek ayrÝ devlet kuranlar 

ise m�stakil bir devlet olarak varlÝklarÝnÝ az veya �ok s�rd�r�yorlardÝ. Ancak bunun �ifte krallÝkla bir 

ilgisi yoktu. 

III. Hakan 

A. Se�imi 

Eski T�rklerde HakanlÝk, irs� olarak Hakan‟Ýn s�lalesinden birisine ge�iyordu. Hakan olabilmek 

i�in mutlaka kut verilmiĢ s�laleye mensup olmak gerekiyordu.26 Bununla birlikte kutun verileceği 

s�laleye mensup olmak Hakan olmak i�in yeterli değildi. ��nk� aile i�erisinde kime kut verileceği 

hususunda kesin bir �l�� yoktu. “Primogenitus” (ekberiyet) ya da “senioratus” (HanedanÝn en yaĢlÝ 

�yesi) gibi kurallar belirlenmemiĢti. BaĢka bir ifade ile, b�t�n hanedan �yeleri Hakan olma hak ve 

yetkisine sahiplerdi.27 Veliaht olma dÝĢÝnda, adil, yetenekli, ilim sahibi, asil, cesur ve se�imi yapacak 

olan beylerle iyi iliĢkilerde bulunmak Hakan olmak i�in �nemli �zelliklerdi.28 

KÝsaca eski T�rklerde HakanlÝk irsen intikal etmekteydi. Ancak Hakan olma belirli bir kiĢiye değil 

hanedan i�erisinde en layÝk (idoneitas) olana nasip oluyordu. Genelde Hakan‟Ýn �ocuklarÝ arasÝndan 

se�ilmekle birlikte Hakan‟Ýn �ocuklarÝnÝn olmamasÝ veya k���k olmalarÝ durumunda Hakan‟Ýn 

kardeĢlerinden de se�ilenler oluyordu.29 B�ylece TanrÝnÝn hanedan i�erisinde en liyakatli olana Kut‟u 

nasip ettiğine inanÝlÝyordu.30 

B. VeliahtlÝk 

Eski T�rk HakanlarÝnÝn veliaht atadÝklarÝnÝ da g�r�yoruz. Veliaht olabilmek i�in hanedan 

i�erisinden olmak da yeterli olmayÝp, Hakan‟Ýn kendi milletinden olan karÝlarÝndan (Melike) d�nyaya 

gelmiĢ olmak gerekiyordu. Bununla birlikte Uygurlarda ve G�kt�rklerin son d�nemlerinde yabancÝ 

karÝlarÝndan olan �ocuklarÝn da veliaht ve dolayÝsÝyla Hakan olduklarÝ g�r�lmektedir.31 

Hakan‟Ýn birisini veliaht atamasÝ, onun mutlaka Hakan olmasÝnÝ gerektirmezdi. Beyler ve Halk 

baĢka birisini Hakan se�ebilirlerdi. AyrÝca bazen de veliaht olduğu halde tahta �ÝkmayÝp s�lalenin 

baĢka bir ferdinin �ÝkmasÝnÝ isteyenler de oluyordu.32 Demek ki tahta �Ýkmak i�in veliaht olmak yeterli 

olmayÝp bir�ok meziyeti �zerinde barÝndÝrmayÝ da gerektiriyordu. Bununla birlikte veliaht olmanÝn ve 

n�fuzlu beylerin desteğini almanÝn Hakan olmak i�in �nemli bir avantaj sağladÝğÝnÝ belirtmek 

gerekir.33 Veliaht, Hakandan sonra en b�y�k amir durumundaydÝ. Orduya genelde o kumandanlÝk 

ederdi. B�ylece devlet iĢlerinde tecr�be sahibi olurdu. 

C. Se�imin ġekli 

Eski T�rklerde Hakan‟Ýn, Kut‟u G�k TanrÝ‟dan aldÝğÝna inanÝlmaktaydÝ. Ancak bu Kut verilme 

nasÝl olmaktaydÝ?  
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YukarÝda da ifade edildiği �zere, kut verilme takdir anlamÝndaydÝ. ��nk� se�im tamamen o 

devirde olabilecek demokratik usullerle yapÝlÝyordu. Hakan se�mek i�in Kurultay toplanÝyordu. 

Kurultaya Beyler ve ileri gelen kiĢilerden baĢka halk da katÝlabiliyordu.34 

Kurultayda Hakan se�ilen kiĢi, artÝk �lkenin meĢru Hakan‟Ý oluyordu. TanrÝ Kut‟u ona nasip 

etmiĢti. Hakan se�ildikten sonra c�lus merasimi d�zenleniyordu. G�ğe �Ýkar gibi tahta �Ýkma t�reni 

denilen bu t�ren Ģu Ģekilde cereyan ediyordu: Hakan, ke�e �zerine oturtuluyor ve dokuz defa 

d�nd�r�l�yor, her d�n�Ģte halkÝ selamlÝyor, sonu�ta dokuzuncu semadaki tanrÝnÝn yanÝna ulaĢtÝğÝna 

inanÝlÝyordu.35 Muhtemelen bu t�renin devamÝ olarak beyler, vezirlerle bir araya gelip saray ortasÝna 

bir siyah ke�e d�Ģeyip Hakan‟Ý getirip ke�enin �zerine oturtuyorlardÝ. Beyaz elbise i�indeki beyler, 

yeni Hakan‟a bağlÝlÝklarÝnÝ “YukarÝda g�neĢe bak, b�ki olan tanrÝyÝ itiraf eyle. Sen onun g�lgesisin. 

Kendi tedbirini onun muradÝna uydur. Aksi halde sana sadece bu siyah ke�e kalÝr” Ģeklinde 

bildiriyorlardÝ. Sonra kÝrmÝzÝ elbiseler giyip baĢlarÝna birer sorgu� (kotuz) takÝyor ve Hakan‟a ta� 

giydiriyorlardÝ.36 

Bunun ardÝndan Hakan‟a yemin ettirildiğini g�r�yoruz. Buna g�re, se�ilen Hakan‟Ýn boynu ipek 

bir kaytanla sÝkÝlÝyor ve ka� yÝl kağan olarak kalacağÝ soruluyordu. Bu bir nevi hizmet isteme andÝ 

olarak değerlendirilmektedir.37 

D. Zorla Ele Ge�irme 

Eski T�rklerde HakanlÝğÝn zorla ele ge�irilmesine de rastlanÝrdÝ. Bazen Hakanlar, zayÝf 

d�Ģmeleri, memleketi iyi y�netememeleri sonucunda azlediliyor ve yerlerine aynÝ hanedandan baĢka 

birisi se�iliyordu. Fakat azledilen Hakanlar, kendi taraftarlarÝ ile isyan edip, tekrar HakanlÝğ‟Ý elde 

etmeye �alÝĢtÝklarÝ da oluyordu. Bu karÝĢÝklÝğÝ fÝrsat bilen Beylerden bazÝlarÝ her iki HakanÝ ve 

s�lalelerini ortadan kaldÝrarak, kutun kendi s�lalelerine verildiğini belirtip HakanlÝğÝ zorla ele 

ge�iriyorlardÝ. Fakat HakanlÝğ‟Ý bu Ģekilde elde etmiĢ olanlara g�sÝp g�z�yle bakÝldÝğÝndan bu saltanat 

uzun �m�rl� olmuyordu.38 

E. HakanÝn G�rev ve Yetkileri 

1. Yasama 

Eski T�rklerde hukuk kurallarÝna yasağ veya daha yaygÝn ifadesi ile t�re dendiğini g�r�yoruz.39 

G�kt�rk kitabelerinde Bumin ve Ġstemi KağanlarÝn halkÝn t�resini kanunlaĢtÝrdÝklarÝ anlaĢÝlmaktadÝr. 

AynÝ Ģekilde Kutadgu Bilig‟de de Hakan‟Ýn koyduğu kurallara t�re dendiğine Ģahit oluyoruz.40 

�zellikle de devletler kurulduğu zaman Kurultay toplanÝp t�reyi (burada anayasayÝ) tespit 

ediyordu.41 Daha sonra ise Hakan, kurultaylara kanun teklif edebildiği gibi kendisi de kanun 

koyabilirdi.42 

2. Y�r�tme 



 1569 

“TanrÝ irade ettiği ve kendi talihim olduğu i�in hakan mevkiine oturdum. Yoksul, fakir milleti hep 

toplattÝm. Fakir kavmi zengin kÝldÝm. Az kavmi �ok kÝldÝm”.43 “ĠnsanoğullarÝ �zerine ecdadÝm Bumin 

Hakan, Ġstemi Hakan tahta oturmuĢ, oturarak T�rk milletinin �lkesini, t�resini idare ve tanzim 

edivermiĢ… Asker sevk edip d�rt taraftaki kavmi hep itaat altÝna almÝĢ, hep muti kÝlmÝĢ…”.44 K�l 

Tegin (K�l-tigin) ve Bilge Han yazÝtlarÝndan alÝnan bu ifadelerden Ģu h�k�mleri �Ýkarmak m�mk�nd�r: 

Eski T�rklerde Hakan, devletin ve y�r�tmenin baĢÝydÝ. �zellikle y�r�tmeye iliĢkin b�y�k yetkilere 

sahipti. Han, devletin baĢÝ ve hakimiyetin temsilcisiydi. Hakan, devleti mill� t�relere g�re idare ederdi. 

HalkÝn g�venliğini, sağlÝğÝnÝ, iktisadi durumunu, a�lÝğÝnÝ, tokluğunu d�Ģ�nmek durumundaydÝ. Hakan, 

savaĢ esnasÝnda ordunun baĢ kumandanÝydÝ. Devletin sÝnÝrlarÝnÝ korumak, halkÝn rahatÝnÝ sağlamak 

ve devletin �n�n� korumak sorumluluğu altÝndaydÝ.45 AyrÝca T�rk HakanÝ, halkÝn kalbini kazanmak, 

halkÝ T�rk devlet felsefesine g�re korumak, eğitmek, ka�mÝĢ, dağÝlmÝĢ beylikleri toplamak 

durumundaydÝ.46 

3. YargÝ 

Hakan, devletin baĢÝ olmakla yargÝnÝn da baĢkanÝ idi.47 “Yargu” denen y�ksek devlet 

mahkemesine Hakan baĢkanlÝk yapmaktaydÝ. �zellikle kendisine karĢÝ giriĢilen isyan ve s�ikast 

teĢebb�slerinde Hakan‟Ýn bizzat yargÝlama yaptÝğÝnÝ g�steren bilgiler vardÝr. Mesela Atilla kendisine 

s�ikast hazÝrlayan su�lulardan Bigila‟yÝ bir kurul �n�nde sorgulamÝĢtÝr.48 Devlet baĢkanÝna isyanÝn 

cezasÝ �l�md�. Cezalar, Hakan tarafÝndan infaz edilmekteydi. Merkezden uzak yerleĢim alanlarÝnda 

ve daha sonralarÝ merkezde de yargÝlama yapmak �zere g�revliler atandÝğÝnÝ g�r�yoruz.49 

F. Hakan‟a YardÝmcÝ Olan Kurumlar 

1. Kurultay 

Kurultay, T�rk�e kurul ile Moğolca tay ekinin birleĢmesinden oluĢmuĢ bir kavram olup danÝĢma 

meclisi anlamÝna gelmekteydi. AynÝ anlamÝ ifade etmek �zere Toy kavramÝ da kullanÝlÝrdÝ.50 Eski 

T�rklerde devlet iĢlerinin y�r�t�lmesinde devlet baĢkanÝna her a�Ýdan yardÝmcÝ olan kurumlarÝn 

baĢÝnda Kurultay veya Toy gelirdi. Bu durumda Kurultay, devlet y�netiminin temelini oluĢturan bir 

kurumdu.51 B�t�n devlet iĢleri orada bilen kiĢilere danÝĢÝlarak halledilirdi. DolayÝsÝyla eski T�rklerin 

“GeniĢ elbise par�alanmaz, danÝĢmakla geliĢen bilgi bozuk ve k�t� �Ýkmaz”52 prensibini kendilerine 

rehber edindiklerini g�r�yoruz. 

Eski T�rklerdeki KurultaylarÝ K���k ve B�y�k Kurultay olarak ikiye ayÝrarak incelemek 

gerekecektir. K���k Kurultay halkÝn katÝlÝmÝ ile Beylerin se�ildiği kurultaydÝ. Boy‟un ileri gelenleri 

zaman zaman toplanarak Boy‟a iliĢkin hususlarÝ g�r�Ģ�rler, bazen bunlara halk da katÝlÝrdÝ. BaĢka bir 

ifade ile bu kurultaylar dini ve milli bayramlar Ģeklinde ge�er sonra da devlet iĢleri g�r�Ģ�l�rd�.53 

B�y�k Kurultaylar ise, beyler, y�ksek dereceli devlet memurlarÝ ile halkÝn ileri gelenleri katÝlÝr ve 

Hakan se�iminden savaĢ ve barÝĢ ilanÝna kadar b�t�n devlet meseleleri burada g�r�Ģ�l�rd�.54 Bu 

t�rene katÝlmamak itaatsizlik anlamÝ taĢÝyordu.55  
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Kurultaylarda Hakan‟Ýn sağ tarafÝnda vezirler (genellikle dokuz vezir vardÝr), beyler ve 

komutanlar yer alÝr; sol tarafÝnda ise memleketin ileri gelenleri ve memurlar otururdu.56 Basit bir 

devlet meselesi i�in dahi kurultay toplanÝrdÝ ve alÝnan karar halka duyurulurdu.57 

Sonu� olarak, eski T�rklerde Hakan‟Ýn devlet iĢlerini g�r�rken danÝĢtÝğÝ bir Kurultay vardÝ. 

B�ylece halk  

y�netime katÝlmÝĢ oluyordu. Hakan‟Ýn se�imi veya g�revini yapamadÝğÝ durumlarda azli, 

Kurultay‟Ýn g�reviydi. KararlarÝn nasÝl alÝndÝğÝna iliĢkin elimizde bilgi bulunmamaktadÝr. Bununla 

birlikte Hakan‟Ýn Kurultay kararÝ ile bağlÝ olmadÝğÝ, Kurultay‟Ýn kararÝnÝn aksini yapabileceği, fakat bu 

durumda sonuca da kendisinin katlanacağÝnÝ s�ylemek gerekir.58 

2. Vezaret (Ayuki) 

Eski T�rklerde Ayuki h�k�met anlamÝna gelen bir kavramdÝ. Bu kurum Hakan‟Ýn devlet 

y�netiminde en �nemli yardÝmcÝsÝ idi. �yelerine “buyruk” denirdi. Ayukiye, Aygu�i baĢkanlÝk ederdi.59 

Aygu�i, zaman zaman Kurultay‟Ý da y�netirdi. Bu durumda son s�z yine HakanÝndÝ. Tonyukuk ve 

Kutlug tarihte �n kazanmÝĢ Aygu�ilerdi.60 

G. HakanÝn Sorumluluğu ve  

G�revden AlÝnmasÝ 

YukarÝda da belirtildiği �zere Hakanlar, sÝnÝrsÝz bir yetkiye sahip olmadÝklarÝ gibi sorumsuz da 

değillerdi. Yetkileri sÝnÝrlÝ ve kendilerine d�Ģen g�revi yerine getirmeleri gerekirdi. Aksi takdirde tahttan 

indirilirlerdi. Nitekim Ġkinci G�kt�rk Devleti‟nde Ġnal Hakan (716-?) i� karÝĢÝklÝklarÝ �nleyemediği 

gerek�esi ile tahttan indirilmiĢti.61 Eski T�rklerde tahttan indirilmeyi gerektiren g�nah, t�reyi terk 

etmekti.62 

H. HakanlÝk S�resi 

Eski T�rklerde HakanlÝk i�in belirli bir s�re �ng�r�lmezdi. Genelde saltanat usul�n�n 

uygulandÝğÝ �lkelerde olduğu gibi liyakat devam ettiği s�rece HakanlÝk tahtÝnda oturulurdu. DolayÝsÝyla 

HakanlÝk, �l�m ya da bir �nceki baĢlÝkta incelendiği �zere, azl ile sona ererdi. 

Değerlendirme 

Tarih boyunca T�rkler k���kl� b�y�kl� y�zlerce devlet kurmuĢlardÝr. Dirayetli devlet 

baĢkanlarÝna sahip olduklarÝ zamanlarda bu devletlerin �m�rleri uzun s�rm�Ģt�r. Ne kadar layÝk 

olursa olsun herkesin devlet baĢkanÝ olma hakkÝ yoktu. Bunun i�in eski T�rklerde b�y�k anlam ifade 

eden kut verilmiĢ aileyi mensup olmak gerekirdi. Kut, devlet ve siyasi hakimiyet anlamÝna gelen eski 

T�rk�e bir kavramdÝ.  
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Eski T�rk inanÝĢÝna g�re G�k-TanrÝ belirli ailelere devlet baĢkanÝ olma hakkÝnÝ veriyordu. 

Bununla birlikte devlet baĢkanÝ TanrÝ tarafÝndan atanmÝyor, halkÝn ileri gelenleri tarafÝndan se�iliyordu. 

Bu se�imlere halk da katÝlabiliyordu. 

Eski T�rklerde devlet Ģekli MonarĢi, Hakan da �m�r boyu g�rev yapan bir MonarktÝ. Hakan t�re 

koyabilir, �lkeyi idare eder, gerektiğinde yargÝlama da yapabilirdi. 

Sonu� olarak Ģunu ifade etmek isteriz ki, eski T�rklerle ilgili elimizde doğrudan yararlanacak 

kaynaklarÝn sÝnÝrlÝ oluĢu, mevcutlar da genelde tarih�iler tarafÝndan yazÝldÝğÝ i�in devlet baĢkanlÝğÝ gibi 

hukuki bir kurum i�in burada yer verilenlerden baĢka bilgilere sahip olmadÝğÝmÝzÝ bu sebeple konunun 

beklenilen derinlikte olmadÝğÝnÝ belirtmemiz gerekir. Zamanla bu konularÝn tatminkar araĢtÝrmalara 

konu yapÝlmasÝ gelecek nesillere i�in daha sağlÝklÝ değerlendirmeler yapma imkanÝ sunacaktÝr. 
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Ġlk Türk Devletlerinde Bürokrasi / Necati Gültepe [s.894-906]   

BaĢbakanlÝk Devlet ArĢivleri Genel M�d�r YardÝmcÝsÝ / T�rkiye 

 

B�rokrasi terimi etimolojik olarak bug�nk� kavram ve anlamÝ hatta kaynaklarÝ itibariyle tamamen 

BatÝ y�netiminin bir kurumu Ģeklinde yapÝlanmÝĢtÝr. 

Ġlk T�rklerde sevk idare ve y�netim kurumlarÝnda bu kavramÝn karĢÝlÝklarÝnÝ yani B�rokratik 

iĢleyiĢi anlayabilmek i�in BatÝ normlarÝnda b�rokrasinin analitik bir tahliline ihtiya� vardÝr. 

“B�rokrasi” umumiyetle teknik terim olarak bu t�biri kullananlarÝn zihninde kÝrtasiyecilik, 

sorumluluk y�klenmekten ka�Ýnma, iĢlerin yavaĢ y�r�t�lmesi, keyfi kararlar hatt� idari yoldan baskÝ 

yapma nevinden tasavvurlar uyandÝrmaktadÝr. Devlet olan her yerde b�rokrasi vardÝr. Bu a�Ýdan 

b�rokrasinin tarihi devlet ile aynÝdÝr denebilir. 

GeniĢ halk kitleleri tarafÝndan benimsenen bu menf� fikri tavÝr ve davranÝĢlarÝn yanÝ baĢÝnda 

“b�rokrasi” terimini devlet teĢkil�tÝ veya memurlar topluluğu m�nasÝnda kullananlar da �oktur. 

Bug�nk� ilm� yayÝnlarÝn �oğunluğunda ise bu terim kamu sekt�r�nde veya �zel sekt�rde 

bulunan b�y�k cesamette teĢkil�t ve idareyi ifade eden tamamen tarafsÝz (neutre) bir tabir olarak 

ge�mektedir. 

B�rokrasi teriminin karĢÝlÝğÝ olarak T�rk�ede “kÝrtasiyecilik” deyiminin k�keni, kağÝt manasÝna 

gelen “kÝrtas”tan gelmedir. �ok eski Arap�a metinlerde de bu kelimeye rastlanÝr. ġemseddin Sami‟ye 

g�re menĢei YunancadÝr. Arap�adan Arap�aya “Larausse” (Fransa‟da basÝlmÝĢtÝr) l�gatine g�re 

Latincedir. Bug�nk� Arap�a‟da Divaniye, Devavinin (Divan‟Ýn �oğulu) tasallutu, yani haksÝz 

egemenliği Ģeklinde ifade edilmektedir. 

“Bureaucratie” ya da B�rokrasi OsmanlÝcaya ilk defa1 “memurin-i aklamÝn galebe-i n�fuzu” 

Ģeklinde, “bureaucrat” kelimesi de “kelime-i aklam” Ģeklinde �evrilmiĢtir. 

B�rokratik Sistemin Ge�irdiği M�na DeğiĢiklikleri 

Devlet Ġdaresinde B�rokrasi idari hiyerarĢiye mensup bir memurlar tabakasÝnÝn b�t�n� ile 

memurlarÝn h�kimiyetini ifade eder. Buna g�re kamu, idaresi faaliyetlerine h�kim olan teĢkil�tla, Kamu 

idaresini y�r�ten personelin b�t�n�ne b�rokrasi adÝ verilmektedir. ġu halde b�rokratik devletten kast, 

idar� karar verme yetkisini meslekten yetiĢtirme memurlar topluluğunca yerine getirilmesini tanÝyan 

sistemdir.2 

B�rokrasi terimini sadece Kamu sekt�r�nde faaliyet g�steren devlet teĢkilatÝna has �zellik 

olarak g�rme eğilimi h�l� g�c�n� s�rd�rmektedir. 
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B�rokrasi olgusu yirmi birinci y�zyÝlda da g�ncelliğini korumaktadÝr. Bug�n, mesela, “toplumun 

b�rokratlaĢmasÝndan” s�z edilmektedir. Bununla anlatÝlan, kiĢinin “beĢikten mezara” yaĢamÝnÝ b�y�k 

�rg�tlerle iliĢki i�inde ve �oğunlukla bu �rg�tlerin �nemsiz bir �yesi olarak s�rd�rmek zorunda 

kaldÝğÝdÝr. D�rt bir tarafÝndan formalite ve kurallar ile sarÝlan bireyin yaratÝcÝlÝk g�c�n� 

kaybedeceğinden, kendi kiĢiliğini doyurucu bir bi�imde geliĢtirme olanağÝndan yoksun kalacağÝndan 

korkulmaktadÝr. 

B�rokrasiden yakÝnma T�rk toplumuna �zel bir olgu değildir. Ancak �lkemizde konu diğer bazÝ 

konularda olduğu gibi “ifrat-tefrit yaklaĢÝmÝ” ile ele alÝnmaktadÝr. Bir tarafta bazÝ �nemsiz sayÝlabilecek 

yanlarÝnÝ eleĢtirmekle birlikte, b�rokrasiyi temelde “k�r� k�r�ne” savunanlar da bulunmaktadÝr; diğer 

bir grup ise ortadan kaldÝrÝlmasa bile b�rokrasinin b�y�k �l��de etkisiz kÝlÝnmasÝ gerektiği 

d�Ģ�ncesindedirler. 

Eski MÝsÝr‟da B�rokrasi 

Bu konudaki ilk belirgin unsurlarÝn tamamlandÝğÝ �lke eski MÝsÝr‟dÝr. 

Eski MÝsÝr‟Ýn �ok geliĢmiĢ sayÝlan idar� b�nyesi, bir yandan h�k�mdarlara izafe edilen il�h� 

menĢe ve kudretten, �te yandan memlekette h�k�m s�ren tabi� veya ayn� ekonomiden 

kaynaklanmaktadÝr.3 

Ancak MÝsÝr b�rokrasisinin geliĢmesini asÝl hÝzlandÝran saik, bu devirde iktisad� ĢartlarÝn tesiri ile 

uygulanan pl�nlÝ ekonomi sistemidir. “MÝsÝr‟daki Ptolemeler, Firavunlardan hayli geliĢmiĢ bir idari ve 

ekonomik teĢkil�t devraldÝlar. Eski MÝsÝr Devleti‟nde topluluğun her �yesine ve b�t�n�ne m�mk�n 

olan en y�ksek refah derecesini sağlamak maksadÝ ile halkÝn iktisadi gayretleri sÝkÝ bir Ģekilde 

koordine ediliyordu. 

ġahs� h�kimiyete dayanan ve b�rokratik bir „mahiyet taĢÝyan MÝsÝr‟Ýn bu idari sistemi, �deta 

kanunlaĢmÝĢ, gibi rijid bir hale gelmiĢtir. Bir dereceye kadar zorlama ve sert kuvvet yardÝmÝ ile 

y�r�t�len bu sistem, devlet ajanlarÝnÝn istedikleri gibi hareket etmelerine m�samaha etmiyordu.4 

Eski MÝsÝr‟Ý ilk patrimonyal b�rokratik devlet tipi olarak vasÝflandÝran Max Weber de, 

merkeziyet�iliğe dayanan bu b�rokratik sistemi ortaya �Ýkaran �millerin baĢÝnda; ekonomik ve teknik 

ĢartlarÝ g�stermektedir. Nitekim Nil‟in tabii bir ticaret yolu vasfÝnÝ muhafaza etmesi ve memleketin a�lÝk 

tehlikesi ile karĢÝlaĢmamasÝ i�in nehrin belli aralÝklarla taĢmasÝnÝ sulama tesisleri ile gidermek zarureti, 

k�tipler adÝ verilen bir memurlar ordusunun meydana gelmesine yol a�mÝĢtÝr. Bu zaruret, sadece bir 

yazÝcÝ sÝnÝfÝn t�remesine sebep olmakla kalmamÝĢ, aynÝ zamanda bu memurlarÝn geri kalan halk 

k�tlesinin mutlak bir itaatle yerine getirme m�kellefiyetinde olduklarÝ mecburi �alÝĢmadan da muaf 

kalmalarÝ imk�nÝnÝ sağlamÝĢtÝr. 

AslÝnda k�le olan bu memurlara tanÝnan imtiyazlar sadece iĢ m�kellefiyetinden kurtulmadan 

ibaret değildir, Bunlara aynÝ zamanda maaĢ yerine kaim olmak �zere vergi bor�larÝnÝ erzak ve eĢya 
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Ģeklinde ayn� olarak toplama yetkisi de tanÝnmakta idi. Papir�slerdeki �ğ�tlerin m�nasÝ a�Ýk�a 

anlaĢÝlmaktadÝr: 

“Y�ksek devlet k�tibi olmayÝ aklÝna koy, b�ylece kendini her t�rl� ağÝr iĢten koruyabilir ve �nl� 

bir memur olabilirsin”5 

Eski �in‟de B�rokrasi 

KuruluĢtan y�zyÝlÝmÝza kadar değiĢmeden ayakta kalmÝĢ olan �in devlet idaresi ise patrimonyal 

b�rokrasilerin en saf �rneklerinden biri sayÝlmaktadÝr6 Bu geliĢimine tesir eden belli baĢlÝ �miller �in‟in 

eskiden beri b�y�k bir devlet olmasÝ, bu sebeple mesel� �in seddi gibi muazzam savunma ve 

bayÝndÝrlÝk iĢlerine giriĢmesi, sÝk sÝk baĢ g�steren dÝĢ tehlikeler sebebi ile b�y�k bir ordu teĢkil etme 

zorunda kalmasÝ, b�t�n bunlara il�veten m�tecanis bir k�lt�re dayanmasÝdÝr. 

Eski �in b�rokrasisi, ahl�k d�sturlarÝndan m�rekkep sanÝlan Konf��y�s felsefesini devlet idaresi 

alanÝna teĢmil etmekle idari metotlar hakkÝndaki ilk denemelerin meydana getirilmesine �n ayak 

olmuĢtur. Nitekim eski �in‟de idarenin bağÝmsÝz bir bilim olduğu tarzÝndaki kanaati �eĢitli bilginlerin 

yazÝlarÝnda yer almÝĢ bulunuyor. 

�in h�k�mdarlarÝ veraset yolu ile intikal eden ve mahalli bir Ģeref unvanÝ ile beliren bir otoritenin 

kurulmasÝna yol a�an idari derebeyliklerin k�k salmasÝna engel olmak gayesiyle bazÝ tedbirler 

almÝĢlardÝr. Bunlar kÝsa v�deli hizmet s�releri, memuru mensup olduğu b�lgede hizmet etmekten 

alÝkoyan yasaklar, bir nevi sans�r teĢkilatÝ ve nihayet d�nyada ilk defa �in‟de uygulanan devlet 

memurluğu giriĢ imtihanÝ sistemidir. 

Mandarin adÝnÝ taĢÝyan �in devlet memurlarÝ idar� ve asker� olmak �zere iki b�y�k kategoriye 

ayrÝlÝyordu. Her kategori dokuz kademe ve her kademe iki sÝnÝftan ibaretti. 

Ġslamiyet‟ten �nceki T�rk Devletlerinde B�rokrasiHun Ġmparatorluğu 

M.�. 220 yÝlÝnda kurulan Hun Devleti‟nde merkezde �ok kuvvetli, n�fuzlu bir h�k�mdar, Tengri 

Kut vardÝ ve devlet merkezi bir monarĢi olarak nitelenebilirdi.7 �lke on iki kÝsma ayrÝlmÝĢtÝ ve her 

birinin baĢÝnda birtakÝm imtiyazlara sahip olan beyler bulunuyordu. Ancak Tengri Kut‟un beyler 

�zerindeki hakimiyeti tamdÝ. T�m beyler doğrudan doğruya Tengri Kut‟a t�bi olup, itaatle 

y�k�ml�yd�ler.  

��ğdaĢ devletlere oranla daha ileri ve d�zenli bir devlet teĢkil�tÝna sahip olan Hunlarda8 

uluslararasÝ hukuk kurallarÝda geliĢmiĢti. Mevcut ĢartlarÝn baskÝsÝ da �ok etkili olmuĢtu. Hun Devleti 

�in Ġmparatorluğu ile sÝnÝr komĢusuydu. Bu sebeple iki devlet arasÝnda kimi zaman barÝĢ kimi zaman 

da savaĢ Ģeklinde ortaya �Ýkan yoğun bir siyasi iliĢki alÝĢveriĢi yaĢanmÝĢtÝr. Hun anlayÝĢÝna g�re iki 

devlet arasÝndaki normal iliĢki Ģekli barÝĢtÝr. UluslararasÝ iliĢkileri d�zenleyen anlaĢmalardÝr ve 

s�vaĢlar anlaĢmalarÝ ihl�lden doğar. Devletler birbirlerine talep ve ricalarÝnÝ, Ģikayetlerini el�iler 

aracÝlÝğÝyla bildirirler. El�ilerinse dokunulmazlÝğÝ vardÝr.9 
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A�ÝklamalarÝmÝzdan da g�r�leceği �zere devletler arasÝ siyas� iliĢkiler Hun Devleti‟nde hayati 

�neme sahiptir ve d�nemine g�re ileri seviyede nitelenebilecek uluslararasÝ hukuk kurallarÝ 

geliĢtirmiĢlerdir. Diğer devletlerle iliĢkileri y�neten, t�m yetkileri b�nyesinde toplamÝĢ olan Tengri 

Kut‟dur. Tengri Kut, savaĢ il�n eder, barÝĢ akdeder. YabancÝ devletlere giden el�iler Tengri Kut 

namÝna, onun vekili sÝfatÝyla iĢ g�r�rler. YabancÝ memleket krallarÝna yazÝlan mektuplar onun 

imzasÝyla gider. AnlaĢmalarÝ onaylayan da Tengri Kut‟dur. KÝsacasÝ dÝĢ iliĢkilerde birinci derecede 

yetkili olan kiĢi h�k�mdardÝr. Fakat hakanÝn bu konuda zaman zaman bir danÝĢma meclisi niteliğine 

sahip olan “Kurultay”Ýn g�r�Ģ�n� aldÝğÝ da g�r�lm�Ģt�r. Mesela, M.�. 68‟de Hun HakanÝ, �inlilerle 

barÝĢ yapma konusunda plan yapÝp, d�Ģ�nmek amacÝyla devletin ileri gelenlerini toplantÝya 

�ağÝrmÝĢtÝr.10 

Hun Devleti‟nde �ok geliĢmemiĢ olsa da k�tip ya da bir baĢka deyimle “yazÝcÝ” z�mresi vardÝ. 

Sarayda ve kurultaylarda yazÝĢmalara bakan �zel kiĢiler mevcuttu ki bunlar aynÝ zamanda hukuk 

iĢleriyle de ilgilenirlerdi. Genellikle yazÝĢmalarÝ idare edip, hukuk iĢlerine bakanlar vezirlerdi. B�y�k 

ihtimalle yazÝĢmalardan sorumlu olan vezirler, sadece, Tengri Kut‟un yabancÝ h�k�mdarlara 

g�ndereceği mektuplarÝ, yapÝlan antlaĢmalarÝ ve bunun dÝĢÝndaki her t�rl� yazÝĢmayÝ kaleme almakla 

y�k�ml�yd�ler. 

Bunun dÝĢÝnda dÝĢ iliĢkilerde belirleyici bir rolleri yoktu. Elimizde mevcut olan bilgilere g�re Hun 

Devleti‟nde dÝĢ iliĢkileri y�netecek bir g�revli, ya da m�essese teĢekk�l etmediği i�in uluslararasÝ 

iliĢkileri idare eden kiĢi Tengri Kut‟du ve zaman zaman �nemli konularda g�r�Ģlerini almak i�in 

KurultayÝ topluyordu. DÝĢ iliĢkilerde hakandan sonra en �nemli Ģahsiyet el�ilerdi. Hunlar hem yabancÝ 

el�ileri kabul ediyorlar hem de kendileri el�iler g�nderiyorlardÝ ki bu el�iler g�n�m�zde olduğu gibi 

diplomatik dokunulmazlÝğa sahiptiler. 

G�kt�rk Devleti 

Orta Asya‟da B�y�k Hun Devleti‟nin yÝkÝlÝĢÝndan sonra A1tay DağlarÝnda yaĢayan bir kÝsÝm 

T�rkler 552 tarihinde Bumin Kağan ve Ġstemi Kağan‟Ýn gayretleriyle G�kt�rk Devleti‟ni kurmuĢlardÝr. 

G�kt�rk Devleti,11 b�y�k bir Ģef etrafÝnda bir araya toplanmÝĢ kabileler konfederasyonundan oluĢan 

b�y�k bir bozkÝr imparatorluğuydu. 

G�kt�rkler baĢta �inliler ve Doğu Roma Ġmparatorluğu olmak �zere �evrelerindeki devletlerle 

her zaman siyasi iliĢkilere girmiĢlerdir. Yoğun dÝĢ iliĢkilerin ise kÝsmen de olsa �rg�tlenmiĢ bir yapÝ 

gerektireceği kuĢkusuzdur. G�kt�rk Devleti‟nin idari yapÝsÝ ile ilgili en �nemli kaynak muhakkak ki 

Orhun Kitabeleridir. “Biti” yani bug�nk� T�rk�eyle “yazmak” fiilinden gelen “bitig” kelimesi ilk kez 

Orhun Kitabelerinde yer almÝĢtÝr. YazÝ, n�me, mektup, vesika anlamlarÝnÝ karĢÝlayan bitig kelimesi 

Uygurlar, KarahanlÝlar, ĠlhanlÝlar gibi �eĢitli T�rk ve M�sl�man devletlerde “Bitig�i” yani “yazÝcÝ, k�tip” 

bi�imine d�n�Ģm�Ģt�r. Daha sonra �zerinde duracağÝmÝz gibi “Bitig�i” bu devletlerde yazÝ iĢlerinin 

dÝĢÝnda dÝĢ iĢlerinin idaresinden de sorumlu olmuĢ, yani bir �eĢit dÝĢ iĢleri bakanÝ fonksiyonunu 

�stlenmiĢtir. 
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G�kt�rk Devleti‟nden sonra, b�t�n T�rk leh�elerinde sÝk sÝk rastlanan “bitig” kelimesinin.12 

G�kt�rkler zamanÝnda “Bitig�i” Ģeklini alÝp, “dÝĢ iĢlerini y�r�ten k�tip” anlamÝnÝ kazanÝp kazanmadÝğÝ 

tam olarak a�ÝklÝğa kavuĢmamÝĢtÝr. BazÝ kaynaklarda, G�kt�rklerde yabancÝ �lkelerle siyasi temaslarÝ 

y�r�ten dairenin reisinin bitigci olduğu kaydedilirken, bazÝ kaynaklarda ise “bitigci” adÝnÝn ilk kez 

Kutadgu Bilig de yer aldÝğÝ iddia edilmektedir.13 

G�kt�rklerde B�rokratik Unvanlar 

�in kaynaklarÝnda G�kt�rklerdeki y�ksek memuriyetler hakkÝnda Ģu bilgiler veriliyor: “T�rklerin 

b�y�k vazifelileri ĢunlardÝr: Yabgu (ye-hu), Ģad (sche), tigin (te-le), ilteber (Hie-li-fa) ve tudun (t‟u-t‟un-

fa). Bunlardan baĢka bir �ok k���k memuriyetler vardÝr. B�t�n bu memuriyetlerin sayÝsÝ 28‟dir. Bu 

memuriyetlerin hepsi de irs�dir.14 

G�r�ld�ğ� �zere �in kaynaklarÝnda ancak beĢ unvan zikredilmiĢtir. AĢağÝda kit�belerde ge�en 

memuriyet unvanlarÝ ile Ģeref unvanlarÝ hakkÝnda kÝsaca bilgiler verilmiĢtir. 

Apa: Kit�belerde b�y�k baba ve atalar manasÝnda kullanÝldÝğÝ gibi, sayÝn veya b�y�k anlamÝna 

gelen bir unvan olarak da taĢÝnmÝĢtÝr. Apa Tarkan gibi. Bu, T�rklerde aile teĢkilatÝ ile ilgili kelimelerin 

(atabeg, ağa, dayÝ gibi), devlet hayatÝnda unvan olarak kullanÝlmasÝ ile ilgili en eski mis�ldir. Yenisey 

Kit�belerinde apa‟nÝn, yine unvan olarak, yaygÝn bir Ģekilde kullanÝlmÝĢ olduğu g�r�l�r. 

Baga B�y�k unvanlardan olup daha �ok Tarkan unvanÝ ile birlikte taĢÝnÝyor. 

Beg: Kit�belerde asiller manasÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. “Dokuz Oğuz bodunu ve beyleri bu s�z�m� 

iyice iĢit sağlamca dinle.” 

Bilge: Bilgili, akÝllÝ demek olup en b�y�k unvan veya en b�y�k unvanlardan biridir. Bilge, 

kağanlar ve hatunlarca en �ok tanÝnmÝĢ unvanlarÝn baĢÝnda gelir. 

Boyla: Eski bir unvan olduğu ve Proto-Bulgarca kullanÝldÝğÝ s�yleniyor. Tonyukuk‟un unvanlarÝ 

arasÝnda boyla‟da g�r�l�yor. Bilindiği gibi Boyla Slav dillerine de girmiĢtir. 15 

Buyruk: KağanÝn daima yanÝnda bulunan devlet adamlarÝnÝn taĢÝdÝklarÝ bir unvandÝr. Hatta 

bundan dolayÝ Bilge Kağan T�rk devletinin yÝkÝlmasÝnda “bilgisiz” ve “yablak” (=fena huylu) kağanlarÝn 

yanÝnda “bilgisiz” ve “yablak buyruklarÝ da mes‟ul tutmuĢtur. XI. y�zyÝlda KarahanlÝlarda biruk Ģeklinde 

tel�ffuz edilen bu unvan, saray teĢrifat�ÝlarÝ tarafÝndan: 

IĢbara: Bu unvan Sanskrit�e bey demek olan IĢvara‟dan geliyor olmalÝ Ģeref unvanlarÝndan 

biridir. 

Ġl Bilge: Bunun da kağanlarÝn eĢleri tarafÝndan taĢÝnan b�y�k bir unvan olduğu anlaĢÝlÝyor. Bilge 

Kağan‟Ýn eĢi de aynÝ unvanÝ taĢÝyordu. 

Ġl Teber: �in kaynaklarÝnda T�rklerin baĢlÝca mevki unvanlarÝ arasÝnda zikredilmektedir 
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G�kt�rk Devleti‟ne t�bi boylarÝn baĢÝndaki baĢbuğlarÝn bu unvanÝ taĢÝdÝklarÝ g�r�l�r. Bu 

baĢbuğlar baĢlÝca Karluk, Uygur, Az, Edizlerin baĢÝnda bulunanlar idiler. 

Kağan: En b�y�k h�k�mdar yani imparator demektir. Bu unvanÝn16 G�kt�rklere Juan-

Juanlardan ge�tiği bildiriliyor. Sonra bu unvan yabancÝ bir dilin tesiri ile Hakan Ģeklini almÝĢ ve 

OsmanlÝ sultanlarÝ da unvanÝn bu Ģeklini kullanmÝĢlardÝr. 

Katun: KağanlarÝn eĢlerinin unvanÝdÝr. 

S� BaĢÝ: Ordu kumandanÝ. S�, ordu demektir. S�-baĢÝ Ġnel Kagan, Kapkan Kağan‟Ýn oğlu olup 

711 yÝlÝndaki BatÝ seferinde G�kt�rk ordusunun baĢkumandanÝ idi. S� baĢÝnÝn bu manasÝnÝn uzun 

m�ddet s�rd�ğ� g�r�l�r. S� baĢÝ Anadolu‟ya gelmiĢ ve vil�yetlerin askeri v�lilerini if�de etmiĢtir. 

OsmanlÝ devrinde ise s� baĢÝ su baĢÝ Ģeklinde s�ylenmiĢ ve zabÝta m�d�r manasÝnÝ taĢÝmÝĢtÝr. 

ġad: En b�y�k unvanlardan olup h�nedan mensuplarÝ tarafÝndan taĢÝnmÝĢtÝr 

Tarkan: En b�y�k unvanlardan olup h�nedan azasÝna mensup Ģehzadelerin taĢÝdÝklarÝ 

unvanlardan biri de bu unvandÝr. Tarkan‟Ýn Uygurlar devrinde de ehemmiyetini koruduğu biliniyor. X. 

y�zyÝlÝn birinci yarÝsÝnda Oğuz b�y�kleri arasÝnda tarhan Ģeklinde bu unvanÝn kullanÝldÝğÝ g�r�l�r. 

Moğollarda unvan geleneği pek yaygÝn olmamakla beraber tarhan, darhan devlete b�y�k 

hizmetlerde bulunmuĢ kimselere veriliyordu. Moğollar devrindeki darhanlar izin olmadan kağanlarÝn 

katÝna �Ýkmak, vergi vermemek, ele ge�irdiği ganimetin hepsine konmak, dokuz su�tan bağÝĢlanmak 

imtiyazÝna sahip idiler. 

TamgacÝ: KağanÝn damgasÝnÝ taĢÝyarak onun yarlÝğ ve buyruklarÝnÝ hazÝrlayan y�ksek devlet 

memurunun unvanÝ TamgacÝ da m�him bir memuriyetin unvanÝ idi. Nitekim BatÝ G�kt�rk H�k�mdarÝ 

Su-lu Kağan K�l Tigin‟in cenaze t�renine Makara� Tamga�Ý ile Oğuz Bilge Tamga�Ý‟yÝ kendi 

temsilcileri olarak g�ndermiĢti. “On Ok oğlum T�rgiĢ Kağanda Makara� Tamga�Ý Oğuz Bilge Tamga�Ý 

Kelti”. 

Tigin: �in kaynaklarÝnda t�-l� olarak ge�en Tigin‟in yabgu (=ye-hu) ile birlikte sadece kağanÝn 

oğullarÝ, k���k kardeĢleri ve diğer akrabalarÝ tarafÝndan taĢÝndÝğÝ belirttiler. KarahanlÝ H�nedanÝ 

mensuplarÝnÝn da bu unvanÝ taĢÝdÝklarÝnÝ biliyoruz.17 

Tudun: B�y�k memuriyetlerden biri olup BatÝ G�kt�rkleri Devleti‟nde iki tudun vardÝ. Bunlardan 

biri devletin batÝ ucunda, diğeri de doğu sÝnÝrÝnda oturuyordu. TudunlarÝn baĢlÝca vazifeleri kağana 

bağlÝ Ģehir devletleri h�k�mdarlarÝnÝn tutumlarÝnÝ g�zlemek ve kağana her yÝl verecekleri vergilerin 

zamanÝnda �denmesini sağlamaktÝ. 

Yabgu: Kağandan sonra h�nedan mensuplarÝ tarafÝndan taĢÝnan en b�y�k unvandÝr. 

YargÝn: ve ya Yargan: B�y�k unvanlardandÝr. 
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G�kt�rklerin kullandÝklarÝ bu unvanlarÝn hepsi de Uygurlara ge�miĢtir. Bu unvan geleneğini 

M�sl�man KarahanlÝlar‟da yaygÝn bir Ģekilde s�rd�rm�Ģlerdir. 

Apa Tarkan: G�kt�rklerde nerede ise kağan yetkisinde ki devlet g�revlisi. 

IĢbara Tarkan: Bir nevi asker vali. 

Uygur Devleti 

G�kt�rk Devleti zamanÝnda bu devletin tab�sÝ olarak yaĢayan Uygurlar,18 Bilge Kağan‟Ýn 

�l�m�nden sonra �Ýkan karÝĢÝklÝklardan yararlanarak 745 yÝlÝnda Uygur Devleti‟ni kurmuĢlardÝr. 

HalkÝnÝn b�y�k bir kÝsmÝ Ģehirlerde yaĢayan Uygur Devleti kÝsa s�rede y�ksek bir uygarlÝk d�zeyine 

ulaĢmÝĢ, gerek �zel hukuk gerekse kamu hukuku alanÝnda son derece �nemli geliĢmeler 

kaydetmiĢlerdir. 

Uygur kamu hukuku ve devlet teĢkil�tÝ ile ilgili en �nemli kaynağÝmÝz 1070 yÝlÝnda KarahanlÝlarÝn 

baĢkenti Balasagun‟da Yusuf Has Hacib tarafÝndan kaleme alÝnan Kutadgu Bilig‟dir. Didaktik bir nitelik 

taĢÝyan eser adalet, devlet, akÝl ve kanaat esaslarÝ �zerine kurulmuĢ ve bu d�rt kavram kiĢileĢtirilerek 

konuĢturulmuĢtur. Uygur devlet teĢkil�tÝ hakkÝnda �nemli bilgiler veren Kutadgu Bilig‟de, Orhun 

Kit�belerinde yer alan “Bitig” kelimesi, “Bitigci” Ģeklini almÝĢ ve hanÝn baĢk�tibi ve dÝĢiĢleri ile ilgilenen 

g�revli anlamÝnda kullanÝlmÝĢtÝr.19 

YazÝcÝ, k�tip anlamÝna gelen bitigci kelimesinin aslÝnÝn �ince piet>pi‟den geldiği 

d�Ģ�n�lmektedir, ki piet>pi �incede yazÝ fÝr�asÝ demektir.20 ġiratori‟de zikredilen �ince kaynaklara 

g�re T‟o-pa Wei S�l�lesi devrinde (M.S. 388-588) piten s�z� (bitig olabilir) ve pi-teh-�en unvanÝnÝ 

taĢÝyan bir memur (bu da bitig�i olabilir) vardÝ. G�kt�rk Devleti‟nde “Biti~~ “yazmak” fiilinden t�reyen 

“Bitig” kelimesi „,‟yazÝ, mektup, n�me, vesika” anlamÝna geliyordu. Bitig�i sonradan T�rklerden 

Moğollara da ge�miĢtir. Moğolca da “yazmak” fiili “bici-bi�ig�” T�rk�edeki “biti” yi karĢÝlar 

g�r�nmektedir. “Bicig” “yazÝlÝ belge, mektup” anlamÝndadÝr ve “MoğollarÝn Gizli Tarihinden” beri 

bilinmektedir. “Bi�igeci” ya da “bi�ik�i” “k�tip, sekreter” manasÝnda Moğol hakanlarÝnÝn idar� 

belgelerinde bulunmaktadÝr Yine Moğol Devleti‟nde “bi�ig�nt�Ģimel” olarak bilinen memurlar da vardÝr. 

Ancak Moğol Devleti‟ndeki “bi�ik�iler” dÝĢ iĢlerinden ziyade mali iĢlerle ilgilenmiĢlerdir ve dÝĢ iĢleriyle 

“lencun” adÝ verilen g�revliler meĢgul olmuĢlardÝr. 

Uygurlarda “bitig” kelimesi “mektup, belge, n�me” anlamÝnda yaygÝn olarak kullanÝlmÝĢtÝr. Hatta 

�zel hukuk alanÝnda herhangi bir satÝĢ veya bor� verme vesikasÝna da genel olarak “bitig” denmiĢtir. 

“BaĢ bitig” kelimesi ise “asÝl ve esas vesika” anlamÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. Uygurlarda “bitke�i”, “sitig��i”, 

“bitik�i” denilen bir k�tip21 z�mresinin olduğu bilinmektedir. Fakat vesikalardan anlaĢÝldÝğÝ �zere bu 

ĢahÝslar hi�bir zaman �zel hukuk alanÝnda d�zenlenen belgelerde yazÝcÝlÝk yapmamÝĢlardÝr. B�y�k 

ihtimalle sadece devlet dairelerinde g�revlerini s�rd�rm�Ģlerdir.22 
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Kutadgu Bilig‟de hanÝn k�tibi i�in “bitigci” “ÝlÝmga bitigci” unvanlarÝ kullanÝlmÝĢtÝr. Bitik�i hem 

hanÝn yazÝĢmalarÝnÝ d�zenler hem de devletler arasÝ iliĢkileri idare ederdi. Emri altÝnda �alÝĢan bir 

k�tipler z�mresi vardÝ. G�r�ld�ğ� �zere bitik�inin ifa ettiği fonksiyonlar OsmanlÝ Ġmparatorluğu‟nda 

Reis-�l-k�tt�b‟Ýn fonksiyonlarÝyla b�y�k bir benzerlik g�stermektedir. 

Kutadgu Bilig‟de bitik�iden s�z edilmektedir. Buradaki bilgilere g�re “bitik�i” hanÝn �zel k�tibi ve 

hariciye n�zÝrÝdÝr. Bitik�iler devlet hayatÝnda b�y�k �neme sahiptirler. ��nk� hakanlar ne kadar bilgili 

olurlarsa olsunlar, s�zlerini yazmak i�in onlara yine de k�tip gereklidir ve sÝrlarÝnÝ iki g�revliye a�mak 

zorundadÝrlar ki bunlardan biri vezir diğeri bitik�idir.23 Bitik�i (k�tib), d�r�st ve dini b�t�n bir insan 

olmalÝ, sÝrlarÝ iyi saklamalÝdÝr. Aksi takdirde baĢÝnÝ kaybedebilir. 

Kutadgu Bilig‟e24 g�re bitik�i (k�tip) �lkedeki en �nemli g�revlilerden biridir, ��nk� b�t�n 

memleket iĢlerini tanzim eden hep yazÝcÝdÝr; zeki insan memleketin gelirini yazÝ ile zapt eder. 

Devlet kÝlÝ� vasÝtasÝyla tesis olunur, fakat kalem vasÝtasÝyla idare edilir. H�k�mdar memleketin i� 

ve dÝĢ meselelerine ait sÝrlarÝ bitik�iye tevdi eder. Bu sebeple bitik�ilerin (k�tiplerin) birtakÝm �zelliklere 

sahip olmasÝ gerekir. K�tip bilgili ve akÝllÝ olmalÝ, g�zel bir yazÝ ve �sluba sahip olmalÝdÝr. Bitik�i 

tamahkar olmamalÝ, g�z� tok olmalÝ, i�ki i�memeli, yakÝĢÝk olmayan b�t�n hareketleri kendisinden 

uzaklaĢtÝrmalÝdÝr. KÝsacasÝ sabah akĢam hizmete hazÝr olmalÝdÝr. 

Kutadgu Bilig‟den de anlaĢÝldÝğÝ �zere bitik�i Uygur devlet teĢkil�tÝnda vezirden sonra en �nemli 

Ģahsiyettir. HanÝn yazÝĢmalarÝnÝ yaptÝğÝ ve dÝĢ iĢlerinden sorumlu olduğu i�in devletin en �nemli 

sÝrlarÝna vakÝftÝr. Bu nedenle de �st�n birtakÝm �zelliklere sahip olmalÝdÝr. 

Bitik�i Uygurlar dÝĢÝnda KarahanlÝlar, ĠlhanlÝlar, Moğollar ve KÝrÝm hanlarÝ gibi pek �ok devlette 

k�tip anlamÝnda kullanÝlmÝĢtÝr. Ancak OsmanlÝlardan itibaren bu tabire rastlanmamÝĢtÝr. Fatih Sultan 

Mehmet‟in div�nÝnda bile Uygurca m�kemmel n�meler yazan k�tipler olmasÝna rağmen devlet 

kalemlerinde �alÝĢan k�tip anlamÝna gelen “bitig�i” tabiri OsmanlÝ devlet b�rokrasisinde 

yerleĢmemiĢtir. 

ĠlhanlÝlarda Sevk, Ġdare, Y�netim ve B�rokrasi25 

Devlet Daireleri 26 

B�t�n diğer T�rk ve Turan devletlerinde olduğu gibi Moğol h�k�mranlÝğÝnda da g��l� bir genel 

merkezi idare mevcuttu. Bu idare; h�k�mdar ve �evresi tarafÝndan konan kanunlarÝn yayÝlÝp 

�oğalmasÝ, ve t�rl� konularda vesikalarÝn tanzimi ile uğraĢÝrdÝ. 

Cengiz H�n Uygur ve �inli m�Ģavirlerin yardÝmiyle bir devlet dairesi teĢkil etmiĢ bulunuyordu. 

Bu teĢkil�tta G�y�k ve hatta �gedey zamanÝnda pek �ok memur �alÝĢÝrdÝ. Bunlar kesinlikle tarafsÝz 

olmak zorunda idiler. G�y�k o zamana kadar baĢ kadÝ Bu1ğ�y Ağa‟yÝ -Nast�r� HÝristiyanlarÝndan- bir 

dairenin Ģefliğine (Ġran muharrirlerince Re‟is �l-K�tt�b) ge�irdi. Ona evrakÝn (Emsele), kanunnamelerin 

(DzarlÝh T�rk�e YarlÝğ ve Ġran dilinde Ferm�n) tanzimi iĢini havale etti. Onun ma 
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iyetinde k�tipler (Bitig�i) ve memurlar vardÝ ki, bunlar veznedarlÝk yapmak, m�cevheratÝ 

tahminlemek, elbise, k�rk vs.‟ye fiyat bi�mek ve basÝmevlerine nezaret etmek gibi vazifelerle 

m�kelleftiler. Bu memurlar Wi1he1mvon Rubruck‟un ifadesine g�re M�ngke zamanÝnda,-pek azÝ 

m�stesna M�sl�mandÝlar; yani h�k�mdarÝn verdiği vazifelere ait vesikalarla r�tbe �l�metlerinin, Payza 

(P�‟iza) ita eden daire �zellik arz eden bir kuruluĢ olup �alÝĢtÝklarÝ dillere g�re Moğol, Ġran, Uygur, 

ġimal� �in (Hat�‟i), Tibet ve Tan kut Ģubelerine ayrÝlmakta idi. Bu Ģubeler i�in gereğinde m�racaat 

edilmek �zere, muhtelif l�gatler hazÝrlanmÝĢtÝ. Bu Ģubelerin faaliyetlerinin 1295 senesine kadarki 

ayrÝntÝlarÝna tamamiyle vakÝf değiliz. 

Bununla beraber elde bulunan pek az vesika sabit resm� bir �slubun mevcut olduğunu ve resm� 

evrakÝn belli bir �slupta yazÝldÝğÝnÝ g�steriyor. Her t�rl� b�rokratik iĢlem i�in yada yazÝĢmalar i�in 

kesin olarak ellerinde form�llerin, “form�l kitabÝnÝn” mevcudiyetinin zaruri olduğunu anlÝyoruz. Vergi 

kararn�melerinin istisnasÝyla maalesef elimizde tam olarak yalnÝz dÝĢ politikaya ait vesikalar bulunuyor 

ki, biz ancak bunlar hakkÝnda değerlendirme yapabiliyoruz. 

VesikalarÝn baĢÝnda din� form�l m�nac�t (Ġnvocatio) mahiyetinde eski Moğol �rneğine g�re 

(Meng� tengri k���nd�r) Bi‟smi‟ll�hi‟r-rah�m�ni‟r-rahim il�ve edilmiĢti. VesikayÝ verenle alan 

(Ġntilulatio) pek kÝsa ve basit�e adlandÝrÝlÝyordu: “H�k�mdarÝn emriyle (veya benzeri Ģekilde) bilfarz 

MÝsÝr SultanÝna. G�nderen h�k�mdarÝn adÝ” mesel� G�y�k zamanÝnda, zikredilmezdi. Fakat 1276‟dan 

beri vesikalarda g�r�lmeğe baĢladÝ. Ġbarede de hitab olarak ���nc� ĢahÝs kullanÝldÝ. Allah‟Ýn ismi ile 

h�k�mdarÝnki sağ tarafta satÝrlara nazaran �ÝkÝntÝ teĢkil ederdi. Kağan unvanÝ takriben 1280 tarihine 

kadar hi� yoktu; fakat sonra bir satÝrÝn baĢÝna kondu. Tarih solda bulunurdu. YazÝlan k�ğÝt �in 

�rneğine g�re uzun ve dardÝ VesikalarÝn h�sn� hatta uygun olmasÝ i�in tam kaideler mevcut değildi; 

halbuki yazÝ MÝsÝr dairelerinde ehemmiyetle g�ze �arpacak Ģekilde terakk� etmiĢti.27 

Devlet dairelerinde ki b�rokratik akÝĢÝ tanzim eden G�z�n‟Ýn d�zenlediği kanununun sadece ana 

hatlarÝnÝ biliyoruz ama detaylarÝnÝ hen�z bilemiyoruz. KalkaĢandi28 bunlarÝn mutat olduğunu 

yazdÝğÝna g�re bunlar ger�ekten muteber tutulmuĢtur. H�k�mdar evrak ve vesaikin sÝrf akl�mda 

tanzim edilmesini emretmiĢti. Ġ� politika dosyalarÝnÝ hemen hi� tanÝmadÝğÝmÝz cihetle bu kararÝn 

yapÝlÝp yapÝlmadÝğÝ ve muhtemel varideler hakkÝnda bir Ģey s�ylenemez. 

G�z�n‟Ýn verdiği emirler bir �ok bakÝmdan garp teĢkil�tÝnÝ hatÝrlatÝr; aynÝ ihtiya�lar aynÝ neticeleri 

doğurmuĢtur. Bundan baĢka G�z�n‟Ýn kalem umuru hakkÝndaki emirleri muhakkak daha eski olan 

Ģark numunelerine dayanÝr ki, bunlar da Bizans Roma evrak ve ves�ikine kadar geri gider. Garb evrak 

ve vesaiki de, muhtelif hususiyetleriyle yine Bizans-Roma‟dan �ÝkmÝĢtÝr. 

M�sveddeler (sav�d) bir form�l kitabÝna (K�n�n �l-um�r) istinaden G�z�n‟Ýn emri �zerine 

yapÝlarak h�k�mdara okunurdu. 

Bunun �zerine k�ğÝt kaleme g�nderilir ve orada h�k�mdarÝn tasdik tarihi ve k�ğÝdÝ alacak ĢahÝs 

tahriren tespit edilirdi. Kalemin en y�ksek d�rt memurundan biri (bu sÝfatiyle buna “Al�i” derlerdi) 

ileride bozukluk zuhur ederse iĢlerin gidiĢini kontrol imk�nÝ hasÝl olmasÝ i�in kağÝdÝn �zerine “Kara 
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Tamğa”sÝnÝ basardÝ. Evvelce k�tipler en y�ksek devlet m�hr� olan “Al tamğa” ile damgalarlardÝ; fakat 

bu usul t�rl� suistimallere yol a�tÝ. K�ğÝdÝn arkasÝnda Moğolca veya T�rk�e kalem haĢiyesi (fi1�n 

s�z�) ile vesikanÝn doğruluğu kesin olarak ispat edilirdi. 

Bundan baĢka tanzim edilen evrak ile vesikalarÝn g�zden ge�irilmesi de akl�mÝn (b�rokratik 

akÝĢÝ sağlayan b�rolarÝn) g�revleri dahilinde bulunuyordu. O zamana kadar kağÝtlara ekseriya yerinde 

ve doğru olmayan bir takÝm il�veler katÝlÝr ve yahut Memurlar iki ayrÝ Ģahsa aynÝ veya hi� değilse 

benzeri evrak verirlerdi. Bundan dolayÝ b�t�n belgelerde Payzalar altÝ ay zarfÝnda �ÝkarÝlmak �zere 

ortaya konuldu. Payzalar medeni kÝymetleri bakÝmÝndan bir daha geri alÝnamamak korkusuyla hemen 

saklanÝrdÝ. Eski belgelerin tetkikinin istinat ettiği esaslar otomatik bir Ģekil kazanmÝĢ olup hukuki 

mahiyet taĢÝrdÝ. 

Hususi bir kalem memuru bu zamandan itibaren ileride kontrol imk�nÝnÝ sağlamak i�in b�t�n 

yarlÝğlarÝ kelime kelime (defter, cem‟i def�tir) kaydederdi. Tahrifleri imkansÝz kÝlmak i�in her sene yeni 

bir defter v�cuda getirilirdi; eski defter de �zellikle saklanÝrdÝ. 

�in k�lt�r sermayesinden alÝnan altÝn veya g�m�Ģ tul�ni bir plaka da (payza) bir nevi husus� 

vesika mahiyetinde olup �zerinde mongol yazÝsÝ bulunurdu; bu plakayÝ taĢÝyanlar her yere serbest�e 

girip �Ýkabilir ve kendisine kayÝtsÝz ĢartsÝz itaat edilirdi. �zerindeki yazÝ tamganÝn �st�ndeki yazÝya 

tamimiyle benzemekte idi. Muhtelif zamanlarda da �zerinde bir arslan, kÝlÝ� ve doğan g�neĢ 

resmedilmiĢti. Bu resim G�z�n‟Ýn, �1ceytu‟nun ve Ab� Sa`id‟in sikkelerinde de bulunduğu gibi 

Sel��k�‟lerde ve AltÝnordu‟da bulunurdu. ĠlhanlarÝn mesela sikkelerdeki diğer sembolleri ĢunlardÝ: 

Oturan bir adam, kuĢ, g�neĢ, s�vari, balÝk, tavĢanlar vs. Bunlar (arslanÝn hil�fÝna olarak) Payzalar 

�zerinde bulunmadÝklarÝ gibi zikri de edilemezdi. 

Damga yani ĠlhanlarÝn al�meti ve sembol� olarak (arma manasÝnda) �ok farklÝ iĢaret ve 

semboller bulunurdu. Sikkeler �zerinde de arada sÝrada yÝldÝz da bulunurdu. 

Payzalar y�ksek devlet memurlarÝna, baĢ eğdirilen h�k�mdarlara ecnebi el�ilerle devlet 

kuryelerine, b�y�k Ruhan�lere (mesel� HÝristiyan patriği ve katolikoslar) ve alel�mum hususi 

himayeye muhta� olan ĢahÝslara verilirdi. G�z�n, Ģimdiye kadarki kullanÝĢ Ģeklinin aksine olarak 

PayzalarÝn artÝk kadÝnlarla prensler tarafÝndan verilmemesini, MemurlarÝn vazifeleri bittikten sonra geri 

�ağÝrÝlmalarÝnÝ m�teakip iade edilmelerini emretmiĢti. O ayrÝca da bilhassa bu memurlar ve el�iler i�in 

isimleri h�kkedilmiĢ pl�kalarÝn muteber tutulmasÝnÝ istemiĢti. Nihayet pl�kalarÝn b�y�kl�ğ� arasÝnda 

da farklar vardÝ: Sultanlarla, derece derece ehemmiyetli mevkileri olan krallar ve bazÝ h�kimler b�y�k; 

ikinci derecede olan Ģihnalar ve ehemmiyeti daha az olan prensler de k���k Payza alÝrlardÝ. 

Hazine MemurlarÝ (Kassenboten) hil�l hakkedilmiĢ hususi pl�kalar (P�‟iza-i hez�ne)ye maliktiler. 

H�k�mdardan baĢka yalnÝz hudut memurlarÝ s�iler i�in h�k�mete tun� Payzalar verirlerdi. 

Devlet damgasÝ daha eski zamanlarda iki renkli olarak kazÝlmÝĢtÝ; mavi renk (k�k tamğa) 

kullanÝlmasÝ iyice bilinmeyen haller i�indi. Alel�de devlet damgasÝ (al tamğa) kÝrmÝzÝ idi. AyrÝca posta 
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iĢlerinde kullanÝlan damga da vardÝ ki, yeĢildi. Dairelerde kontrol kalemleri de siyah damga 

kullanÝyorlardÝ. 

Devlet damgasÝ uzunlama d�rt k�Ģe idi. G�z�n zamanÝndan yuvarlak damga kullanÝlmasÝna 

teĢebb�s edildiyse de, tutunamadÝ. Metin, altÝ satÝrdan, ibaret olup, Moğol dilinde Ģ�yle yazÝlÝrdÝ: 

“Mengu Tengri K���nd�r, yani AllahÝn g�c�yle.” 

B�y�k Moğol kavminin engin hanÝnÝn emri Ģayet boyun eğdirilmiĢ kavimlerin katÝna gelirse bu 

milletler ona itaat etsin ve ondan korksunlar. Bir de �zerinde �ince h�kkedilmiĢ olan bir damga vardÝ 

ki, ĠlhanlÝlar Ab� Sa‟id‟e gelinceye kadar bu damgayÝ B�y�k H�n‟dan almÝĢlar. YabancÝ h�k�mdarlara 

g�nderilen resm� yazÝlarda kullanmÝĢlardÝ. Bu yazÝnÝn da me�li yukarÝ ki gibi idi 

Damga; vesika ve mektuplarda kullanÝlÝr, k�ğÝdÝn nihayetine ve -uzun tomarlarda- iki par�anÝn 

birbirine yapÝĢtÝğÝ yere basÝlÝrdÝ. Devlet vesikalarÝndan baĢka el�ilik tahriratÝna ve teslim olmalarÝ talep 

edilen Ģehirlere g�nderilen tekliflere basÝlÝrdÝ. Resm� altÝn damga birinci vezirin elinde bulunurdu. 

G�z�n zamanÝnda B�rokrasideki memurlarÝndan bu damgayÝ kullanmak hakkÝ alÝndÝğÝndan beri‟ altÝn 

damgayÝ yalnÝz -tabi h�k�mdardan baĢka- baĢ vezir kullanÝrdÝ. KÝrmÝzÝ damgalÝ emirlere vil�yetlerin 

h�kimleri de baĢ eğmeye mecburdular. BunlarÝn da kendilerine mahsus damgalarÝ vardÝ; icabettiği 

zaman memurlara verebilirlerdi. 

G�z�n da damgalarÝn b�y�kl�k derecesi ile memurlarÝn r�tbelerine uygun m�h�r malzemesi 

hakkÝnda emirler i�erirdi: SultanlarÝn, krallarÝn iĢleri ile diğer m�him devlet dosyalarÝ Yaspis‟den 

(YeĢim) mam�l b�y�k damga ile, hakimlerin, imamlarÝn ve Ģeyhlerin vs. evraklarÝ yine aynÝ taĢtan 

mam�l k���k damga ile m�h�rlenecekti. Daha az m�him iĢler i�in altÝn damga bulunmakta idi. Orduya 

ait hususlarda �st�nde hususi bir yazÝ bulunan gene altÝn bir damga ile m�h�rlenirdi. Her t�rl� kasa 

iĢleri i�in k���k ve altÝn bir damga kullanÝlÝrdÝ. 

Maliye Veziri 

Devletin varidat ve masraflarÝ Ġran-Moğol saltanatÝ zamanÝnda bir �ok defalar birinci vezir 

tarafÝndan tedvir edilirdi; en y�ksek devlet memurunun al�kasÝ kÝsmen bilhassa bu sahaya �evrilmiĢ 

g�r�nmektedir; fakat muhtelif zamanlarda bu iki makam birbirinden ayrÝlmÝĢtÝr. Emir Nevruz‟un 

biraderi H�ci Beg Um�r-u D�van‟Ýn baĢ idarecisi idi 1327‟de o zamanki vezir Al�‟�d-Din Devlet‟in 

hazine veziri olmuĢtu. Halbuki o zamana kadar resm� makamda m�Ģterek �alÝĢan GÝy�s�d-Din birinci 

vezir olarak kaldÝ. 

Devlet memurluğunu ve Maliye‟yi tedvir eden zatÝn, yani S�hib-i div�n‟Ýn vazifeleri ĢunlardÝ; 

- Devletin ve maliyenin idaresi, 

- Hazine varidatÝnÝn arttÝrÝlmasÝ, 

- Hazine-i hassanÝn beslenmesi, 



 1586 

- Devlet umurunun tanzimi, 

- PostalarÝn idaresi, 

- Nafia iĢlerinin tanzimi, 

- Para bastÝrÝlmasÝ, 

- Umumiyetle hazinenin ihtiya�larÝnÝn giderilmesi, 

- En son olarak da umum� hesaplarÝn tutulmasÝ. 

Maliye vezirinin yanÝnda bu makamÝn teftiĢe tabi tutulduğu zaman bir devlet m�fettiĢi MoĢref �l-

mam�lik bulunurdu. Bu makam Elcezire‟de daim� olarak g�r�lmektedir” diğer vil�yetlerde bir 

m�fettiĢin (kontrol�r) bulunup bulunmadÝğÝ bilinmiyor. 

Maliye‟nin husus� vergi muhasipleri (maliye m�Ģavirleri mustavfiler) vardÝ. 

TÝmar (Lehen) iĢlerinin tanzimi ve aylÝk hususlarÝ tacirler, pazarcÝlar ve din� vakÝflar‟ i�in ayrÝ ayrÝ 

Ģubeler vardÝ. Bu sonuncu Ģube bittabi M�sl�man h�k�mdarlarÝn zamanÝnda mevcut olup zek�t ve 

hazine (tabiki din� maksadlar i�in) iĢlerini g�r�rd�. 

B�t�n vezirlerle diğer memurlar fevkal�de faaliyetlerine ve h�k�mdara karĢÝ g�sterdikleri tazime 

bir delilolmak �zere zaman zaman nakid hediye alÝrlar veya �det olduğu �zere hil‟at giyinirlerdi. 

Ġdari Merkeze Tabi Memurlar 

Umum� idarede daire taksimat ve teĢkilatÝ ile bu teĢkil�tta kullanÝlan memurlar hakkÝnda �ok az 

bilgimiz var. Maliye vezirliğinde vergi muhasibleri (Mustavfi) ile Ģehir vergileri i�in “Tamğa�i”ler ve 

bunlardan baĢka bir de evvelce bahsi ge�en maliyenin kontrol�rleri vardÝ. BaĢka bir yerde de posta 

idaresinden bir m�nasebetle bahsedilmektedir. YalnÝz devlet dairelerinde değil daha baĢka bir �ok 

yerlerde de k�tipler de (bitig�i) vardÝ ki, bunlar miktarlarÝ olduk�a b�y�k bir yek�n tutan y�ksek 

memurlara yardÝm ederlerdi. Bazen da baĢ k�tip (Uluğ Bitig�i) de vardÝ. Bunlar diğerlerine nezaretle 

g�revli idiler. 

Memurluk bir m�ddet sonra irsen intikal etmeğe baĢladÝ: aynÝ suretle Moğol em�rleri, hatta 

b�y�k vezirler -fikr� istidada sahip olsunlar veya olmasÝnlar- �ok defa makamlarÝnÝn varisi olurlardÝ. 

C�veyni ailesi ile, ReĢid�d Din‟in ve �oban‟Ýn aileleri hatÝrlanabilir. G�z�n daha saltanatÝnÝn baĢÝnda 

memurlarÝn tayin evrakÝnÝ tetkik, biraderi Olcaytu ise bunlarÝ top yek�n tasdik ettiğinden bilhassa bu 

hal resmi verasetin yayÝlmasÝna yardÝm etmiĢti. 

AyrÝca memuriyetten emekli yada benzer Ģekilde ayrÝlma halinde mukataa usul� ile olurdu. 

Muayyen arazi ta baĢtan beri muayyen memur gruplarÝna ayrÝlmÝĢtÝ. Verilen nakit para miktarÝ 

hakkÝnda pek az bilgimiz var. BaĢlÝca kaynaklarÝmÝzÝn iktisadi olmaktan ziyade politik mahiyetinden 
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ileri gelmekte idi. Herhalde muhtelif aile gruplarÝ de vardÝ ki azasÝ H�lag� zamanÝndan beri daima ayni 

makamlara ge�erlerdi. 

Niy�beti Saltanat 

Meml�klerde Anadolu Sel�uk�lerinde olduğu gibi Ġlhanilerde de Niy�beti Saltanat denilen bir 

makam vardÝ ki, derecesi vezirle eĢit ve hatt� bazÝ halde ondan �st�n idi. 

Ġlhanilerin Ġsl�miyet‟i kabul�ne kadar bu makam s�reklilik arzetmiyordu. Ahmed Tek�dar 

Ġlhanlardan ilk defa M�sl�man olmuĢ bir h�k�mdar olduğundan c�l�sunda Emir Soğuncak N�ibi 

Saltanat yapmÝĢtÝ.29 Fakat Argun Han zamanÝnda daimi surette Niy�bet usul� kalkarak yalnÝz l�zumu 

halinde h�k�mdara vek�let etmek �zere naiplik v�cuda gelmiĢti; yani Ġlhan bir sefere veya merkezden 

uzak bir yere gideceği zaman b�t�n sal�hiyeti haiz olarak kendi yerine vekil bÝrakÝrdÝ. 

N�ibi saltanat olacak zatÝn ehliyet ve dirayetli, d�r�st ve itimada l�yÝk azim sahibi ve adil olmasÝ 

baĢlÝca ĢartlardandÝ. Saltanat Naibi memlekette adil ve hakkaniyetin h�k�mdar namÝna m�messili idi; 

hi� kimseye zul�m ettirmemek, iĢlerin iyi gitmesini temin eylemek, b�t�n memleket ahvalinden 

haberdar olarak vezirlerle beraber bu gibi iĢlerin halline �alÝĢmak bunun vazifesi c�mlesindendi.30 

DivanÝ B�z�rk ve Sahibi DivanÝ Memalik 

Div�nÝ Kebiri Ġlhan� veya DivanÝ Ġlhani de denilen Ġlhan�lerin B�y�k DivanÝ b�t�n devlet iĢlerinin 

g�r�ld�ğ� yer idi. Bu divan, Sahibi DivanÝ Memaliki Sahibi Div�nÝ B�z�rk veya Sahibi Div�nÝ Ġlhan� ve 

bazan sadece Sahibi Divan diye tarihlerde muhtelif t�birlerle ismi ge�en vezirin riyasetinde toplanÝrdÝ. 

Asker� teknik iĢlerden maada devletin bil�mum mal�, idar� iĢleri burada g�r�l�rd�. 

Sahibi divan olan vezirlerden baĢka; 

- Yezir Naibi, 

- M�stevf�, 

- ĠĢrafÝ Mem�lik, 

- NazÝrÝ Mem�lik, 

- Uluğ Bitikci, 

- M�nĢii Divan. 

Bu b�y�k divanÝn muhtelif Ģubelerinin m�d�r veya nazÝrlarÝ idiler. Burada divan k�tiplerine 

H�ceg� denilirdi ve bunlarÝn muayyen maaĢlarÝ vardÝ. 

Vezir ve Sahibi Divan 
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Ġlhan�lerde mutlak surette h�k�mdar namÝna memleketin h�kimi ve devletin b�t�n iĢlerinden 

mesul olan vezir ile Sahibi Divan‟dÝ. Bazan bu iki vazife bir ĢahÝs �zerinde birleĢirdi. DivanÝ Ġlhan� ve 

diğer buraya merbut divanlar bunlarÝn emirleri altÝnda idi. 

ĠlhanlÝlarda Vezir veya B�rokratik z�mreye yani Sahibi Divan‟a m�racaat edilerek iĢ g�r�l�rd�. 

AyrÝ ayrÝ kurumlarÝn reisleri bulunmakla beraber memleketin hasÝlatÝ varidat ve masarifatÝ kalem ve 

Ģer‟� memurlarÝn tamamÝ, bu ikisine aitti, her g�n Ġlhan‟Ýn yanÝna girer arz ederlerdi. AltÝn damgalÝ 

Vezirlik ve Sahibi Divan fermanlarÝnda; 

- Ulus �merasÝ, 

- �lke beyleri, 

- Ġnaklar, 

- T�men em�rleri, 

- Hez�re ve Sade em�rleri 

- B�y�k divan (DivanÝ B�z�rk), 

- Ashab ve K�ttabÝ Baskaklar. 

Ve diğer muhtelif sÝnÝf halkÝn ve memurlarÝn, aĢiretlerin vezirin mutlak olan sal�hiyeti 

g�sterilmiĢtir. 

Vezirlere AltÝn damgalÝ menĢurdan baĢka kemer de verirlerdi. 

M�stakil beylerbeyine bağlÝ olan ordu erk�nÝndan baĢka b�y�k, k���k b�t�n memurlarÝn tayin 

ve azilleri vezir ve Sahibi Divan‟Ýn kararlariyle olurdu; 

Bu gibi iĢleri Ġlhan‟a sormadan yaparlardÝ. Pek m�him ve Devlet�e hayati addedilen 

mes‟elelerde l�zum g�r�rse Ġlhan‟la g�r�Ģ�rlerdi; bu kadar geniĢ sal�hiyetle m�tenasip olarak 

mesuliyeti de b�y�kt� ve her zaman �l�m tehlikesi vardÝ. H�l�g� Han Veziri Seyf�ddin Bitikciyi 

�ld�r�p yerine ġems�ddin. C�veyni‟yi vezir yapmÝĢtÝ onu da Argun Han �ld�rm�Ģt�; bunlardan sonra 

gelen vezirlerin i�inde Hoca Ali ġah‟dan baĢka eceliyle �len yoktu. ġems�ddin C�veyni vefatÝna kadar 

vezaret ile Sahibi DivanlÝğÝ birleĢtirmiĢtir. 

Ġlhani vezir ve Sahibi divanlarÝ i�inde ġems�ddin C�veyni, Ġlhanilerin Nizam�lm�lk‟� gibi olup 

�lim, edib ve fevkal�de teĢkil�t�Ý iyi g�r�Ģl� bir devlet adamÝ idi; vazifesinde m�stakil olup ĠlhanlÝ 

Devleti‟ni bir nizam ve kanun altÝnda tutmak i�in �ok �alÝĢmÝĢ, garp MoğollarÝnÝ bir devlet halinde 

teĢkil�tlandÝrmÝĢ ve Moğol R�esasÝ‟nÝn husumetiyle t�rl� t�rl� iftiralara uğramÝĢ ve nihayet vezirliğinin 

yirmi ikinci senesinde (683 H.-1282 M.) Argun Han tarafÝndan katledilmiĢtir.31 
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ĠlhanlÝlarda Vezirlik al�meti (Dev�tÝ tÝla) yani altÝn divit idi; bununla beraber murassa kemer, tabl, 

nakkare ve Bayrak da verilmek �detti. 

Vezir tayinine ait yarlÝğda namaz zamanÝndan baĢka g�nd�z�n istirahat edilmeyerek devlet 

iĢlerinin tesviyesi tavsiye ediliyordu. DivanÝ b�z�rk iĢlerinden maada hazineler matbahÝ �mire divanlarÝ 

da bunun nezaret ve murakabesi altÝnda olduğundan bu divanlara muktedir ve d�r�st memur ve 

k�tipler tayini icap etmekte idi. 

Devletin tahsil�t ve masarifatÝnÝn zaptÝ raptÝ, eyalet iĢlerinin tedvir ve idaresi, yukarÝda 

s�ylediğimiz gibi asker�den maada azil ve nasÝplar B�y�k Divan‟a aitti. 

- YarlÝğlar, 

- Tamgalar, 

- Ġstil�mlar (mal�mat istemek), 

- M�talebeler (istemek), 

- Yargun�meler (resm� mahkeme il�mlarÝ). 

Vesair h�k�mler de hep vezir ve sahib‟in perv�ne ve niĢanÝ yani m�h�r ve al�metleri, 

bulunurdu, onun niĢanÝ olmayan h�k�m ve yarlÝğlar h�k�ms�z sayÝlÝrdÝ. 

Asker� teknik iĢlere ait yarlÝğlar m�stesna olmak �zere b�t�n yarlÝğlar vezirin iĢaretiyle yazÝlÝrdÝ. 

Bu fermanlar hangi divana ait ise orada m�sveddesi yapÝlarak vezire g�sterilir ve ondan sonra tebyiz 

edilirdi. Tebyiz yapÝldÝktan sonra yarlÝğÝn �st�ne h�k�mdarÝn namÝ ve bunun altÝna da d�rt ulus 

emirinin ismi yazÝlÝp alt tarafÝna da vezirin imza etmesi i�in yer bÝrakÝlÝrdÝ. 

Lefleri (ekleri) tarih�i bir k�tip tarafÝndan tarihlenerek vezire getirilir, o da a�Ýk bÝrakÝlan mahalle 

(fil�nÝn s�z�) diye imzasÝnÝ koyduktan sonra yarlÝğ tamam olurdu. 

Asker� iĢlerde yarlÝğ, Emiri ulusun yani Beylerbeyi‟nin emriyle ve onun g�sterdiği tertip �zere 

tahrir olunurdu. 

Askerlere ve Ģer‟e m�teallik davalar hari� olarak reayaya ait her t�rl� dava i�in vezire m�racaat 

edilirdi. 

Sahibi �zam ve vezirden baĢka m�him eyaletlerde de vezir veya (Sahibi divan) ismiyle bir vazife 

sahibi bulunurdu. 

Horasan Sahibi Div�nÝ, Bağdat Sahibi DivanÝ gibi bu sahibi divan da mÝntÝkasÝndaki askeri 

iĢlerden maada b�t�n iĢlere bakardÝ; mercii bittabi B�y�k Divan idi. 

Niyabeti Vezaret 
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Sahibi �zam olan vezirin iĢlerinin �okluğundan dolayÝ ona yardÝm etmek �zere bir muavin 

verilmiĢ ve bunun dairesine de (Niy�beti vez�ret) denilmiĢti. Vezir n�ibi, divanda vezire ait iĢleri 

�zetleyerek kendisine arz ederdi; baĢlÝca vazifesi divan defterlerini ve av�ricat, d�stur ve 

Ruznam�eleri, varidat ve masarifatÝ tetkik etmekti; bu hususa dair m�tal�alarÝnÝ vezire bildirirdi. 

Vezirin fazla meĢguliyetinden dolayÝ divan iĢlerine nezaret ile icap eden evrak ve defterlere 

perv�nesini kor yani buyururdu. 

Defterdar�i Memalik ve M�stevf� 

ĠlhanlÝlar gerek daha evvel ve gerek M�sl�man olduktan sonra iĢgal ettikleri memleketlerdeki 

eski devletlerin teĢkil�t ve ÝstÝlahlarÝnÝ kullandÝklarÝ sÝrada M�stevf�, mansÝbÝ istifa veya ist�f�yÝ 

mem�lik gibi mali ÝstÝlahlarÝ da kullanmÝĢlardÝ. 

M�stevfi t�biri, XIII. asrÝn sonlarÝna doğru Gazan Mahmud Han zamanÝndan az evvel 

kullanÝlmağa baĢlanmÝĢ ve ondan evvel bu vazife sahibine (Defterd�r�i Mem�lik) denilmiĢti.32 

Defterd�r�i Mem�lik yani Maliye Vekili, daha sonralarÝ ihdas edilen M�stevfi‟nin maiyetine 

verilmiĢ ve M�stevfi Maliye Vekili olmuĢtu. Defterd�rii Mem�lik b�t�n Ġlhan memleketlerinin hasÝlat ve 

tek�lif defterlerini tetkik eder, vergilerin tahfif veya affÝ hakkÝndaki m�racaatlarÝ g�zden ge�irir, 

muhtesiblerden ve eml�k ve sair resimlerden v�ki Ģik�yetleri dinler ve tetkik eder, hangi vil�yetten 

Ģik�yet v�ki olur ise oranÝn defterlerini getirirterek vaziyeti vezire ve divan �zalarÝna arzederdi. 

Ġlhani divanÝnda ilk defa devletin varidat ve masarifatÝnÝ bilmek �zere bir daire ihdasÝnÝ d�Ģ�nen 

Sahibi 

 Âzam ġems�ddin Mehmed C�veyni idi. Bundan evvel mali iĢleri hesap ve kitaba uygun olarak 

tespit eden bir daire yoktu. Ġlk Defterd�r�i Mem�lik Seyyid Sadr�ddin Hamza idi. 

H�l�g�‟nun Bağdad, Irak ve Azerbaycan taraflarÝndaki f�tuhatÝnda ve ondan sonra �� sene 

Divan ZabtÝ yoktu; n�kud ve hasÝlatÝn mevcudu Hoca ġems�ddin C�veyni‟nin beratiyle h�k�mdar, 

h�k�mdar zevceleri ve Ģehz�delerle �mera ve askerlere verilirdi; varidat masarifattan fazla idi. Bunun 

�zerine ġems�ddin C�veyni, riyaziyedeki vukufu ve siyakat yazÝsiyle divan kayÝtlarÝnÝ tutmaktaki 

mahareti mal�m olan Hoca Cemal�ddin M�nĢ� ile m�li iĢleri tanzim i�in g�r�Ģt� ve bu hususta bir 

takÝm kararlar alÝndÝ. 

Ge�miĢ olan �� sene zarfÝnda ġems�ddin C�veyni‟nin Al damgasÝyla vil�yet ve muhassÝllara 

g�nderilen beratlar divana celbedildi ve bunlar Cemal�ddin M�nĢi‟ye verilerek o da beratlarÝ deftere 

kaydetti. Yoğun bir Ģekilde uğraĢarak, her seneye ait verilen beratlarÝ tarih sÝrasiyle tertip etti; vil�yet, 

Ģehir ve nahiyeleri ayrÝ ayrÝ kaydetti, varidat ve masarifatÝ ay ay ve yÝl yÝl deftere33 ge�irdi. 

Bundan sonra vil�yetlerden divana getirilmiĢ olan A1 damgalar iade olunmayarak onlarÝn yerine 

divandan �� sene i�in her seneye mahsus cem ve har� defterleri (varidat ve masarifat defterleri) 
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g�nderildi ve bu suretle evvelki �� senenin hesabÝ kapatÝldÝ ve mali iĢler zabt�-rapt altÝna alÝnmÝĢ 

oldu. 

Bu defterler siyakat yazÝsÝ ve siyakat rakamÝ ile tutulur oldu. 

Gazan Mahmud Han, Defterdar�i Memalik‟in (BaĢ Defterdar) vazifesinin ehemmiyetini nazarÝ 

dikkate alarak �zellikle kendi yarliğÝyla re‟sen tayinini emretmiĢti34 

DefterdarÝ Mem�lik‟in emri altÝndaki Defter h�ne muamel�tÝ i�in, k�ğÝt, kalem, m�rekkep, 

m�cellit (defter, tomar ve Ruzn�meleri ciltlerlerdi) defter hademeleri ve diğer hademeler tahsis olunup 

bir de Defter hane otağÝ v�cuda gelmiĢti. 

H�k�mdarÝn bir mahalleye g�� ettiği sÝrada bu levazÝmat ve otağ develerle naklolunurdu. Vezir 

bir �ok zaman divanÝ, Defter h�nede akt ederdi ve Defter h�nede defter iĢleriyle meĢgul muamel�t 

k�tipleri vardÝ.35 

M�stevf� 

Bu b�ro, ĠlhanlÝ Devleti‟nin b�t�n mali iĢlerine bakardÝ. Daha sonra OsmanlÝlarÝn da mal� iĢlerde 

kullandÝklarÝ siyakat yazÝsÝ bunlarda da vardÝ M�stevf�lerin, siyakat yazÝsÝnÝ bilmeleri zaruri idi. 

M�stevf� divanÝnda Defteri Cami, Defteri Mukarrer, Defteri Avarice Defteri Hara�Ý mukarreri divan, 

Defteri Kanun36 Defteri Tevcihat, Defteri Ruzn�m�e isimleriyle tutulan yedi defter siyakatle37 

yazÝlmÝĢtÝ. Devlet hazinesinde para Sahibi Cem denilen Hazinedar tarafÝndan hÝfzedilirdi. B�t�n mal� 

iĢlerde M�stevf�‟nin mercii Vezir idi. 

Eyaletlerde vergileri tahsil edenlere “MuhassÝl” ismi verilmiĢti. MuhassÝllar, vil�yetlerde AltÝn 

damgalÝ beratlarla miktan muayyen olan vergileri toplarlardÝ; bunlara bin altÝnda yirmi altÝn tahsildarlÝk 

hakkÝ verilirdi. 

M�stevf�ler eyaletlerdeki varidatÝ, Vezirlerin emriyle ve maiyetindeki SerĢ�mar, HaneĢ�mar, 

BağĢ�mar, Kob�ur ve sair vergi, memurlarÝ vasÝtalariyle toplanÝrdÝ. Ġlhan�lerin mal� sistemleri, mal� 

kanun ve usulleri kendilerinden evvel gelen devletlerden alÝnmÝĢ olmakla beraber daha muntazam bir 

Ģekle sokulmuĢtu.38 

Ticarette kullanÝlan �ek Ġlhan�lerde vardÝ; bu t�bir ticari m�nasebet dolayÝsiyle Bizans‟a ve 

Avrupa‟ya ge�miĢ olmalÝdÝr. 

Ġlhanilerde hazineye ait arazi ile bazÝ vergi ve r�sum‟u iltizam usuliyle satarlardÝ; arazi 

mukataa‟lara ayrÝlmÝĢtÝ. 

Ġlhaniler Devri‟ne ait mal� eserler tetkik edilecek olursa OsmanlÝlarÝn bunlardan istifade ile tatbik 

eyledikleri ve OsmanlÝlarÝn o tarihlerde Ġsl�m �leminde kullanÝlan M�stevf� t�biri yerine Ġlhan�lerin 

evvelce kullandÝklarÝ Defterdar ÝstÝlahÝnÝ almÝĢ olduklarÝ g�r�l�r. 
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ĠĢrafÝ39 Memalik 

Bu vazife sahibi Umum� M�fettiĢ olup memleket dahilinde divana ait iĢlerin teftiĢ ve 

murakabesine memurdu; kendisine M�Ģrifi Mem�lik de denilirdi; hi� bir Ģey bunun teftiĢinden hari� 

kalamaz ve hi� bir Ģey bundan saklanamazdÝ; l�zum hasÝl olduk�a bunun maiyyetinde bulunan ve 

ĠĢraf denilen memurlar vil�yetleri teftiĢ ederlerdi. 

Ġlhanilerin, ilk zamanlarÝnda bu vazifenin ġark ve Garp israflÝğÝ olarak iki kÝsÝm olduğu g�r�l�yor. 

H�l�g� Ġran‟a ilk geldiği zaman MoğollarÝn Garp memleketleri iĢrafÝ idi Tabi� Ġlhaniye Devleti, Moğol 

Ġmparatorluğu‟nun Garp ĠlhanlÝğÝ olduğundan bunlarda ĠĢrafÝ Mem�lik bir tane idi. 

Tayin olunacak memurlarÝn tayini hususlarÝnda ve �millerin divana verdikleri takrirlerinde ĠĢrafÝ 

Mem�lik‟in m�tal�asÝnÝn alÝnmasÝ iĢlerin iyi gitmesine yardÝm ederdi; ��nk� b�t�n muamel�ta ve 

memurlarÝn ahl�k, mesai ve seciyelerine v�kÝf olup bunu, vil�yetlere g�ndermiĢ olduğu m�Ģrifler 

vasÝtasiyle �ğrenmiĢ bulunuyordu. 

N�zÝrÝ Memalik 

Ġlhanilerde bu vazife sahibi Div�nÝ B�z�rk iĢlerini tanzim ve mali iĢlere ait hazine umurunu tertip 

ederdi. Emirlerin, T�men beylerinin ĠnaklarÝn ve divana m�davim k�tiplerin ve sair sÝnÝflarÝn mevacip 

ve maaĢlarÝnÝ verir, r�tbe ve memuriyetlerin tevcihinde m�tal�asÝ alÝnÝrdÝ; B�t�n divan evrak ve 

muamel�tÝ h�k�mler, misaller, beratlar, muhtelif divan defterleri Yargun�meler40 ve cer�ye41 yani 

aylÝk ve cerideler hep bunun Perv�ne ve NiĢaniyle yani buyrulur ve imzasiyle yazÝlÝrdÝ; bunun emri 

altÝnda olmak �zere vil�yetlerde memurlar vardÝ. 

Uluğ Bitik�i Memalik 

Uluğ Bitik�i‟nin (DivanÝ Kebir Ġlhani) baĢ k�tibidir. Biti; T�rk�ede vesika, berat, h�ccet, mektup 

m�nasÝn‟da olup Bitik�i ise k�tip ve muharrir demektir. Bu divandan sadÝr olan emirleri, kararlarÝ 

yazdÝrÝr ve divana ait mali iĢleri takip ve tahsil eder; divan �zalariyle g�r�Ģerek miri emvalin artmasÝna 

�alÝĢÝrdÝ. 

DivanÝn varidat ve masarifat defterlerini tetkik eder ve divan kayÝtlarÝnÝ zabteylerdi. Divan 

iĢlerinin mercii bu idi; eyaletlerdeki divanlarda bulunan Bitik�ileri bu atardÝ; verilmesi l�zÝm gelen 

beratlar ve vesikalar da bunun m�saadesiyle yazÝlÝrdÝ. 

Ġlhani divanÝndaki Bitik�ilerle BahĢiler42‟ tarafÝndan yazÝlan ferman ve emirler g�nderilecek 

milletlerin lisan ve yazÝlarÝ ile yazÝlmak kanundu Bağdad ve Irak Arap taraflarÝnÝ gidecek h�k�mler 

Arap�a, Ġran ve diğer Fars lisanÝ konuĢan veya resm� muharreratÝ Fars�a olan yerlere ve devletlere 

Fars�a ve keza T�rk ve Moğollara da kendi dil ve yazÝlariyle h�k�mler giderdi; bundan dolayÝ Ġlhani 

divanÝnda muhtelif lisan ve yazÝlarÝ bilen muhtelif din ve mezhebe mensup BahĢiyan ve BitikciyanÝ 

divan denilen ĠnĢa dairesi vardÝ. 
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BahĢ�lerin en itibarlÝsÝ, ĠlhanÝ �zam yani h�k�mdarÝn beraberinde bulunup Moğol h�k�mlerini ve 

onlara ait yazÝlarÝ bizzat yazmak ve ya yazdÝrmakla meĢgul olan ĠlhanlÝ ahk�mÝ k�tibi idi. Bunun pek 

ziyade mutemet adamlardan olmasÝ icap ederdi. 

DamgayÝ b�z�rk denilen b�y�k damga anahtarÝnÝn evvelce Bitik�i‟de bulunduğunu 

Cami�ttevarih yazmaktadÝr. Uluğ Bitik�i, emirlere ve vezirlere ait perv�ne yani ferm�n ve h�k�mleri 

iyice tetkik ile beyaza �ekerdi. Ûlke, T�men, Hez�re ve Sade emirlerine ait mufassal yarlÝğlarÝn 

arkalarÝna onlarÝn kolayca anlaĢÝlmasÝ i�in hul�salarÝnÝ yazmak buna aitti; bu, ihtiyarlar veya mal�l 

olursa evl�t ves�ir mutemetlerini kendi iĢi i�in vekil bÝrakabilirdi. 

M�nĢii DivanÝ B�z�rk 

Bunun dairesine (ĠnĢ�� mem�lik) yahut (DivanÝ res�il) denirdi Div�nÝ Ġlhan�den h�k�mdarlara, 

emir ve vezirlere ve devlet adamlarÝna yazÝlacak n�me, ferm�n; berat, mis�l ve muharreratÝ burasÝ 

yazardÝ ve bittabi herkesin r�tbe, derece ve mevkiine g�re muhtelif tabirler kullanÝrdÝ. BunlarÝn sehli 

m�mteni olarak yazÝlmasÝ, muğl�k ve im�lÝ kelimelerin kullanÝlmasÝ kesinlikle yasaklanmÝĢtÝ. 

M�nĢii DivanÝ B�z�rk‟�n bir vazifesi de h�k�mdarÝn sÝr k�tibi olmasÝ idi. Bu dairenin inĢa 

muamel�tÝna hi� kimse m�dahale edemezdi; o nasÝl m�nasip g�r�rse �yle yazardÝ; maiyetinde bir 

kalem heyeti vardÝ ve bunlarÝn hepsi de y�ksek kalem sahibi, �lim adamlardÝ. M�nĢ�i DivanÝ B�z�rk 

Divandaki muayyen maaĢÝndan baĢka yazÝlan berat, menĢur ve mis�llerden de HakkÝ inĢa namiyle 

aidat alÝrdÝ.43 

B�y�k Sel�uk�lerle Anadolu Sel�uk�lerinde olduğu gibi Moğollarda ve Ģubesi olan Ġlhan�lerde 

ecnebi devletlerle olan m�k�tebat (yazÝĢma ve b�rokratik iĢlemler) Fars�a, Uygurca ve Arap�a idi; 

fakat Fars�a daha ziyadece g�r�lmektedir.  

Meng� Kaan zamanÝnda papaya yazÝlan n�me Fars�a yazÝlmÝĢtÝ. Oktay Kaan‟Ýn Sultan 

Al��ddin Keykubad‟a g�ndermiĢ olduğu N�me de Fars�a idi; bundan baĢka Sultan Ahmed Tek�dar 

ile Gazan Mahmut Han‟Ýn Meml�k h�k�mdarlarÝna g�nderdikleri N�meler Arap�a idi. Ġlhan�lerin idare 

ve n�fuzlarÝ altÝndaki milletlere gidecek h�k�m ve kararlar Fars lisaniyle yazÝlÝrdÝ. Muhaberat ulaklar 

veya el�i denilen tatarlar vasÝtasiyle olurdu. 

Ġlhan� Emirleri 

Ġlhan�lerde Ģehz�delerden sonra Nuyin vey� Nuyan44 denilen ve hizmet ve faaliyetleriyle maruf 

olan Emirler gelirlerdi. Bunlar muhtelif Moğol kabilelerinden veya T�rklerdendi. Nuyin olabilmek i�in 

k���kl�kten baĢlayarak harplerde ve h�k�mdar maiyetinde hizmet g�rm�Ģ olmak ve tedrici yetiĢmek 

l�zÝmdÝ. Nuyinler en son olarak Beylerbeyi r�tbesine kadar �ÝkarlardÝ. Bu r�tbe b�y�k Ġlhan ordusunun 

Umum KumandanlÝğÝ idi. B�t�n div�n memurlarÝyla ulema sÝnÝfÝ vezirin h�k�m ve n�fuzu altÝnda 

olduklarÝ gibi bilumum askeri sÝnÝfta Beylerbeyi‟nin kumandasÝ altÝnda idiler. 
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Beylerbeyinden sonra Ulus Emirleri denilen �� b�y�k kumandan gelirdi. Beylerbeyi de esas 

itibariyle Ulus Emirlerinden olup fakat derecesi diğer �� Ulus Emirinden y�ksekti. �� ulus emirine Kol 

Beyi denirdi. YarlÝğlarda Ulus em�rlerinin isimleri zikredilirdi. Beylerbeyliği merkezde bulunup diğer �� 

Ulus emirinin muayyen mÝntÝkalarÝ vardÝ. 

Moğollar fethettikleri garp memleketlerindeki m�messillere yani valii umumilere Ulus emiri 

derlerdi; bunlar h�k�mdar namÝna h�k�met ettiklerinden idareleri altÝndaki geniĢ eyaletlerin b�t�n 

ahvalinden mes‟ul edilir, sal�hiyetleri dahilinde olmayan Ģeyleri arz ederek talimat alÝrlardÝ. 

Ulus emirlerinin idareleri altÝndaki yerlerde kendisine merbut olarak �lke emirleri ile T�men, 

Hez�re, Sade ve Dehe emirleri bulunurlardÝ. Bundan baĢka mÝntÝkalarÝndaki divan ve adli iĢlerde de 

murakabeleri vardÝ. 

Ulus emirleri haftada iki g�n (Kirp�sÝ muazzam) dedikleri divan �adÝrÝnda dava g�r�p Ģik�yet 

dinler ve yasaya taall�k edenler hakkÝnda h�k�m verir ve Ģer‟� iĢleri de kadÝya havale ederlerdi. Ulus 

beyleri OsmanlÝlarÝn beylerbeyilerine ve Meml�klerin N�ibi saltanatlarÝna benzemektedir. Ulus emirleri 

h�k�mdarÝn yanÝnda yani orduda bulunduklarÝ zaman mÝntÝkalarÝndaki vekilleri onlarÝn namlarÝna iĢ 

g�r�p imzalarÝnÝ atmağ mezun idiler. 

�merai B�z�rk denilen bu birinci derecedeki Ulus em�rleri ve Nuyinlerden sonra ikinci sÝnÝf 

Em�rler gelirdi; bunlar �lke ve T�men emirleri idiler. 45 

T�men yani on bin kiĢinin kumandanÝ olan emirlere (Emiri T�men) derlerdi. T�men emirlerinin 

mutlak surette Nuyin olmalarÝ l�zÝm gelmezdi. Her Emiri T�men‟in maiyyetinde on Hez�re emiri 

bulunurdu. 

Emiri Hez�re yani binbaĢÝdan sonra Em�ri Sade yani y�zbaĢÝ ve sonra Emiri Dehe (onbaĢÝ) 

gelirdi. Ordu �merasÝnÝn ve zabitlerin r�tbe ve dereceleri bundan fazla ve eksik olmazdÝ. 

Ġlhanilerde r�tbe b�y�d�k�e Ģeref ve itibarla beraber mes‟uliyet arttÝğÝ gibi �l�m de yaklaĢÝrdÝ. 

Harpte ufak bir muvaffakiyetsizlik Yargu‟yu yani mahkemeyi m�cip olup neticesi idamdÝ; dayakla 

kurtulanlar pek azdÝ; onun i�in Ġlhanilerde ileri gelen Beylerbeyi ve Nuyinlerin ve vezirlerin harp 

m�stesna olarak eceliyle �lenlerine az tesad�f edilmektedir. 

Vazifesinde ihmal ve tek�s�l g�steren em�rler, yargÝya �ekilerek derecesine g�re hapis, dayak 

ve katl cezalarÝndan biriyle tecziye edilirlerdi. 

Argun Aka‟nÝn oğlu Lekzi b�y�k emirlerden olduğu halde Tek�dar zamanÝnda saltanat iddiasÝna 

kalkan Argun Han‟a karĢÝ arzu g�stermediğinden dolayÝ Argun‟un c�l�sunu m�teakÝb emirlikten 

azlolunarak y�z sopa yemek suretiyle hayatÝnÝ kurtarabilmiĢti. 
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Eski Türk Hukuk Vesikaları / Prof. Dr. ReĢit Rahmetî Arat [s.907-928]   

 

I. ġark� T�rkistan‟da YapÝlan AraĢtÝrmalara KÝsa Bir BakÝĢ 

Her b�y�k keĢifte olduğu gibi, T�rk Milletinin eski k�lt�r merkezlerinin keĢfi ve buralarda 

muhafaza edilmiĢ bulunan T�rk K�lt�r Eserleri‟nin meydana �ÝkarÝlmasÝ da bir tesad�f eseri olmuĢtur. 

Ġngiliz zabitlerinden Bower, 1890 yÝlÝnda Ku�a Ģehrinde bulunduğu sÝrada, iki yerli T�rk k�yl�s�nden 

kayÝn ağacÝ kabuğuna yazÝlÝ bir yazma eser satÝn almÝĢ ve bunu Kalk�ta‟daki Asya Tetkik Cemiyetine 

vermiĢtir. Ertesi yÝl cemiyetin katibi tarafÝndan yazÝlan makalede bu eserin IV. asrÝn sonlarÝna doğru 

kaleme alÝnan ve o g�ne kadar bilinen Hint�e yazÝlÝ eserlerin en eskisini teĢkil ettiği a�ÝklanmÝĢtÝr. 

Bilindiği gibi, Hindistan‟Ýn havasÝ �ok rutubetli olduğundan, orada muhafaza edilen yazma eserlerin 

tarihi nispeten yeni olup, bunlarÝn en eskileri XI. asra ait bulunmakta idi. 609 yÝlÝna ait bir yazma eser 

Japonya‟da muhafaza edilmiĢtir. 

T�rkistan‟da bu kadar eski bir devire ait bir eserin bulunmasÝ �limlerin dikkatlerini bu taraflara 

y�neltmelerine sebep olmuĢtur. 1892 yÝlÝnda buralara gelen FransÝz seyyahÝ Dutreuil de Rhins‟in 

Hotan Ģehrinde satÝn aldÝğÝ bir eserin 1897 yÝlÝnda tetkik ve neĢrinden sonra, T�rkistan en m�him 

araĢtÝrma sahasÝ haline gelmiĢtir. Bu sonuncu eser II. asra ait olup, Hint�enin prakrit Ģivesinde 

yazÝlmÝĢ, burkan mezhebi �er�evesi i�inde, manzum par�alar ihtiva etmekte idi. Eserin yazÝldÝğÝ 

alfabe de, o g�ne kadar yalnÝz Hindistan‟Ýn Ģimalinde bulunan taĢ-kitabelerde kullanÝldÝğÝ zannedilen, 

kharoĢthO alfabesi idi.  

T�rkistan‟Ýn asÝl ahalisini teĢkil eden T�rklerin memleketlerinde bu gibi eserlerin bulunduğundan 

haberleri vardÝ; fakat bunlarÝn mahiyeti ve bu eserlerin T�rk milli tarihi i�in olduğu kadar, cihan k�lt�r 

tarihi i�inde taĢÝdÝklarÝ ehemmiyet hakkÝnda malumatlarÝ yok idi. Bilindiği gibi, yapÝ malzemesinin 

kÝtlÝğÝndan dolayÝ, Ģarki T�rkistan‟daki binalar umumiyetle kerpi�ten yapÝlmÝĢ olup, zamanla harabe 

haline gelmiĢ olan bu yapÝlarÝn enkazÝ ziraatle uğraĢan yerli k�yl�ler i�in m�kemmel bir g�bre hazinesi 

teĢkil etmiĢtir. Bu g�bre tarlalara nakledilirken, bunlar arasÝnda bulunan yazma eserlerin de bir kÝsmÝ 

g�bre vazifesi g�rm�Ģ ve birka�Ý da b�ylece seyyahlarÝn eline ge�miĢtir.  

Bundan sonra artÝk T�rkistan devamlÝ araĢtÝrma sahasÝ olmuĢtur. Burada yapÝlan araĢtÝrmalara 

sÝrasÝ ile Ģu milletler iĢtirak etmiĢtir. (Ģarki T�rkistan‟da yapÝlan araĢtÝrma ve bunlarÝn neticeleri 

hakkÝnda toplu malumat i�in bk. Vilhelm Thomsen, Aus Ostturkentans Vergangenheit, Alm. trc. H. H. 

Schaeder, Ungar, Jahrb. V, H. 1, 1925, s. 1-24; W. Geiger, Die arch�olog und literarischen Funde in 

Chin Turkestan und ihre Bedeutung f�r die oriental. Wissenschaft, Erlangen, 1912 ve H. L�ders, �ber 

die literarischen Funde von Osttuskistan Sitzb. PAW, 1914): 

1. Finder. 1898 yÝlÝnda C. Munck ile Dr. Otto Donner garbi �in ile Ģarki T�rkistan‟da bir 

araĢtÝrma yapmÝĢlardÝr. (Bk. O. Donner, Resa i Central Asien 1898, Helsingfors, 1901). 



 1600 

2. Ruslar. 1898 yÝlÝnda, daha �nce de arkeoloji seyahatleri ile tanÝnmÝĢ olan Klementz Ģark� 

T�rkistan‟Ýn Ģimal kÝsmÝnda bulunmuĢ ve Turfan harabelerini tetkik etmiĢtir. (bk. D. Kementz, 

Nachrichten �ber die von der Kaiserl. Akad. d. wiss zu St-Petersburg im Jahre 1898 ausger�st, 

Exped. nach Turfan H. 1 [Rus�adan trc. O. v. Haller] , Petersburg 1899). 

3. Ġngilizler. 1900/1901 yÝllarÝnda, Hindistan‟da bulunan Aurel Stein, Hindistan h�k�metinin 

yardÝmÝ ile, T�rkistan‟Ýn cenup yolu �zerinde araĢtÝrma gezisinde bulunmuĢ ve bilhassa Hotan ve 

civarÝnÝ tetkik etmiĢtir. Burada harebelerde bulunan yazma eserlerinin �oğu  

kharowthO alfabesi ile tahta �zerine yazÝlmÝĢ mektup ve vesikalarÝndan ibaret olup, bunlarÝn bir 

kÝsmÝ II. III. asÝrlara ait bulunmaktadÝr. AynÝ harabelerde eski T�rk alfabesi ile yazÝlan T�rk�e vesikalar 

da bulunmuĢtur. Buralarda meydana �Ýkan vesikalarÝn en eskisi 98 (M.�.) yÝlÝna ait ve askeri teĢkilat 

ile ilgilidir. Cenup yolunun Ģark ucundan ve �in seddinin biraz aĢağÝsÝnda bulunan Tung-Huan Ģehri 

civarÝnda, dağlar oyularak yapÝlan “Bin bir burkan mağaralarÝ” vardÝr. BunlarÝn �oğu, Turfan 

harabelerinde olduğu gibi, renkli resimler ile s�slenmiĢtir. Daha AvrupalÝlar buralara gelmeden, Tao 

mezhebine mensup bir kesiĢ tarafÝndan burada bir k�t�phanenin bulunduğu haber verilmiĢti. Bu 

k�t�phanenin bulunduğu oda, 1000 yÝllarÝna doğru, d�Ģmanlardan muhafaza maksadÝ ile, kapÝsÝ 

taĢlar ile �r�lm�Ģ olup, bir tamir esnasÝnda keĢfedilmiĢ ve i�indeki eserlerden b�ylece haber alÝnmÝĢ 

idi. Bu k�t�phanedeki eserlerin m�him bir kÝsmÝ, Aurel Stein tarafÝndan, Londra‟ya nakledilmiĢtir. Bu 

zat 1913/1914 yÝllarÝnda bir daha oralarÝ ziyaret etmiĢtir. Londra‟ya getirilen yazmalar India Office 

k�t�phanesinde olup, bir kÝsmÝ sonradan British Museum‟a nakledilmiĢtir. Bir kÝsmÝnÝn, muhtemel 

olarak T�rk�e yazmalarÝn, anlaĢma gereğince, Hindistan h�k�meti merkezinde bir k�t�phaneye 

verilmiĢ olmasÝ m�mk�nd�r. (bk. A. Stein, Ancient Khotan, Dailent report of archelog. exploart in 

Chinese Turkestan I-II, Oxford 1907; Serendia. Detailed report of expl. in Central Asia and 

Westermost China, I-V, Oxford, 1921; -Innermost Asia-Detailed report of expl. in Central Asia, Kansu 

and Eastern Iran, I-IV, Oxford, 192). 

4. Almanlar. Bundan sonra daha itinalÝ hazÝrlanmÝĢ olan Alman heyetlerinin araĢtÝrmalarÝ gelir. 

Alman h�k�meti ve Alman ilim cemiyetlerinin geniĢ maddi yardÝmÝ ile desteklenen bu araĢtÝrmalarÝn 

neticeleri de, diğerlerine nispetle daha verimli olmuĢtur. 

Ġlk Alman Heyeti, 1902-1903 yÝlÝ kÝĢÝnda, Gr�nwedel idaresinde, Turfan ile UygurlarÝn devlet 

merkezi olan Kara-ġehir ve Ġdikkut-ġehri civarÝnda araĢtÝrmalarda bulunmuĢtur. (bk. a. Gr�nwedel, 

Bericht �ber arch�ologische arbeiten in Idikutschari und Ungebung im Winter 1902-1903 Sitzb. d. Kgl. 

Bayer. Akad. d. Wis XXIV, Abt. 1, M�nchen, 1906). 

Ġkinci Alman Heyeti 1904 yÝlÝnÝn son baharÝndan 1907 yÝlÝnÝn ĢubatÝna kadar araĢtÝrmalarÝna 

devam etmiĢ ve meĢhur A.V. LE Coq riyasetinde �alÝĢmÝĢtÝr. (bk. A. V. Le Coq A short account of the 

origin, journey and results of the first royal Prussian (second German) expedition to Turfan in Chinese 

Turkistan, JRAS, Apr. 1909; - Reise und Ergebnisse der zweiten Deutschen Turfan Expedition. Mitt. 
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d. Georg. Ges. in M�nchen, V, H. 1, 1910;- Bericht �ber Reisen und Arbeiten in Chinesisch-Turkistan. 

Zeitschr. f. Ethnologie, H. 4-5, 1907). 

���nc� Alman Heyeti, 1908-1912 yÝllarÝ arasÝnda, kÝsmen Gr�nwedel‟in idaresinde �alÝĢmÝĢ ve 

bilhassa duvar resimlerinin nakli ile meĢgul olmuĢtur. 2. ve 3. Turfan heyeti i�in bk. bir de A. v. Le 

Coq, Auf Hellas Spuren in Ostturkistan. Berichte und Abenteuer der II. und III. Deutschen Turfan-

Expedition (Leipzig, 1926, 166 s., bir �ok resim ve haritalar ile). 

D�rd�nc� Alman Heyeti, 1913-1914 yÝllarÝnda, bu defa tekrar A.v. Le Coq idaresinde 

�alÝĢmalarÝna devam etmiĢtir (bk. A.v. Le Coq, Die vierte Deutsche Turfan-Expedition, Turan, 1918, 1-

2). Ġlk d�nya harbinin baĢlamasÝ ile, Alman heyetinin faaliyeti durmuĢtur. A.v. Le Coq‟un T�rkistan‟da 

ge�irdiği m�ddet i�inde yaptÝğÝ m�Ģahadeleri ile araĢtÝrmalarÝn neticeleri hakkÝnda kaleme almÝĢ 

olduğu eserleri i�in bk. Von Land und Leute in Ostturkistan. Berichte und Abenteuer der 4. Deutschen 

Turfanexpendition (Leipzig, 1928; 183 s., bir �ok resim ve haritalar ile). 

5. Japonlar Japon burkancÝlarÝndan keĢiĢ Kont Otani 1902 yÝlÝnda Ku�a civarÝnÝ araĢtÝrmÝĢ ve 

sonralarÝ Ģarki T�rkistan‟Ýn diğer kÝsÝmlarÝnÝ da gezerek, Tung-Huan‟daki k�t�phanenin m�him bir 

kÝsmÝnÝ memleketine nakletmiĢtir. Japonca‟daki T�rk�e eserlerin m�him miktarda olduğu anlaĢÝlmakla 

beraber, bunlarÝn mahiyeti hakkÝnda hen�z bir bilgiye sahip bulunmamaktayÝz. 

6. FransÝzlar FransÝz sinologlarÝndan P. Pelliot 1906-1909 yÝllarÝnda �in‟de yaptÝğÝ seyahati 

esnasÝnda Ģarki T�rkistan‟Ý da ziyaret etmiĢ ve Tung-Huan‟daki yazmalarÝn bir kÝsmÝnÝ Paris‟e 

g�t�rm�Ģt�r. Bu yazmalar P. Pelliot‟nun hayatÝnda kendi evinde kalmÝĢ ve �l�m�n� m�teakip, Biblioth 

National‟e nakledilmiĢtir. Bu kolleksiyona dahil yazmalarÝn mahiyeti hen�z belli değildir (bk. P. Pelliot 

Rapport sur mission au Turkestan chinos 1906-1909) Comptes rendus des Seances de I‟Acad, des 

Iuscript, et Bell Lettres, Paris, 1910). 

7. �inliler Son zamanlarda �in‟de de eski eserlerin memleket dÝĢÝna �ÝkarÝlmasÝ yasağÝ 

konulmuĢ ve bundan sonra T�rkistan‟da bulunan eserlerin resmi memurlarÝn eline ge�en kÝsmÝ 

Pekin‟deki Milli k�t�phaneye nakledilmeye baĢlanmÝĢtÝr. Tung-Huan k�t�phanesindeki eserlerin kalan 

kÝsmÝ b�ylece Pekin‟e g�nderilmiĢtir. Pekin‟deki eski T�rk�e eserlerin mahiyeti hakkÝnda bir bilgiye 

sahip bulunmuyoruz. YalnÝz meĢhur �inli �lim ve seyyah H�en Tsang‟Ýn vaktiyle T�rk�eye terc�me 

edilmiĢ olan seyahatnamesinin iki cildinin bu eserler arasÝnda bulunduğunu hatÝrlatmak faydalÝ olur 

(aĢ. bk.). 

Bir taraftan birinci d�nya harbinin araya girmiĢ olmasÝ, diğer taraftan �inlilerin eski eserler 

hakkÝnda koyduklarÝ yasaklar, b�y�k bir hÝzla ele alÝnmÝĢ bulunan araĢtÝrmalarÝn devamÝna mani 

olmuĢ ve harpten sonra her milletin kendi dahili meseleleri ile uğraĢmalarÝ b�y�k �l��de ilmi heyetlerin 

g�nderilmesine imkan vermemiĢtir. Bundan sonra meydana �Ýkan eserler artÝk tesad�flere ve ayrÝ 

ĢahÝslarÝn baĢka maksatlar ile giriĢtikleri teĢebb�slere m�nhasÝr kalmÝĢtÝr. Bu sonuncular ara 
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sÝnda bilhassa m�him bir eserin ilim d�nyasÝnca nasÝl malum olduğunu burada kaydetmek 

isterim. Berlin‟de tahsilde bulunan Ģarki T�rkistanlÝ talebelerden biri bir tatil esnasÝnda, b�y�k hacimde 

ve 100 varakÝ ge�en bir T�rk�e yazma getirmiĢ idi. Berlin akademesi labaratuvarÝnda bu yazma 

temizlenip, �t�lenerek, istifade edilebilecek Ģekle getirildikten sonra, sinolog arkadaĢlarÝnÝn yardÝmÝ 

ile, bu eserin 629-640 yÝllarÝnda �in‟den Hindistan‟a seyahat eden ve bu devrin �ok m�him g�rg� 

Ģahiti olan �inli H�en-Tsang‟Ýn eserinin o zamanlarda T�rkler tarafÝndan kendi dillerine �evirdikleri bir 

terc�mesi olduğu tespit edildi. Paraya ihtiyacÝ olan talebe bu eseri satmak istiyordu. Eserin 

ehemmiyeti tebar�z ettirilerek, T�rkiye Maarif vekaletine m�racaat edilmiĢ ise de, m�spet bir cevap 

alÝnamamÝĢ ve eser Paris Milli k�t�phanesine satÝlmÝĢtÝr. M�him bir kÝsmÝnÝn sonralarÝ Pekin 

k�t�phanesinde bulunduğu anlaĢÝlan bu eser, �incenin yabancÝ kelimelerin yazÝlÝĢÝna m�sait 

olmamasÝ karĢÝsÝnda, T�rk k�lt�r tarihi i�in en m�him kaynaklarÝndan birini teĢkil etmektedir. 

Ġstanbul �niversitesi k�t�phanesinde, YÝldÝz sarayÝndan gelen yazmalar arasÝnda, hen�z 

temizlenmemiĢ yazmalarÝ ihtiva eden bir paket bulunmuĢtur. Bu paketin saraya neden ve nasÝl geldiği, 

kati olarak, aydÝnlanamamÝĢtÝr; fakat bunun Turfan‟dan geldiğine muhakkak g�z� ile bakÝlabilir. Paket 

i�inde Uygur alfabesi ile yazÝlan 7 vesika, manicilere ait bir sahifenin par�asÝ, bir burkan metnine ait 

bir sahifenin bir par�asÝ,  tahta-basma ile teksir edilen b�y�k bir sahifenin bir kÝsmÝ, 14 par�adan 

ibaret �ince tomarlar, Hint alfabesi ile yazÝlÝ bir eserin 10 sahifesi ve aynÝ Ģekilde, fakat her iki tarafÝ 

yazÝlÝ bir eserin 10 sahifesi ve aynÝ Ģekilde, fakat her iki tarafÝ yazÝlÝ bir sahife bulunmaktadÝr (tafsilat 

i�in bk. Ural-Altaische Jahrb�cher). 

Bug�n birbirinden �ok uzak olan bu muhtelif memleketlerin k�t�phanelerini s�sleyen bir T�rk 

eserlerinin bir T�rk k�t�phanesinde filmler halinde bile olsa, toplanmasÝ zaruridir. T�rk k�lt�r�n� 

AraĢtÝrma Enstit�s�n�n bu hususta �n-ayak olmasÝnÝ beklemek, yerinde bir dilek olur, kanaatindeyim. 

Berlin Akademisinde bulunan eserlerin sayÝsÝ ve mahiyeti hakkÝnda sarih bilgiye sahip 

bulunuyoruz. Bug�ne kadar neĢredilmiĢ olan eserlerin m�him bir kÝsmÝ bu koleksiyona dahil 

eserlerdir. Tek t�k neĢredilen par�alar dÝĢÝnda, diğer k�t�phanelerde bulunan T�rk�e yazmalar 

hakkÝnda yeterli bilgimiz yoktur. NeĢredilen eserler hen�z neĢredilmemiĢ olan eserler ile kÝyaslanacak 

olursa, bu nispetin 1/100‟i dahi bulmadÝğÝ emniyetle s�ylenebilir. 

ġimdiye kadar ele ge�irilmiĢ olan bu T�rk�e eserlerin yalnÝz bir tesad�fle ve ancak kazma 

k�reğin vurulduu yerlerde meydana �ÝkmÝĢ olduğunu unutmamak lazÝmdÝr. onun i�in bu k�lt�r 

eserlerinin en b�y�k ve belki de en m�him kÝsmÝnÝn h�l� toprağÝn altÝnda bulunduğunu hesaba 

katmak doğru olur. YalnÝz dua edelim de, daha planlÝ araĢtÝrmalara imkan buluncaya kadar, T�rk 

vatanÝnÝn bu b�lgesinin bu eserleri bin yÝldan fazla ihtimamla muhafazasÝna yardÝm eden, kuru ve 

yağmursuz iklimi ile ab-u-havasÝ değiĢmesin ve daha bir m�ddet bizim bu eski k�lt�r hazinemizi 

kucağÝnda muhafazaya devam etsin. 

II. Eski T�rk Hukuk VesikalarÝ ve Bunlar �zerinde YapÝlan �alÝĢmalar 
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B�t�n bu yazÝlÝ malzemenin burada ancak i�timai hayatta insanlar arasÝnda her t�rl� muamele 

ve anlaĢma ile ilgili kayÝtlar ve bilhassa hukuk vesikalarÝ �zerinde durulacaktÝr. 

ġimdiye kadar bu vesikalar �zerinde yapÝlmÝĢ olan belli-baĢlÝ �alÝĢmalar, neĢir tarihi sÝrasÝ ile, 

ĢunlardÝr: 

1. Amyot, Memoires concernant I‟Historie les sciences les Arts, le moeurs… XIV, 1789. 

ġark� T�rkistan‟da bulunan 15 vesikanÝn FransÝzcaya terc�mesi; Min s�l�lesi devrine �it bu 15 

�ince ve Uygurca vesikanÝn eski taĢbasma neĢri Akad. Nauk‟un ġarkiyat Enstit�s�nde 

bulunmaktadÝr. Burada bahis mevzuu edilen 3 Uygurca vesika i�in bk. aĢ. 2. 

2. J. Klaproth, Abhandlung �ber die Sprache und Schrift der Uiguren, 1812. 

Burada Min s�lalesi devrine ait 3 Uygurca vesika neĢredilmiĢtir; krĢ. yk.1. 

3. W. Radloff, Altuigurische Sprachproben aus Turfan von Dr… Klementz. Nachrichten �ber 

diye von d.k. Akad. d. Wiss. zu St.Petersburg im Jahre 1898 ausger�stete Expedition nach Turfan nr. 

1, 1899, s. 55 v.d. 

Burada 2 hukuk vesikasÝ iĢlenmiĢtir. 

4. W. Radloff, Uigurische Schrftst�cke in Text und �bersetzung „Albert Gr�nwedel, Bericht �ber 

archeolog. Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902/1903.  ABAW, KI. 1, c. XXIV, Abt. 

I, M�nchen, 1905). 

Burada 24 eski T�rk�e hukuk vesikasÝ okunmuĢ ve terc�me edilmiĢtir. 

5. W. Radloff, Ein F ragment in T�rkischer Runenschrift (Ġzvest. Aked. Nauk, 1910, s. 1025-

1029). 

Bu par�a S. F. Oldenburg tarafÝndan Ģarki T�rkistan‟dan getirilmiĢtir. 

6. V. Thomsen, M. A. Stein Manuscripts in Turkish “runic” script (Jras, 1912, January). 

Burada eski T�rk alfabesi ile yazÝlmÝĢ birka� hukuk vesikasÝ bulunmaktadÝr (krĢ. A. Bernstam, 

Sotsialno-ekonomi�eskiy stroy orhono-eniseyskih t�rok, 1946, s. 53-54). 

7. W. Radloff, Uigurische Sprachdenkm�ler. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit 

Erg�nzungen von  

S. Malov herausgeben. Leningard, 1928. 

ġimdiye kadar neĢredilen en b�y�k vesika mecmuasÝ olup, 102 muhtelif vesika ihtiva 

etmektedir. 
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8. A.v. Le Coq Handschriftliche uigurische Urkunden aus Turfan (Turan, 1918, s. 449-460). 

Burada 4 vesika neĢredilmiĢtir (krĢ. S. E. Malov, Zap, Kolleg. vostokovedov, I, 1925, s. 552-

556). 

9. A.v. Le Coq, Kurze Einf�hrung in die uigurische Schrift (USOS, XXI, 19…, S. 107-109). 

Numune olarak, 2 hukuk vesikasÝ neĢredilmiĢtir. 

10. Cl. Huart, Documents de I‟Asie Centrale (Mission Pelliot). Trois actes notair�s arabes de 

Yarkend (JA, IV, 1914). 

Buradaki vesikalar 1096, 1112 ve 1114 yÝllarÝna ait bulunmaktadÝr. 

11. S.E. Malov, Dva uygurskih dokumenta (RabotÝ vost�n. fakult. Sredne-Asiatsk. gosular. 

universteta: „ĠWd� „l-c�man, TaĢkent, 1927, s. 387-394). 

Burada 2 vesika okunmuĢ, terc�me ve izah edilmiĢtir. 

12. S. E. Malov, Uygursckie rukopisn dokument eksped. S.F. Oldenburga (Zapiski instit. 

vostokovedeniya Akad. Nauk, I, Leningard, 1932). 

Burada 5 hukuk vesikasÝ okunmakta, terc�me ve izah edilmektedir. 

13. R. Rahmeti Arat, Uygurca yazmalar arasÝnda (T�rk Tarih, Arkeologiya ve Etnografya 

Dergisi, Ġstanbul, 1938, III, 101-102). 

Burada evvelce Radloff-Malov, Uigur Sprachd., s. 28-32 nr. 22‟de neĢredilmiĢ olan bir vesika 

yeniden ele alÝnmÝĢtÝr. 

14. G. J. Ramstedt, Four Uigurian documents (C. G. Mannerheim, Across Asia from West to 

East in 1906-1908, Helsinki, 1940, s. 1-12). 

D�rt vesikanÝn faksimilesi, okunuĢu ve terc�mesi verilmektedir. 

15- S. Malov, Pamyatniki drevnet�rksoy pismennosti (Akad. Nauk SSR, Moskova-Leningrad, 

1951). 

Burada bulunan 7 vesikadan ilk ikisi (1. s. 200-204 ve 2. s. 204-207) ilk defa neĢredilmekte olup, 

diğer 5 vesika Usp‟den alÝnmÝĢtÝr (=R. 7, 16, 19, 27, 28). 

16. Masao Mori, A Study on Uygur Documents of Loans for consumption (Mem. of the 

Research Depart of the Toyo Bunko, nr.20,1960). 

Bir vesika okunmuĢ, terc�me ve izah edilmiĢtir. 
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17. R. Rahmeti Arat, Uygurca yazmalar arasÝnda (Ural-Altaische Jahrb�cher). 

Burada Ġstanbul‟da bulunan bir vesikanÝn metni, terc�me ve izahÝ yapÝlmÝĢ ve Ġstanbul 

koleksiyonu hakkÝnda malumat verilmiĢtir. 

Bunlar dÝĢÝnda, vesikalarÝn Ģekil ve muhtevasÝ ile ilgili �alÝĢmalar i�in bk. H. Herrfahrdt, Das 

Formular der uigurischen Schuldurkunden (Zeitschr. f. vergl. Reschtswissenschaft, XLVIII, Stuttgart-

Berlin, s. 93-103); A. Caferoğlu, Uygurlarda hukuk ve maliye IstÝlahlarÝ (T�rkiyat Mecm., 1934, 43 s.); 

A. N. BernĢtam, Uygurskie y�ridi�eskie dokument (Probl. isto�nikovedeniya, III, 1940, s. 61-84); I. 

GiriĢ, II. Hukuk vesikalarÝnÝn neĢri ve bunlarÝn eski T�rk�e abideler arasÝndaki yeri, III. VesikalarÝn 

Umumi hatlarÝ, IV. Vesika Ģekillerinin menĢei ve V. vesikalarÝn nevileri kÝsÝmlarÝnÝ ihtiva eden bu 

makaleyi g�rmek m�mk�n olmamÝĢtÝr. 

ġimdiye kadar neĢredilmiĢ olan Uygur vesikalarÝ ile ilgili �alÝĢmalar arasÝnda sayÝ ve dolayÝsÝyla 

�eĢit bakÝmÝndan, Radloff Malov‟un Uigurische Sprachdenkm�ler‟i en m�him bir yer iĢgal eder. Fakat 

bu neĢrin de, eserden herkesin istifadesine engel olan bir�ok eksikleri vardÝr. Msl. Burada 102 

vesikadan ancak 39 vesikanÝn transkripsiyonu verilmiĢ olup, bunlar da Rus alfabesinin iĢaretli harfleri 

ile yapÝlmÝĢ bulunmaktadÝr. Bu metinler de Radloff‟un, sonralarÝ kendisinin de vazge�miĢ olduğu, eski 

T�rk�e hakkÝndaki yanlÝĢ nazariyesine g�re okunmuĢ olduğundan, bunlar istifadeyi kolaylaĢtÝrmaktan 

ziyade, zihinleri karÝĢtÝracak bir Ģekil almÝĢtÝr. Esere alÝnmÝĢ olan vesikalarÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝn 

transkripsiyonu verilmemiĢ, fakat vesikalarÝn metni, m�ellifin kendi okuyuĢuna g�re, uygur harfleri ile 

tab edilmiĢtir. VesikalarÝn faksimileleri esere eklenmemiĢ olduğundan, teredd�tl� yerlerin kontrol� 

g��leĢmekte ve bir�ok hallerde bu b�sb�t�n imkansÝz olmaktadÝr. S. Malov‟un tashihleri de her suale 

cevap verecek mahiyette değildir. W. Radloff terc�me ve izahlarÝ Almanca yazÝlmÝĢ olduğu halde, 

esere sonradan Malov tarafÝndan yapÝlan ek ve tashihler, bilhassa lugat�edeki T�rk�e s�z ve tabirlerin 

karĢÝlÝğÝ Rus�a olarak verilmiĢtir. Bu husus da eserden vasÝtasÝz olarak istifadeyi g��leĢtirmektedir. 

Burada bu kÝymetli eserin k���msendiği fikri anlaĢÝlmasÝn. Bununla ancak bu metinlerin, asÝl dilciler 

dÝĢÝnda, vesikalarÝn muhtevasÝ ile ilgilenmek isteyen kimselerin istifade edecekleri bir halde 

bulunmadÝğÝ belirtilmek istenilmiĢtir. 

Diğer taraftan vesikalarÝn g�nl�k hayat ihtiyacÝna g�re ve muvakkat bir zaman i�inde mahdut bir 

muhit i�in kaleme alÝndÝğÝ ve bundan dolayÝ yazÝsÝnÝn, istisnasÝz olarak, iĢlek el yazÝsÝ ile yazÝldÝğÝnÝ ve 

diğer Uygurca metinler ile, msl. dini metinler ile, mukayese edilmeyecek derecede g�� okunduğunu 

da unutmamak gerekir. Bu vesikalarda ge�en ĢahÝs adlarÝ ile �ok defa yalnÝz bu gibi vesikalara has 

olan kÝsaltÝlmÝĢ tabirler, bug�n kullanÝlmayan kÝsmen, T�rk�e ve kÝsmen T�rklerin temasta 

bulunduklarÝ komĢularÝndan alÝnan �l�� ve �l�ek isimleri ve bunlarÝn kÝymetlerinin tayininin g��l�ğ�, 

okunmasÝ kadar metnin anlaĢÝlmasÝnÝ da zorlaĢtÝran amillerdir. BunlarÝn doğru tespiti ve tayini belki de 

bu vesikalarÝn toplu halde bir araya tetkiki ile ancak m�mk�n olabilir. 

Hukuk vesikalarÝnÝn araĢtÝrÝlmasÝnÝn, milletlerin i�timai m�esseselerinin geliĢmesini takip 

hususunda ne kadar b�y�k yardÝmda bulunabileceğini burada hatÝrlatmak bile fazladÝr. YalnÝz bu 
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m�nasebetle Ģu noktanÝn unutulmamasÝ gerekir. Tarihimizin eski devirlerinde T�rklerin v�cuda 

getirdikleri m�esselerinin esaslarÝ hakkÝnda malumat verebilecek ve T�rklerin kendileri tarafÝndan 

yazÝlan bu malzemenin ehemmiyeti, yalnÝz hukuk sahasÝ hudutlarÝ i�inde kalmaz, T�rk k�lt�r tarihinin 

her dalÝnÝ az-�ok ilgilendirir. ��nk� T�rk �lkesinin bu b�lgesi -T�rklerin kurduklarÝ diğer benzer 

merkezleri meydana �ÝkÝncaya kadar, bunu emniyetle s�yleyebiliriz - T�rk tarihinde �yle b�y�k bir rol 

oynamÝĢtÝr ki, biz bunu ancak T�rkiye‟nin d�nya k�lt�r tarihinde oynadÝğÝ rol ile mukayese edebiliriz. 

Onun i�in bu b�lgedeki malzemenin tetkiki bize o devirdeki durumlarÝnÝ hen�z a�Ýk g�remediğimiz 

diğer T�rk b�lgelerindeki m�esseseleri tasavvur etmemize ve oralarda muhafaza edilen tek t�k 

vesikalarÝ daha iyi anlamamazÝ yardÝm edecektir. 

III. Hukuk VesikalarÝnÝn Mahiyeti 

Mevcut vesikalarÝn bir kÝsmÝ ĢahÝslarÝn cemiyet ve devlet ile olan m�nasebetlerine ait olup bir 

kÝsmÝ da ayrÝ fertler arasÝnda cereyan eden muamele ile ilgilidir. 

Fertler arasÝnda yapÝlan muamelenin devletin bu hususlarÝ tanzim eden kanunlarÝna istinat etmiĢ 

olmasÝ tabiidir. Aksi takdirde fertler arasÝnda yapÝlan akitlerin manasÝ kalmazdÝ. YalnÝz burada 

bilhassa bir noktaya dikkatin �ekilmesi icap eder. Mukaveleler arasÝnda �yle vesikalar vardÝr ki, 

bunlardan zikredilen mevzulardan bazÝlarÝ i�in bug�n ayrÝca mukavele yapmak ve senet tanzim 

etmek, fuzuli olmasa bile, tuhaf karĢÝlanabilir. Msl. bir yerden baĢka bir yere gidip gelmek i�in, birinden 

bir eĢek kiralanÝyor ve bunun i�in Ģahitler �n�nde bir senet imzalanÝyor. Senette kira bedelinin nev‟i ve 

miktarÝ tayin ile bunun d�n�Ģte �deneceği tespit ediliyor. Bedelin �denmediği takdirde, kiracÝnÝn baĢka 

biri ile m�Ģterek arazisinden kiralayanÝn istifade edeceği ve yolda eĢek herhangi bir kazaya uğradÝğÝ 

takdirde de, kiracÝnÝn eĢek sahibine baĢka bir eĢek vereceği taahh�t ediliyor. -�ok az miktarda alÝnan 

�d�n� paralar i�in de buna benzer senetler yapÝlmÝĢtÝr. Para meselesinde belki de bu iĢle meĢgul, bir 

nevi bankacÝlÝğÝn mevcudiyeti d�Ģ�n�lebilir. -Bu �eĢit senetler arasÝnda bir tanesi de birine ait olan 

cariyenin bir m�ddet �alÝĢtÝrÝlmak �zere, baĢka birine devri ile ilgilidir. M�ddeti gelince, cariye eski 

sahibinin yanÝnda d�n�yor. Bu iki ĢahÝs arasÝnda artÝk herhangi bir dava mevzuu kalmamÝĢ olmasÝ 

icap eder. Fakat ileride cariyenin eĢyasÝ (elbise v.b.) hususunda itiraza maruz kalmamak i�in, yeniden 

bir vesika tanzim ediliyor. Cariyenin eĢyalarÝ ile birlikte geri alÝndÝğÝ ve bu hususta herhangi bir dava 

mevzuu kalmadÝğÝ tespit edildikten sonra, eğer buna itaraz eden ve aksini iddiada bulunan biri 

�Ýkarsa, ceza olarak, b�y�k orduya beĢ altÝn yastuk, Ģehzadelere birer altÝn yastuk, Iduk-Kut‟a bir altÝn 

yastuk, Ko�u‟daki hazineye bir g�m�Ģ yastuk �deyecektir. Cariyenin o m�ddet i�inde �alÝĢtÝğÝ i�in 

�denen para iki yastuk ve yirmi g�m�Ģten ibarettir. Cariyenin �alÝĢtÝğÝ yerde bÝrakmÝĢ olduğu veya 

b�yle bir iddiaya mevzu teĢkil edilebilecek eĢyasÝnÝn kÝymeti her halde ceza olarak tespit edilen 

miktarÝn �ok �ok d�nunda bulunmasÝ icap eder. 

B�t�n vesikalar tetkik edilip, bu devreye ait diğer malumat bir araya getirilinceye kadar, bu 

hususta bir fikir ileri s�rmek doğru olmamakla beraber, insanlarÝn o zamanlar Ģimdikinden daha �ok 

kanunlara bağlÝ olduklarÝ d�Ģ�n�lebilir. 
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Fertlerin devlet m�esseseleri ve cemiyet i�indeki muhtelif z�mreler (ruhani, askeri, idari vb.) ile 

olan ilgileri hakkÝnda da vesikalardan olduk�a m�him malumat elde etmek m�mk�nd�r. 

VesikalarÝ, a�Ýk olarak, iki b�l�mde toplamak m�mk�nd�r: 1. fertlerin, ayrÝ ayrÝ veya toplu halde, 

kendi aralarÝndaki muamelenin tanzimi ve 2. fertlerin, ayrÝ ayrÝ veya toplu bir halde, devlet ile olan 

m�nasebetlerinin tanzimi. Bu iki b�l�m, duruma g�re, birbirine karÝĢmÝĢ olarak da vesikalarda 

ifadesini bulmaktadÝr. Devletle ilgili olanlar n�fus sayÝmÝ, aynen veya nakden �denen muhtelif vergiler, 

devlet iĢletmeleri olarak vasÝflandÝrabileceğimiz m�esseselerde iĢ m�kellefiyeti vb. hususlarda 

devletin tebaaya karĢÝ tutumu cari kanun ve h�k�mleri ile tespbit edilmiĢ olduğundan, bunlarÝn 

vesikalara intikali ancak istisnai hallerde bahis konusu olmaktadÝr. BunlarÝn teferruatÝnÝ o devrin kanun 

dergilerinde aramamÝz gerekir. 

Fertler arasÝndaki muamelelere esas olan kanunlarÝn mahiyeti yakÝndan bilinmemekle beraber, 

vesikalarÝn tanziminde ve ehemmiyetlerine g�re g�zetilen usuller, b�yle bir i�timai nizamÝ tespit eden 

kanunlarÝn, hi� değilse esas hatlarÝ ile, mevcudiyetlerini icap ettirmektedir. Mesela ayrÝ ĢahÝslar 

arasÝnda yapÝlan anlaĢmalarda, itiraz hakkÝ olan kimselerin itirazda bulunmamalarÝ i�in, ayrÝca kayÝtlar 

konulmaktadÝr. Bunlar arasÝnda, vesikayÝ tanzim eden ĢahÝslarÝn durumuna g�re, en yakÝn 

akrabalardan baĢlayarak, en uzak akrabalara doğru (oğul, kÝz, b�y�k kardeĢ, k���k kardeĢ, g�vey, 

yeğen, dayÝ WadaĢ, WaWadaĢ, toEmÝĢ, uruE, tarÝE) zikredildikten baĢka, akrabalÝk dÝĢÝnda bir 

nizamÝn m�messilleri bazen yer almaktadÝr. Mesela onluE y�zl�g (arazi ile c�riye ve k�le satÝĢlarÝnda 

ve vasiyetn�melerde) “on-baĢÝ” ve “y�z-baĢÝ” t�birleri, �nceleri birer askeri tabir olmakla beraber, 

sonralarÝ sivil teĢkilat nizamÝnda da yer almÝĢtÝr. Cengiz devlet teĢkilatÝnÝn rehberleri olan Uygurlardan 

bu idare usul� Moğollara ve dolayÝsÝ ile onlarÝn idaresinde kurulan T�rk devletlerinde ve oralardan da 

T�rklere tabi olan diğer milletlere de ge�miĢtir. Son zamanlara kadar Rusya‟da umumi olarak 

kullanÝlmÝĢ olan, k�ylerde se�imle tayin edilen en k���k devlet memurunun unvanÝ “onbaĢÝ” 

(desyatnik) ve “y�z-baĢÝ” (sotnik) idi. BunlarÝn vesikalarda zikredilmiĢ olmasÝ, herhangi bir m�lkiyet 

hakkÝnÝn devri ve dolayÝsÝ ile devlet ve fertlerin hukuku ile ilgili bulunmasÝndan ileri gelmiĢ olmalÝdÝr. 

Bundan baĢka, umumiyetle “on-baĢÝ” ile “y�z-baĢÝ”nÝn zikredildiği vesikalarda ve onlardan 

baĢka, bir de alÝm�Ý ve birim�i (k�le satÝĢÝnda) zikredilmektedir ki, bunlarÝn da itirazlarÝnda herhalde bir 

kanuni mesnede dayanmÝĢ olmalarÝ lazÝm gelir. 

BazÝ vesikalarÝn halk huzurunda veya A ve B huzuunda tanzim edildiği ayrÝca kaydedilmektedir 

ki, bunlarÝn devletin ilgili memurlarÝ olup olmadÝğÝ araĢtÝrÝlmaya değer. 

IV. Hukuk VesikalarÝnÝn Nevileri 

Eski T�rk�e hukuk vesikalarÝnÝ, bug�nk� kullanÝĢlarÝna g�re senet, makbuz, mukavele vb. 

Ģeklinde, hukuk� kÝymetleri bakÝmÝndan da ayrÝ bir tasnife tabi tutmak m�mk�nd�r. Bazen vesikalarda 

bunlarÝn hukuk� durumlarÝ ayrÝca belirtilmiĢtir. Burada kullanÝlan t�birler ĢunlardÝr: 
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1. bitig, yazÝ ile tespit edilen herhangi bir muamele vesikasÝna verilen, umum� bir isimdir. 

Mis�lleri i�in bk. a) resm� id�re makamlarÝna verilen yazÝlÝ beyannamelerde (101/R 40, 121/R 

41,140/055, 215/67) ve b) fertler arasÝndaki yazÝlÝ anlaĢmalarda R3 ve 9; krĢ. Usp., fihrist). 

2. baĢ bitig, asÝl ve esas vesika i�in kullanÝlmÝĢ bir tabir olup, bunun yerine, �Ýn bitig (“hakiki 

senet”), �Ýn baĢ bitig veya �a bitig tabirleri de ge�er. Mesela birinin m�lk�nde bulunan bir kadÝn ev 

hizmet�isinin satÝĢ muamelesinde tanzim edilen vesikanÝn arkasÝna “A‟nÝn baĢ bitingi” kayÝtlÝdÝr 

(300/R61). -Vaktiyle satÝn alÝnan bağÝn baĢ bitiği aranÝp, bulunamamÝĢ; sonradan meydana �ÝktÝğÝ 

takdirde, bunun vu�ua olmasÝ kaydÝ ile, resm� kÝrmÝzÝ damga ile m�h�rlenerek, yeniden bir vesika 

tanzim edilmiĢtir. (80/84). -Bir bağÝn kiracÝsÝ; A‟nÝn verdiği senedin (baĢ bitig) idiĢ bitig olduğu, bunun 

�Ýn bitig olduğunu iddia etmeyeceği ve bağÝnÝ istediği anda i�de edeceği hakkÝnda teminat 

vermektedir (276/R 6). -Bir mektupta, Ko�u veya KÝzÝl‟da A‟nÝn baĢ bitig‟i bulunduğu ve bunun aranÝp, 

g�nderilmesi istenilmektedir (287/R 17). -Bir mukavelenin metninde baĢ bitig tabiri ge�mektedir 

(179/30). 

3. �Ýn bitig (bk. baĢ bitig, �Ýn baĢ bitig, �a bitg), hakiki sened, asÝl mukavele, Msl. biri A.‟ya bitig 

veriyor, onun kendisine bağ i�in verdiği baĢ bitig‟in olduğunu, bunun �Ýn bitig olduğunu iddia 

etmeyeceğini taahh�t ediyor (276/R 6). 

4. �Ýn baĢ bitig (krĢ. baĢ bitig, �Ýn bitig ve �a  bitig), hakiki, esas sened, vesika. Msl. bir 

mektupta, A‟ya ait bağÝ cemaatin zorla satmak istediği ve bunun yerine B‟ye baĢka bir bağ verileceği; 

bağÝmsÝz kalmak istemezse, kendisindeki idiĢ bitig‟i verip, �Ýn baĢ bitig yapÝp g�ndermesi, bitig 

gelince, eskisi yerine, yeni bir bağ alacağÝ yazÝlÝyor (292/24). 

5. idiĢ bitig, bununla kira veya ortaklÝk yolu ile, bir m�lkten muvakkaten istifade i�in tanzim edilen 

vesika anlaĢÝlmÝĢ olmalÝdÝr. Msl. muayyen miktar Ģarap mukabilinde biri bağÝnÝ baĢkasÝna iĢletmeğe 

veriyor; bu hususta mukavele m�nasebeti ile, bağ iĢletecek olan kendi tarafÝndan bir vesika imzalÝyor 

ve bağÝ i�in yapÝlan mukavelenin bir baĢ bitig olmayÝp, idiĢ bitig olduğu ve kendisinin bunun �Ýn bitig 

olduğunu iddia etmeyeceğini ve sahibi bağÝ ne zaman isterse, birikmiĢ kirasÝ ile birlikte, derhal iade 

edeceğini taahh�t ediyor (276/R 6). -AynÝ vesika ile ilgili olmasÝ muhtemel bir mektupta idiĢ bitig‟i 

verip, yerine �Ýn baĢ bitig tanzim edip g�nderilmesi istenilmektedir (292/R 24).  

6. �a bitig (krĢ. baĢ bitig, �Ýn bitig, �Ýn baĢ bitig), vesikalardaki kullanÝlÝĢÝna g�re, baĢ bitig vb. 

benziyorsa da, burada �a (“�nce”) kelimesinin asÝl manasÝ ile ilgili bir mefhum kastedilmiĢ olmalÝdÝr. - 

Radloff-Malov‟da bu tabir �� vesikada ge�mektedir. Nr. 35‟te Radloff‟un anÝa ve soa Ģeklinde okumuĢ 

olduğu bu tabiri Malov oa Ģeklinde tashih etmektedir. Nr.48‟de Radloff �a okumakta, fakat esere ilave 

edilen fotoda oa  yazÝlmaktadÝr. Nr. 112‟de ise, Radloff vesikanÝn yalnÝz terc�mesini vermekte ve 

bunu, “anf�ngliche Schrift” Ģeklinde terc�me etmektedir ki, bu �a  bitig‟e tekab�l eder. Sonradan 

Uygur harfleri ile basÝlan metinde Malov tarafÝndan �a  Ģeklinde, ince olarak dizdirilmiĢtir. Bunun 

metnin aslÝ ile bir daha karĢÝlaĢtÝrÝlmasÝ gerekir. Misalleri i�in bk. msl. biri, tasrih edilmemekle beraber, 

veresiye almÝĢ olmasÝ muhtemel bir mala karĢÝlÝk, bir �a  bitig veriyor; bunun kaybolmasÝ �zerine, bir 
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tutup turEu sened tanzim ediliyor ve eskisi meydana �ÝktÝğÝ takdirde, vu�ua olup, huk�ms�z kalacağÝ 

kaydediliyor (275/R5).-Bir�ok kimseler ile davalÝ olan, A‟ya ait g�m�Ģten Ģu kadarÝnÝ alÝyor ve bu 

hususta �a bitig‟e itirazÝ olmadÝğÝna, fakat diğer hususlarda davasÝ baki kalacağÝna dair bir senet 

veriyor (R 112). - Birinden faizle verilen g�m�Ģ alÝnÝyor ve �a  bitig‟i kaybolduğundan, yerine bu�ua  

bitig veriyor; eskisi meydana �Ýkarsa, huk�ms�z olacağÝ belirtiliyor (R 48).-AynÝ mealde baĢka bir 

vesika i�in bk. 184/35. 

7. vu�ua , bu�ua  bitig; kaybolan baĢ bitig veya �a bitig yerine ge�mek �zere tanzim edilen 

vesikaya delalet eder; bk. msl. satÝn alÝnmÝĢ olan bir bağÝn baĢ bitig „i aranÝp bulunamadÝğÝ, sonra 

meydana �ÝktÝğÝ takdirde vu�ua olacağÝ hakkÝnda resmi dairece, kÝzÝl damgalÝ bir vesika tanzim 

edilmiĢtir (80/04).-Diğer misalleri i�in bk. 6. �a  bitig‟de zikredilen vesikalar. 

8. yantut bitig, muayyen bir m�ddet i�in alÝnan malÝn iadesi m�nasebeti ile tanzim edilen vesika; 

bk. msl. biri A‟ya yantut bitig veriyor; bağÝn d�rt yÝlÝ dolmuĢ olduğundan, 37 pamukluyu alÝp, bağÝ iade 

ediyor (157/8). 

9. yanut bitig (bk. nr. 10). 

10. tutup turEu yanut bitig, muvakkat iade vesikasÝ; Radloff-Malov, nr. 5‟te biri baĢkasÝnÝn 

(bor�lu olduğu) ipekliği alÝyor, �a  bitig‟i kaybolduğundan, yerine tutup turEu yanut bitig veriyor; �a 

bitig meydana �ÝktÝğÝ takdirde, bunun vu�ua olacağÝ tasrih ediliyor (275/R 5). (Burada yanut tabiri 

Malov tarafÝndan da g�zden ge�irilmiĢ olduğundan, okuma hatasÝ Ģimdilik bahis mevzuu değildir). 

Tuta turEu bitig (yarlÝğ) i�in bk. nr. 17. 

11. ata bitigi “baba yazÝsÝ”, vasiyet-name; bilhassa babanÝn �ocuklarÝ ile ilgili vasiyeti. Msl. bir 

baba oğullarÝndan birine, b�y�k baba ve b�y�k annesi ile babasÝna devamlÝ duada bulunmak ĢartÝ ile, 

malÝnÝn bir kÝsmÝnÝ bÝrakÝyor. Ruhani z�mreye mensup olduğu anlaĢÝlan bu oğul, kardeĢleri ile on-baĢÝ 

ve y�z-baĢÝ dahil, hi� bir kisme tarafÝndan, herhangi bir m�kellefiyete tabi tutulmayacak; aksi takdirde, 

bu kimseler cezalandÝrÝlacaktÝr. AnlaĢÝldÝğÝna g�re, kardeĢleri bu vasiyeti yerine getirmemiĢler ve bu 

hususta, yazÝlÝĢ Ģeklinin de g�sterdiği gibi, resmi daireden vasiyetnameyi teyit eder bir bir karar 

kaleme alnmÝĢtÝr: “... babanÝzÝn bÝrakmÝĢ olduğu bitig‟i tutmadan, A‟dan kalan... alÝyormuĢsunuz; 

bundan sona babasÝnÝn vasiyet-namesine g�re hareket ederek, kendisinden hi�bir Ģey 

istemeyeceksiniz”. - AyrÝca “babasÝ B‟nin bitig‟i y�r�rl�kte olduğu i�in, verilmiĢtir” - Ģeklinde bir kayÝt 

d�Ģm�Ģt�r (77/01). - Bir mektupta da: “... sana s�yleyemedim... benim oğlum senin k���k kardeĢindir. 

AlÝm verim ve kalan isteyenler olursa, babasÝnÝn bÝrakmÝĢ olduğu bitig‟e g�re hareket edip, ne 

s�yleyeceğini sen bil” - denilmektedir (175/26). - Bir de zedelenmiĢ olan ve malÝnÝ �ocuklarÝ arasÝnda 

taksim eden ve m�Ģterek kullanÝlmasÝ lazÝm gelen m�lkten her kesin m�savi istifadesini Ģart koĢan bir 

vasiyetnamede: “... ata bitigi y�r�s�n diye... bitig verdim. Buna g�re hareket etmeyenler, 

vasiyetnameyi itibara almayanlar g�nahÝna du�ar olup, hisselerini almadÝklarÝ gibi, �stelik Ģu kadar 

dayak cezasÝna da �arptÝrÝlsÝnlar” - denilmektedir (R 55). - Biri ağÝr hastalanÝnca, �leceğini d�Ģ�nerek, 

malÝnÝn bir kÝsmÝnÝ oğlu A‟ya verilmesi i�in, bir vasiyetname tanzim ediyor ve sonuna hep birlikte 
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kendisini evlendirmeleri tavsiye ediliyor (83/07). - Biri ağÝr hastalÝğa tutularak, ne olur-ne olmaz diye, 

iki Ģahit ve iki memur huzurunda, karÝsÝ namÝna bir vasiyetname tanzim ediyor. Kendisi �l�nce, karÝsÝ 

bir daha evlenmeyecek ve oğlunu b�y�tecek; diğer iki oğlu, �vey annelerinin kendilerine ait olduğu 

iddiasÝ ile, onun iĢine karÝĢmayacaklar (315/R 78). 

12. budun bitigi, halk, cemaat ile ilgili vesikalar; msl. bir cemaat kendisine iki vergi �demek ağÝr 

geldiğinden, 17 reis yanÝnda toplanarak, bir anlaĢma imzalÝyor ve memurlara aynÝ Ģekilde 

mukabelede bulunmaya taahh�t ediyor. Halk fakir olduğu i�in, aynÝ zamanda iki vergi verecek 

durumda değildir. VesikanÝn arkasÝnda budun bitigi kaydÝ bulunmaktadÝr (314/R 77). - Bir cemaat, 

pamuklu mukabilinde yanÝnda �alÝĢan bir kalan�Ý‟yÝ borluk�Ý olarak veriyor ve birt vermekte olan baĢka 

bir kalan�Ý‟yÝ geri alÝyorlar. O g�nden itibaren verdikleri kimseden vergi istemeyecekler. D�rt Ģahit 

�n�nde tanzim edilen vesikadaki bir m�hr�n il budun‟a ait olduğu kayÝtlÝdÝr (284/R 14). 

13. �t�g bitig, istid‟a, arzuhal, in�� bağcÝlardan g�n�n birinde ayrÝca kalan vergisi istemeğe 

baĢlamÝĢlar. Her iki vergiyi �demek ağÝr geldiğinden, o devrin devlet reisi Tokluğ Tim�r‟e (1347-1365) 

m�racaat ederek, daha �nceki h�k�mdarlar zamanÝndaki durumlarÝnÝ belirtmek suretiyle, bu vergiden 

muaf tutulmalarÝnÝ rica ediyorlar. Bu olmadÝğÝ takdirde in�� bağlarÝnda �alÝĢmaktan vazge�eceklerini 

bildiriyorlar (R.R.A./R 22). - Hususi mektup Ģeklinde kaleme alÝnan bir �t�g bitig‟de birinin rica ile 

getirildiği ve kendisine bu hususta imzalÝ sened verildiği, bu yazÝyÝ alÝnca kimsenin ona herhangi bir 

m�dahalede bulunmamasÝ ve iĢi-g��� varsa, bunun mektup sahibi tarafÝndan yapÝlacağÝ bildiriliyor 

(299/R 45). 

14. yarlÝE. Vesikalar arasÝnda h�k�mdarlar tarafÝndan tanzim edilen ve umumiyetle manastÝr ve 

manastÝr arazisi ile ilgili yarlÝE‟lar da bulunmaktadÝr. AynÝ vesikalarda bunlarÝn birka� �eĢidinin ismi 

ge�mektedir. Bk. msl. 

15. ulam yarlÝE, manastÝr ile ona ait arazinin, h�k�mdarlarÝn ve bilhassa manastÝr amirlerinin 

değiĢmesinden dolayÝ yeni sahiplerine tevdi edilmesi m�nasebeti ile, devlet idaresince tanzim edilmiĢ 

bir vesika olup, intikal, devir vb. (ulam<ula-m) manasÝna veya buna yakÝn bir manada kullanÝlmÝĢ 

olmalÝdÝr. Bk. msl vaktiyle KadÝr Bilge Tengri Ġlig tarafÝndan tesis edilen bir manastÝra ait arazi ve 

i�indekiler hakkÝnda; Ģu Ģu kimselerin idaresinde bulunan manastÝr arazisi ve bağlarÝndan herhangi bir 

vergi veya iĢ m�kellefiyeti istenilmeyeceği ulam yarlÝE ile birt�r�  yarlÝE‟da kayÝtlÝ imiĢ. Vergilerden 

(bir�ok vergi ismi sÝralamaktadÝr) muaf tutularak, memleket ve halk i�in duada bulunmalarÝ arzusu ile, 

Ģu kimselere burasÝnÝ yeniden vererek... idare etsinler; yaĢadÝklarÝ m�ddet�e hakim olsunlar. 

Onlardan sonra da manastÝrda devamlÝ oturan rahipler hakim olsunlar... -deki cemaat karÝĢmasÝn... 

vergi alÝnmasÝn ve kendileri iĢ m�kellefiyetine tabi tutulmasÝnlar... Bunun i�in bu tuta turEu bitig yarlÝE 

verilmiĢtir (Vesikada imza ve m�h�r olmadÝğÝndan, bunun m�svedde veya kopya olduğu 

d�Ģ�n�lebilir) (322/R 88). 

16. birt�r� yarlÝE, metindeki yerine g�re, bunun da ulam yarlÝE‟Ýn bir benzeri olduğu anlaĢÝlÝyor: 

Ġntikal fermanÝ (misali i�in bk. 15). 
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17. tuta turEu bitig, bununla asÝl yarlÝE verilinceye kadar, manastÝrÝn idaresinin muvakkat bir 

m�ddet tanzimi i�in verilen vesika kasdedilmiĢ olmalÝdÝr; bk. msl... manastÝra ve manastÝra ait araziye 

Ģunlar h�kmetsinler. ManastÝrÝ terk etmeden, yaz-kÝĢ dua ile meĢgul olsunlar. Araziye kimse 

m�dahale etmesin. Onun i�in bu tuta tur 

Eu bitig verilmiĢtir. (Bu vesika da manastÝr idaresini tanzim i�in verilmiĢ olmalÝdÝr. VesikanÝn alt 

sol kenarÝ na b�y�k al-tamEa basÝlmÝĢtÝr). (154/5). 

18. tuta turEu bitig yarlÝE, herhangi bir usuls�zl�ğ�n �n�ne ge�mek �zere, Ģimdilik ve muvakkat 

bir zaman i�in veya aynÝ ĢahÝslarÝn aynÝ Ģartlar altÝnda bulundurulmasÝ faydalÝ g�r�len bir vesika 

manasÝna kullanÝlmÝĢ olmalÝdÝr. (Misal i�in bk. nr. 15). (krĢ. bir de tutup turEu yanut bitig, nr. 9). 

19. vakÝf vesikalarÝ. VakÝf ile ilgili eski T�rk�e vesikalarÝ, hepsi de dini vakÝflar olmak �zere, �� 

kÝsÝmda toplamak m�mk�nd�r: A. manastÝr inĢasÝ m�nasebeti ile tanzim edilen vesikalar, B. 

manastÝrlara vakfedilen arazi veya bağlarÝn temlik vesikalarÝ ve C. manastÝr veya manastÝra ait bina 

ve arazi temlikinin devlet reisleri tarafÝndan tasdiki ve vergilerden muaf tutulmalarÝ i�in verilen 

fermanlar (bu sonuncu gruba dahil vesikalar i�in bk. nr. 14-17) 

A. Bir manastÝr tesisi m�nasebeti ile tanzim edilen ve zamanÝmÝza kadar muhafaza edilmiĢ olan 

�� vesikanÝn ��� de, binanÝn temeline konulmak �zere, kenarlarÝ yontularak u�larÝ sivrileĢtirilmiĢ ağa� 

kazÝklar �zerine yazÝlmÝĢtÝr. BunlarÝn ikisi Uygur harfleri ile T�rk�e ve ���nc�s� �ince olarak tanzim 

edilmiĢtir. 

Bu tesis vesikalarÝndan biri, dinleyici rahibe Teariken Tigin Silig Terken ile dinleyici rahip K�l�g 

Inan� Sa�u Sea�n tarafÝndan, b�yle bir te‟sisin b�y�k sevaplarÝnÝ din ulemasÝndan duyduklarÝndan ve 

bu sayede sonunda burkanlar diyarÝnda doğmak arzusu ile kaleme alÝnmÝĢtÝr. Ko�u Ģehrinde bir 

mabedin harabeleri arasÝnda bulunan ve III. Alman araĢtÝrma heyeti tarafÝndan meydana �ÝkarÝlan bu 

kazÝk-vesikanÝn 768 yÝlÝna ait olmasÝ muhtemeldir (F.W.K. M�ller, Zwei Pfahlinschriften aus der 

Turfanfunden. Abh. PAW. 1915, s. 3 - 16 ve R 26). 

Ġkinci kazÝk-vesika da aynÝ maksat ve arzular ile, bir T�rk beyi, karÝsÝ, kÝzÝ ve iki oğlu tarafÝndan, 

bir manastÝr tesisi i�in yazÝlmÝĢ olup, bu sevaplÝ iĢten diğer akrabalarÝnÝn da sebeplenecekleri 

kaydedilmektedir. Ko�u Ģehrinin cenup duvarÝ civarÝnda meydana �Ýkan bu vesikanÝn 767 veya 827 

yÝlÝnda tanzim edilmiĢ olmasÝ muhtemeldir. Birincisine nispetle daha b�y�k olan bu vesikanÝn yazÝlÝ 

�ok silik olduğundan, iyice okunamamaktadÝr (F.W.K. M�ller, Zwei Pfahlinschriften, Anhang 1). 

AynÝ Ģekilde tanzim edilen bir vesika da Seaim‟de bir mabet harabesinde bulunmuĢtur. Vesika 

�ince yazÝlmÝĢ olmakla beraber, i�erisinde ge�en ĢahÝslarÝn adlarÝ ve unvanlarÝ T�rk�edir. VesikanÝn 

yazÝlÝĢ tarihi ve maksadÝ ifade edilen kÝsÝmlar zedelenmiĢ olduğundan, bu hususlar tespit 

edilememektedir (F.W.K.M�ller, Zwei Pfahlinschriften, s.17-21. 29-31). 
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B. Arazi vakfÝ ile ilgili bir vesikada, bunun hangi manastÝra ait olacağÝ, arazinin hudutlarÝ, 

mahsul�n�n (darÝ, pamuk, Ģarap) miktarÝ etraflÝca tespit edilmektedir. VesikanÝn �st sağ kenarÝ 

eksiktir; tarihi 60‟lÝk devre ile kayÝtlÝdÝr. Bu vakÝf araziye kimse itirazda bulunmayacak; bulunursa, 77 

kam�Ý cezasÝ ile cezalandÝrÝlacaktÝr. Biri - baĢta ve ikisi - sonda olmak �zere, �� b�y�k al-damga ile 

m�h�rlenmiĢtir (129/045). 

Bir ĢahÝs memleket ve halkÝn korunmasÝ, kendisinin hastalanmamasÝ ve �l�nce, burkanlar 

huzurunda doğmasÝ i�in,... kimseden değiĢtirilip alÝnan,... sular ile sulanan ve ... b�y�kl�ğ�ndeki 

bağÝnÝ... manastÝrdaki... zata vakfediyor. Ko�a‟daki rahipler... yere gidip, merasime iĢtirak ettikleri 

vakit, onlara bu bağdan Ģarap ikram edilerek, hayÝr dualarÝ alÝnacaktÝr. BağÝn hudutlarÝ tespit ediliyor. 

Vakfedenin kardeĢ ve akrabasÝndan kimse her hangi bir itirazda bulunmayacaktÝr. VesikanÝn baĢ ve 

son kÝsÝmlarÝ eksiktir. Mevcut kÝsÝmda 8 m�h�r vardÝr. 

VesikanÝn halktan biri tarafÝndan yapÝlan vakÝf arazi ile ilgili olmasÝ, bilhassa dikkate değer. 

20. Devlet ile fertler arasÝndaki m�nasebetleri tanzim eden vesikalar. 

21. ulug defter kayÝtlarÝ ile ilgili senetler Ýduk-kut adÝna tanzim ve t�men il�i begler‟e hitap 

edilerek yazÝlmaktadÝr; bunlarÝn devletin en m�him iĢlerinden biri olan umumi sayÝm ile alakalÝ olmasÝ 

gerekir. 

Ferdlerin devlete karĢÝ her t�rl� m�kellefiyetlerini tanzimde esas teĢkil eden sayÝm ile ilgili, bu 

neviden mevcut her d�rt vesikanÝn (121/R 4, 101/R 40, 140 a/055, 215/67) dÝĢ g�r�n�Ģ� (muayyen 

satÝrlarÝn dÝĢarÝ veya i�eri alÝnmasÝ, ĢahÝs veya mefhumlarÝn muayyen satÝrlarda ifade edilmesi, tarih 

kaydÝ vb.), birbirinin aynÝdÝr. Bu benzerlik bunlarÝn bir devlet m�essesesi tarafÝndan b�y�k bir dikkatle 

tanzim edilip, sonradan m�kelleflere imzalatÝlmÝĢ olduğuna yahut bunlar i�in �nceden hazÝrlanmÝĢ 

senet Ģekillerinin bulunduğuna delalet eder. 

Vesikalar evde mevcut kimselerin hepsinin “b�y�k deftere” kaydedildiği ve bunlardan baĢka, 

evde kimsenin bulunmadÝğÝna dair olup, aksi iddia edilip, bu iddia doğru �ÝktÝğÝ takdirde, �l�m veya 

ağÝr dayak cezasÝ taahh�d� altÝna girilmektedir. 

Bu taahh�t senedleri ile ilgili g�r�nen bir vesika bu hususu biraz daha a�Ýklayacak durumdadÝr. 

Ancak vesikanÝn baĢ tarafÝ zedelenmiĢ olduğundan, bunun kimin adÝna tanzim edildiği, a�Ýk olarak, 

belli değildir. Fakat vesikaya eklenen Ģahitlerin ifadesinde ge�en Ko�u (Uygur devletinin ve dolayÝsÝ ile 

Iduk Kut‟un payÝtahtÝ) Ģehri, bunun devlet idaresine verilen bir taahh�t olduğunu g�steriyor. Bu 

vesikada, yalnÝz baĢka bir yerde yapÝlan kaydÝn doğruluğu tasdik edilmekle kalmÝyor, evde bulunan 

ĢahÝslar, b�y�kten k���ğe doğru, sÝrasÝ ile kaydediliyor. Msl. (..)6, (..)5, 30, 13, 10, 8 ve 5 yaĢlarÝnda 

olan kimselerden son ikisinin oğullarÝ olduğu ayrÝca tasrih ediliyor. Diğerleri vesikanÝn zedelenmiĢ 

kÝsmÝna tesad�f ettiğinden, bunlarÝn aile ile olan bağlarÝ tespit edilemiyor. Senedin okunabilen 

kÝsmÝnda, zikredilen ĢahÝslarÝn sayÝsÝ yedi olup, bu sayÝnÝn aslÝnda daha fazla bulunmuĢ olmasÝ da 

muhtemeldir. 
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Bu senedin diğerlerinden farklÝ tarafÝ, senette yazÝlanlarÝn yanlÝĢ olduğu iddia edilir ve bu doğru 

�Ýkarsa, 57 kam�Ý cezasÝna �arptÝrÝlacağÝ ve bir de kendisine ait yastuk‟tan mahrum kalacağÝ kaydÝnÝn 

bulunmasÝdÝr. 

VesikanÝn altÝnda, bunun doğruluğuna Ģahit g�sterilen iki ĢahsÝn, yazÝda zikredilen kimselerin ve 

yaĢlÝlarÝn doğru olduğu ve bunlarÝn Ko�u tesbit (?) ettiği vakit de mevcut bulunduğu ve yastuk‟u alÝp, 

vergilerini �dedikleri, buradan hi�bir yere ayrÝlmadÝklarÝna dair ifadeleri yazÝlÝyor ve bunun yalan 

olduğu iddia edilir ve bu doğru �Ýkarsa, 57‟Ģer kam�Ý cezasÝna razÝ olduklarÝ kaydediliyor. 

Senedi veren ve buna Ģahitlik edenlerin zikrettiği yastuk‟un ni�in verildiği ayrÝca 

kaydedilmemiĢtir. Bu devlete ait bir para olabileceği gibi, bu ĢahsÝn baĢka bir Ģekilde temin ettiği bir 

geliri olup, bunun senetteki zikri bir nevi ceza mahiyetinde kayda ge�irilmiĢ olabilir. 

Devlet ve fertler arasÝndaki m�nasebetler ile ilgili vesikalar daha �ok devlete �denecek vergiler 

ile devlete ait iĢ yerlerinde �alÝĢan kimselere dairdir. Elde mevcut vesikalar iyice araĢtÝrÝlÝncaya kadar, 

ahalinin bu m�kellefiyetleri hakkÝnda bir fikir edinmek g�� olacaktÝr. Burada bununla ilgili vesikalar 

hakkÝnda birka� �rnek verilmekle iktifa edilecektir. Msl. kalan�e en �ok karĢÝlaĢÝlan bu tabir ile, devlete 

umumi mahiyette muayyen bir vergi veren bir z�mre kasdedilmiĢ olacaktÝr; bk. msl. bizimle brlikte 

kalan�Ý olan A‟yÝ borluk�Ý olarak verip, bizim birt‟e tabi olan B adlÝ kalan�Ý‟mÝzÝ geri aldÝk. Bu g�nden 

itibaren A‟dan vergileri almayacağÝz. 4 Ģahit �n�nde tanzim edilen bu vesikanÝn sonunda “bu niĢan... 

adlÝ il budun‟undur” denilmekte ve bir de” ... ile faydalÝ olduğu i�in, borluk sahibi A‟yÝ borluk�Ý olarak 

verip, B‟yi geri aldÝk” kaydÝ tekrarlanmaktadÝr (284/R 14). 

Turfan‟da birinden kalan kesmiĢler ve kendisi kalan�Ý olmuĢ; o birine mektup yazarak, orada 

lazÝm gelen muameleyi yapÝp, m�h�rl� bir vesika g�ndermesini istemiĢ. Kendisinin eski durumu her 

halde Ģimdikinden daha iyi olmuĢ olacak (214/66). -Biri kalan�Ý olmuĢ; diğer bor�larÝ da �ok 

olduğundan, bu vergiyi �deyememiĢ ve oradan uzaklaĢmak mecburiyetinde kalmÝĢ. Kendisinin baĢka 

biri ile ortak bağÝnÝ, bor�larÝnÝ �demek ĢartÝ ile, birine bÝrakmÝĢ 3 yÝl i�inde borcunu �deyip, bağÝnÝ geri 

alacak; �demeğe muvaffak olamazsa, bağÝnÝ o Ģahsa terk edecek (298/R 32). - kalan i�in bk. bir de 

77/01, 175/26, 291/R 21; in�� kalanÝ 116/031; �Ýgay kalan�Ý budun 314/R 77). 

borluk�Ý (in�� borluk�Ý); L�k��a‟deki bağa in��‟den borluk�Ý verilsin denildiği i�in, A‟nÝn in�� 

kalanÝ‟n kesip, kendisini borluk�Ý olarak verdik (116/031). -...in�� borluk‟a �alÝĢmak �zere bir evli 

kimse verilsin denildiği i�in, biz beyler A‟nÝn kalan‟ÝnÝ halk �zrine dağÝtÝp, kendisini borluk�Ý olarak 

verdik. Ondan... vergileri istemeyeceğiz (291/R 21). - in�� borluk�Ý‟lar da kalan verecekleri i�in, A, B 

ve C kalan‟larÝnÝn D‟ye versinler (293/R 25). 

baE�Ý (in�� baE�Ý); in�� baE�Ý‟lardan kalan kesilmeğe baĢlanÝnca, burada �alÝĢan ahali toplu 

halde, kalan‟Ýn kaldÝrÝlmasÝ i�in, devrin h�k�mdarÝna m�racaat ediyor (tarih: 1347-1365 (R 22). 



 1614 

uluE�Ý, A BeĢ-BalÝk ulaE�Ý hesabÝndan B‟ye bir ulaE�Ý versin ve bunu 7. sÝraya kaydetsin 

(211/63). - AltÝn-Kapu‟daki 16 at (techizatÝ ile birlikte) ve her 4 ata bir ulaE�Ý A ve B‟den tedarik edilsin 

(144/059). 

tapÝE�Ý, A il�iye verilecek bir tapÝE�Ý‟yÝ B versin (173/24). 

iĢ�i, “...tarihte iĢ�i yazÝlÝp, ayÝn 15‟inde iĢe baĢladÝ; ayÝn 16 ve 17‟sinde iĢe gelmedi; ayÝn 18‟inde 

A‟nÝn oğlu iĢe geldi” (88/018).- “...kimseleri A toplayÝp getirsin”. Listede 25 kiĢinin ismi yazÝlÝ, fakat iĢin 

nev‟i tasrih edilmemiĢ (115/030). - “...bu on kiĢiyi A g�t�r�p �alÝĢtÝrsÝn” (114/029); bk. bir de R 122, 

240, 118/033 ve 20 a-b. 

Buraya kadar iĢ m�kellefiyeti gibi g�r�nen bu kayÝtlar yanÝnda, aynÝ vergi �demeleri de vardÝr; 

msl. 

at, at ulaE,... dan gelen il�ilere (3 kiĢi) Ģehirde binek 6 attan A 2 at verip, 2 g�n i�in 3 bakÝr 

g�m�Ģ kop�Ýr hesabÝna kaydetsin (R 53). -...1 at ulaE verip, 1/2... kop�Ýr ... (R 53). -... pamuklu 

almaya gidenlere (2 kiĢi) ... gidecek 2 attan A 1 at ulaE verip, 3 kop�Ýr... (R 53). - ileri askeri 

karakoldan at almaya gelenlere (2 kiĢi) Ģehirde binek 2 attan A 1 at ulaE verip, 2 g�n i�in 3 kop�Ýr... 

(R 53). - A‟nÝn B‟ye ait kop�Ýr g�m�Ģ�nden, C‟nin at kirasÝ i�in 3 bakÝr g�m�Ģ verip, hesabÝna 

kaydetsin (193/44). -...2 bakÝr g�m�Ģ... (201/53). - A ve B el�ilere KÝzÝl‟a gidecek 4 attan C 1 at verip, 

L�k��a ve Turfan atlarÝ hesabÝna kaydetsin (203/55); A el�iye Urum�Ý‟ya gidecek 4 ulaE‟dan B 1 at 

verip, posta atÝ hesabÝna kaydetsin (199/50);... kimseler halktan toplayÝp,... i�in 26 at, 21 eĢek ve 32 

pamuklu versinler (Mal.II); A el�iye,... gidecek 10 attan B 1 at versin (R 392). -A‟nÝn 1 1/2 str. kop�Ýr 

g�m�Ģ�n� alÝp, ulaE kirasÝ i�in verdim (202/54). - ... 1 1/2 str. kop�Ýr g�m�Ģ�n� alÝp, posta ile ge�en 

el�inin ulaE‟Ýna verdim (194/45). - ... 1 1/2 str. kop�Ýr g�m�Ģ�ne, el�inin Ko�u‟ya gidip-gelmesi i�in bir 

at ulaE aldÝk (216/R 39). -Bunun m�kelleflerce sÝra ile �dendiği anlaĢÝlÝyor (211/63, 213/65). 

kop�Ýr g�m�Ģ�; misalleri i�in bk. yk. at, at ulaE; bir de kop�Ýr tarÝE (307/R 69, R 54, 121 b/R 39). 

tamga g�m�Ģ�;...tarihte, Ģu (...) kimselerdeki koyun yÝlÝna ait 3 str. g�m�Ģ� aldÝm; bu 3 str. 

tamga g�m�Ģ�n� yont yÝlÝna ait tamga g�m�Ģ�ne hesap edelim (191/42ab). 

Beyler ve el�ilerin seyahatlarinde herhangi bir mahalde kaldÝklarÝ m�ddet�e mahalli idarenin 

misafiri olduklarÝ ve onlarÝn iaĢesi ile ilgili maddelerin ahaliden tedarik edildiği anlaĢÝlmaktadÝr. Msl. 

beyleri ağÝrlayÝp, uğurlamak i�in tayin edilen Ģarap (224/76, 303/R 65, 317/R 80), beylere verilecek 

yemek i�in (122/038), el�iye konakta yiyecek koyun ve un (119/034) vb. muayyen ĢahÝslar verecek ve 

bu �demeler onlarÝn sÝralarÝ (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) hesabÝna kaydedilecektir. Bir vesikada verilen 1 

koyunun 10. sÝraya ve aynÝ vesika ile istenilen ĢarabÝn 3. sÝraya kaydedileceği yazÝlÝdÝr. A beye 

verilecek ve L�k��a hesabÝna kayÝtlÝ 6 sÝE buğdaydan 1 sÝE buğday, 1 sÝE darÝ ve 1 kap Ģarap senedi 

(196/47); falan el�ilere L�k��a‟e gidecek eĢyadan �z�m... verilmesi emri (197/48; resmi Ģekle uygun 

ve 3 m�h�r); el�iye... iĢ i�in Ģu Ģeylerin (elbise, pamuklu vb.) verilmesi (165/16); beyi ve n�kerlerine 

verilecek Ģeylerin (arpa vb.) verilmesi (208 b/60, �� m�h�r); el�ileri karĢÝlamak i�in hazÝr Ģaraptan A 3 
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batman Ģarap derhal versin (177/18); falan el�i ve n�kerlerine, yol yiyeceği i�in, Ģu kadar et ve Ģu 

kadar un verilsin (256/037; resmi emir); el�iye ayÝn 26‟sÝna kadar sÝra yemeği i�in 1 kap ĢarabÝ falanÝn 

bağÝ versin (312/R 75); falan yere gidecek eski ĢarabÝ hazÝr bulundurun, ihmal ederseniz, g�nahÝ sizin 

�zerinizde olacaktÝr (229/81). - Bunlar yanÝnda muhtelif hesaplar, alÝnan ve �denen paralarÝ i�ine alan 

vesikalar bulunmaktadÝr ki, bir nevi banka muamelesini hatÝrlatmaktadÝr (103/018; R 50, 15, 130/045, 

128/044, 139/054, 140b /055 vb.) 

Bu vesikalar daha k���k �l��de olup, bazen b�y�k al-damga ile m�h�rlenmekte, bazen de 

bir�ok defa iki bazÝ hallerde daha �ok m�h�r kullanÝlmaktadÝr. Merkezi ve mahalli idare adamlarÝnÝn, 

el�ilerin muayyen yere gitmeleri i�in lazÝm olan at, araba, yiyecek ve i�ecekleri ve hatta giyeceklerinin 

teminini isteyen bu emirlerin tetkiki sayesinde o devrin idare usul� hakkÝnda aydÝnlatÝcÝ bazÝ malumat 

elde edilebilir. BunlarÝn, fert veya cemaat halinde, sÝra ile �denmiĢ olan bir nevi aynÝ vergi olduğu 

kayÝtlardan sarih olarak anlaĢÝlmaktadÝr. 

YukarÝda da iĢaret edilmiĢ olduğu gibi, devletle fertler arasÝndaki mali m�kellefiyetlerin hepsi de 

doğrudan-doğruya fertlere tevecc�h etmeyip, fertlerin mensup bulunduklarÝ cemaatler vasÝtasÝ ile tevzi 

edilmiĢ olmalÝdÝr. AyrÝ ĢahsÝlarÝn �demek mecburiyetinde bulunduklarÝ vergiler de, onlarÝn mensup 

olduğu topluluk tarafÝndan, bir nevi toplu-s�zleĢme usul� ile taahh�t edilmiĢ olacaktÝr. Vesikalarda 

fertlerin bir �eĢit vergi m�kellefiyetinden baĢka bir �eĢide ge�erken, eski vergilerin topluluk tarafÝndan 

kendi �zerine alÝnmasÝ buna delalet eder. Fakat asÝl durumun aydÝnlatÝlmasÝ i�in, b�t�n bu kayÝtlarÝn 

toptan araĢtÝrÝlmasÝnÝn neticesini beklemek gerekir. 

V. Hukuk VesikalarÝnÝn Tanzimi 

Vesikalar muayyen bir usule g�re tanzim edilmektedir. Burada kullanÝlan usuller, vesikalarÝn 

nevine g�re, az-�ok farklÝ olmakla beraber, aynÝ neviden olanlar, tamamen denilebilecek derecede, 

birbirinin aynÝdÝr. Elde mevcut vesikalarÝn muhtelif saha ve devirlere ait bulunduğu d�Ģ�n�l�rse, bu 

vesikalarÝ kullanmÝĢ olan t�rk muhitinin uzun zamandan beri hak ve hukuk bakÝmÝndan m�kemmel 

tanzim edilmiĢ olan bir ictimai hayata malik olduğu neticesine varÝlabilir. 

T�rk hukuk vesikalarÝ bu y�nden hen�z ciddi bir araĢtÝrmaya tabi tutulmamÝĢtÝr. H. Herfahrdt‟Ýn 

(yk.bk.) faizli bor� senetlerinin Ģekli hakkÝnda, daha ziyade tavsifi mahiyette olan bir makalesinden 

baĢka, bu mesele bir huku�u tarafÝndan ele alÝnmamÝĢtÝr. (A. N. BernĢtam‟Ýn 23 sahifelik makalesini 

g�rmek imkanÝnÝ bulamadÝm; muhtevasÝna bakÝlÝrsa, bunun da hukuk vesikalarÝna umumi bir bakÝĢtan 

ibaret olduğu anlaĢÝlÝr). Bu teĢebb�s de g�steriyor ki, mevcut vesikalarÝn metinleri herkes tarafÝndan 

istifade edilebilecek bir Ģekilde neĢredilmedik�e, bu gibi teĢebb�slerden esaslÝ bir netice beklemek 

g��t�r. 

Ġki taraflÝ anlaĢma ile kaleme alÝnÝn vesikalarÝn tanziminde, sÝrasÝ ile, baĢlÝca Ģu hususiyetlerin 

kaydedildiği g�r�l�yor: 

1. Tarih 
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2. Vesikalarda adlarÝ ge�en ĢahÝslar 

3. Mukavele yapÝlmasÝnÝn sebepleri 

4. AnlaĢmanÝn mevzuu, mahiyeti ve mukabilinde verilen bedelin tesbiti 

5. Bedelin �deme usul ve ĢartlarÝ. 

6. Bor�lu meydanda bulunmadÝğÝ takdirde, onun yerine ge�ecek kimselerin tasrihi. 

7. Mukavele ĢartlarÝnÝn korunmasÝ ve buna itirazda bulunabilecek kimselerin zikri. 

8. AnlaĢmayÝ bozmak isteyenlere karĢÝ alÝnan tedbirler. 

9. Mukavele yapan taraflar ve Ģahitlerin zikri. 

10. Mukavelenin metnini kaleme alan ĢahsÝn zikri. 

11. Vesikalarda imza ve m�h�rler. 

1. Mukavelelerde Tarih Tespiti 

T�rklerde tarih zaptÝ hakkÝnda bug�n az�ok malumat sahibi bulunuyoruz (krĢ.msl.R.Rahmeti 

Arat, T�rkische Turfan-Texte, VII. Abh. PAW, 1936, s. 79-83 ve bir de ayn.mll., T�rklerde tarih zaptÝ, 

TTK KurultayÝ zabÝtlarÝ,). Bu kÝsaca Ģu Ģekilde hulasa edilebilir: 1. 12-yÝllÝk devre (12 hayvan ismine 

izafetle, yÝlÝn adÝ, ay ve g�ne iĢaret edilir); 2. 60 yÝllÝk devre (12 yÝllÝk devre ile �inlilerin 10-luk 

devresinin birleĢtirilmesinden meydana gelir); 3. 180 yÝllÝk devre (60 yÝllÝk devrenin, baĢ, orta, ve son 

kaydÝ ile, �� misline �ÝkarÝlmasÝndan husule gelir); 4. T�rk h�k�mdar s�lalelerine g�re tayin edilen 

tarih (burada, baĢlangÝ� olarak, h�k�mdar K�l Bilge Tengri‟nin tahta �ÝkmasÝ alÝnmÝĢtÝr); 5. Selevki 

takvimine g�re tayin edilen tarih (Nesturi mezhebinde bulunan T�rklerde h�k�mdar Ġskender‟e g�re 

hesaplanÝr); 6. Mani‟nin �l�m yÝlÝna g�re tayin edilen tarih (Mani mezhebinde bulunan T�rklerde 

kullanÝlmÝĢtÝr); 7. Yezdigird takvimine g�re hesaplanan tarih (burada 60-lÝk devre i�indeki unsurlar da 

birlikte kullanÝlÝr); 8. �in s�lalelerine g�re yapÝlan tarih zabÝtlarÝ ve 9. hicri tarih. 

12 yÝllÝk devre, tabiidir ki, vesikalarÝn tarihini kat‟i olarak tesbit etmeğe kafi gelmemektedir. Fakat 

g�nl�k ihtiya�larÝ i�in, bu vesika tanzim edenlere kafi gelmiĢ olabilir. Hak ve hukuk davalarÝnda 12 

yÝllÝk bir m�ddet bug�n bile kanuni zaruretin �st�nde olan bir m�ddeti i�ine almaktadÝr. Buna vesikada 

adlarÝ ge�en Ģahitler ile o muhitte bu muameleleri yakÝndan takip eden kimselerin Ģehadeti lazÝm 

gelen m�ddeti fazlasÝ ile telafi edebilir. 

Bu kayÝtlar, bug�n vesikalarÝ tetkik edenler i�in, az gelebilir. Fakat vesikalarÝn bulunduğu mahal 

ve bazÝlarÝnda dolayÝsÝ ile zikredilen isim vak‟alar, bunlarÝn tarihini daha yakÝndan tayin etmek 

hususunda yardÝmcÝ olabilir. Mesel� bir istidada yeni bir vergi ihdasÝ m�nasebeti ile bir�ok 

h�k�mdarlarÝn isimleri ve onlarÝn devrinde vergi tesbiti i�in gelen heyetlere dahil kimselerin adlarÝ 
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zikredilmektedir: Esen-Buka‟dan (1309-1312) baĢlayarak, Tokluğ Tim�r‟e (1347-1365) kadar, dokuz 

h�k�mdarÝn adÝ kayÝtlÝdÝr. Diğer bir vesikada mukavele ĢartlarÝna itiraz edenlerin ceza olarak, 

�gedey‟e (1229-1241) bir miktar para �demeleri kaydolunmaktadÝr ki, 12 yÝllÝk devre ile bunun yÝlÝnÝ 

tesbit etmek m�mk�nd�r. 

2. Vesikalarda AdlarÝ Ge�en ġahÝslar 

AnlaĢmanÝn mevzuu ve mahiyetine g�re, vesikanÝn tanzimine iĢtirak eden ĢahÝslar ile bunlarÝn 

adlarÝnÝn zikri az �ok farklÝdÝr. Mukaveleyi yapan ĢahÝs veya ĢahÝslarÝn adÝ her vesikada en az 3-4 

defa ge�tiği gibi, bazÝ m�lkiyet hakkÝnÝ devreden anlaĢmalarda bu sayÝ daha da artabilmektedir. Ġkinci 

sÝrada mukavele yapÝlan ĢahÝslarÝn zikri gelir ve bunlarÝ Ģahitler vb. takip eder. 

Burada her tabakadan, erkekli-kadÝnlÝ, bir�ok kimselerin adlarÝ ge�mektedir. BunlarÝn bazÝlarÝ 

birka� vesikada zikredilmekte ve b�ylece muhtelif vesikalarÝn birbirleri ile ilgisinin tesbitine yardÝmcÝ 

olmaktadÝr. Mesel� bir vesikada babasÝnÝn vasiyetnamesi ile, bir araziye sahip olan biri, baĢka bir 

vesikada bu araziyi satan ĢahÝs olarak karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. Birinde babasÝnÝn vasiyetnamesine 

g�re, dua ile meĢgul olacak ve her t�rl� vergiden muaf tutulmasÝ gereken bir �ocuk, kardeĢlerinin 

muhalif hareketlerinden idarece tanzim edilen bir vesika ile korunmaktadÝr. B�ylece eski T�rk i�timai 

hayatÝnÝn bazÝ hususlarÝnÝ �ğrenmemize yarayan bu malzeme, aynÝ zamanda T�rkler tarafÝndan 

kullanÝlmÝĢ ĢahÝs adlarÝnÝn araĢtÝrÝlmasÝnda da faydalÝ olabilecektir.  

3. Mukavele YapÝlmasÝnÝn Sebepleri 

VesikalarÝn hemen-hemen hepsinde bu mukaveleyi icap ettiren sebebin ne olduğu 

kaydedilmektedir. msl. 

1. VakÝf vesikalarÝnda, a. b�yle bir iĢin b�y�k sevabÝnÝ din ulemasÝndan duymuĢ olmak ve 

sonunda burkan diyarÝnda doğmağÝ arzulamak; b. memleketi ve halkÝ korumak, hastalÝksÝz olmak ve 

sonunda burkan diyarÝnda doğmağÝ arzulamak; c. falan bey veya h�k�mdarÝn vaktiyle arazinin veya 

cemaatin o g�nk� reisi adÝna yapÝlan bir senedi bulunmamak. 

2. Vasiyet-namelerde, a. hastalanarak, �lmek �zere olduğunu d�Ģ�nmek; b. ağÝr hastalÝğa 

tutularak, ne olur-ne olmaz diye d�Ģ�nmek. 

3. K�le satÝĢÝnda, g�m�Ģ veya pamuklu ihtiyacÝnÝ karĢÝlamak. 

4. �ocuğun evlatlÝğa verilmesinde, a. mal ihtiyacÝnÝ gidermek; b. baĢkasÝnÝn �mitsiz ve 

�ocuksuz kalacağÝnÝ d�Ģ�nmek; c. b�y�k kardeĢinin mali durumunu d�zeltmek. 

5. Birinin bağcÝ olarak verilmesinde, a. halka, cemaate pamuklu lazÝm olmak; b. L�k��a „deki 

bağa bir bağcÝ verilmesi emredilmek; c. devlet bağÝnda �alÝĢmak �zere bir evli adamÝn g�nderilmesi 

istenilmek. 
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6. Arazi satÝĢÝnda, pamuk, pamuklu, mal veya g�m�Ģ lazÝm olmak. 

7. Arazi kiralanmasÝnda, pamuk, darÝ vb. ekmek i�in tarla, yer ihtiyacÝnÝ karĢÝlamak. 

8. M�Ģterek iĢletmede, darÝ, arpa, pamuk ekilecek yer veya iĢletmek �zere bağ ihtiyacÝnÝ 

karĢÝlamak. 

9. Ġpotek muamelesinde, vergi ve bor�larÝ �oğalÝp, �deyemeyecek durumda, ka�Ýp gitmek 

mecburiyetinde kalmak. 

10. Para muamelesinde, faizle g�m�Ģ lazÝm olmak. 

11. Hayvan kiralamasÝnda, kira i�in �k�z gerek olmak, falan yere gidip-gelmek �zere bir eĢek 

lazÝm olmak vb. 

4. AnlaĢma Mevzuu, Mahiyeti ve Mukabilinde Verilen Bedelin  

Tespiti 

A. AnlaĢma mevzuu, vesikalarda mukavelenin tanzim sebebi (bk. 3) kÝsmÝnda zikredilen ihtiya� 

ile buna mukabil verilen bedelin (aĢ.bk.) kaydÝ ile �er�evelenmiĢ bulunmaktadÝr. VesikalarÝ, bunlarÝn 

her ikisine g�re, ayrÝ ayrÝ tasnife tabi tutmak m�mk�nd�r. Burada para ve mal olarak yapÝlan 

�demeler, mukavele imzalandÝğÝ zaman, �ok defa birden verilmekte olduğundan, bu hususta fazla 

teferruatlÝ kayÝtlara l�zum kalmamaktadÝr. Fakat alÝnan mal veya para mukabilinde yapÝlan 

�demelerde, bunlarÝn bilhassa birden verilmeyen ve �zerinde m�lkiyet hak ve hukuklarÝnÝ değiĢtiren 

hallerde, herhangi bir vuzuhsuzluğa meydan bÝrakmamak i�in, mukaveleye �ok tafsilatlÝ kayÝtlar 

konulmaktadÝr. 

B. Mukavele veya senedin mahiyeti vesikalarda ayrÝca zikredilmekte veya hususi tabirlerin 

kullanÝlmasÝ ile belirtilmektedir. VesikalarÝn Ģekilleri de, mahiyetlerine g�re, birbirinden farklÝdÝr. 

Mesel� devletin ulug defter kayÝtlarÝ, idare makamlarÝnÝn aynÝ vergi senetlerinde ge�en birz�n, tutzun, 

kezigke tutzun, sanÝnta tutzun; satÝĢ, kira, ortaklÝk, rehin, istifade (insan, arazi, bağ vb.) gibi tabirler 

vesikalarÝn mahiyetlerine iĢaret eder. Vesikalar arasÝnda bir de mektuplar da bulunmaktadÝr. 

Bunlar...s�z�m...-ka,...s�z�m�z...-ka (veya...ka...s�z�m, s�z�m�z) tabirleri ile baĢlamakta, hal-hatÝr 

sorma ve selamdan sonra, bahis mevzuu olan iĢ meselesine ge�mektedir. S�z� ihtisar etmek i�in, 

bunlarÝn �oğunda “mektupta s�z� uzatmayalÝm” yerinde bitigde ne �k�Ģ sav ÝdalÝm tabiri ile asÝl 

mevzua ge�ilmektedir. 

C. AlÝnan mala mukabil verilen bedelin tesbiti; tesbit edilen bedelin, yukarÝda da iĢaret edildiği 

gibi, nakden yapÝlan �demelerde mukavele imzalandÝğÝ zaman �dendiği kaydedilir; tamamÝ 

�denmemiĢ ise, kalan kÝsmÝnÝn �deme Ģart ve zamanÝ tesbit edilir. M�lkiyet hakkÝ devredilen 

�demelerde daha sarih kayÝtlara baĢ vurulmaktadÝr. Mesel� “falan adlÝ evci karavaĢ (hizmet�i)”, “falan 

adlÝ kadÝn kiĢi”, “baĢkasÝndan satÝn alÝnan falan adlÝ cariye”, “falan adlÝ 12 yaĢÝnda olan kÝz hizmet�i”, 
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“kendimin falan adlÝ 13 yaĢÝnda olan” (satÝĢ mukavelesinde), “kendimden doğmuĢ falan adlÝ toyÝn 

oğlum” (rehin anlaĢmasÝnda), “falan �eĢme suyu ile sulanan ve Ģu kadar tohum ekilebilen ve hudutlarÝ 

Ģunlardan ibaret olan yeriniz falan kimse ile m�Ģterek ve hudutlarÝ Ģunlar olan bağÝn bana ait, Ģu 

kadar b�y�kl�kte olan kÝsmÝ”, “falan yerde ve falan kimseler (6 kiĢinin adÝ) ile m�Ģterek, Ģu kadar 

arazinin bana ait Ģu kadar kÝsmÝ” (satÝĢ mukavelesinde). 

SatÝlan arazi karĢÝlÝğÝnda ve mukavele imzalandÝğÝ g�n �denen bedel ve bazen daha yakÝndan 

tesbit edilmektedir; msl. L�k��a kidininde yorÝr suvlug tamgalÝg y�z yitmiĢ ikilig b�z (bk. R. 107 4-5 ve 

R 108 5-6). 

Bu gibi teferruatlÝ tasrihlere, tabii, b�t�n mukavelelerde de tesad�f edilmez. Fakat bunlarÝn 

vesikalarÝn bir kÝsmÝnda bulunmasÝ da, ilgililere bir�ok Ģeyler anlatabilecek mahiyettedir. Arazinin bu 

kadar ince tesbiti tapu kayÝtlarÝna dayanmÝĢ olabileceği gibi, pamuklularÝn bu Ģekilde tasrih edilmesi 

de, bunlarÝn birbirinden farklÝ olduğuna ve kÝymetlerinin ona g�re tayin edildiğine delalet eder. 

5. �deme Usul ve ġartlarÝ 

A. SatÝĢ muamelesinde, satÝlan Ģey karĢÝlÝğÝ olarak tesbit edilen değer, derhal �denmekte (bir 

tarafÝn verdiği, diğer tarafÝn tamamÝnÝ aldÝğÝ ayrÝca kaydedilmektedir) veya bir kÝsmÝ �denip, kalan 

kÝsmÝnÝn ne zaman ve nasÝl �deneceği tesbit edilmektedir. 

Mesel� - 102 bağlÝ pamuklu mukabilinde 6 amelelik bağ satÝlÝyor; bağÝn satÝĢ bedeli olan 102 

pamuklu mukavele yapÝldÝğÝ g�n teslim alÝnÝyor (R 13). - Pamuklu lazÝm olup, falan adlÝ kadÝn kiĢisini 

satÝyor; bedeli olan 150 kalÝn pamukluyu satÝĢ yapÝldÝğÝ g�n sayÝp alÝyor (R 16). - Bir bağ 600 yastuk 

�av karĢÝlÝğÝnda satÝlÝyor; alan ĢahÝs bunun 10 yastuk‟unu derhal �d�yor ve geri kalan 500 yastuk 

�av‟Ý almak �zere falan tarafÝndan kim gelirse, yaza g�ze bakmadan kendisine teslim edileceği 

taahh�t ediliyor (R 12). 

B. Faiz ile �d�n� alÝndÝğÝ hallerde, alÝnan miktar ile �denecek miktar ve �deme zamanÝ tesbit 

ediliyor; �deme zamanÝ ge�irildiği takdirde, halk arasÝnda cari usule g�re, fazlasÝ ile verilecektir. BazÝ 

vesikalarda m�ddetin sonunda ge�en her ay i�in veya doğrudan-doğruya muayyen bir miktar �nceden 

tesbit edilmektedir. 

Mesel� Faizle 6 str. g�m�Ģ alÝnÝyor; ka� ay iĢletirse, her ay i�in 1 1/2 bakÝr g�m�Ģ faiz verilecek 

(R 18); -- 4str. g�m�Ģ alÝnÝyor; her ay i�in 1 bakÝr g�m�Ģ faiz �denecek (R 47 ve R 52). - Biri 1 1/2 

pamuklu alÝyor; sonbaharda 30 tenbin‟lik Ģaraptan, 1 kap Ģarap verecek; m�ddetini ge�irirse, cari 

adete g�re, faizi ile �deyecek (R 10). - Biri 1 1/2 kap Ģarap alÝyor; son-baharda 1 kap tatlÝ Ģarap 

verecek; vaktinde �demezse, faizi ile verecek (R 1). -Ġki kiĢi birinden 3-er pamuklu alÝyor, sonbaharda 

6-Ģar pamuklu �denecek; m�ddetinde �denmezse, faizi ile verilecek (R34). - Biri 2 bağ pamuklu 

alÝyor, sonbaharda 2 misli olarak �deyecek; m�ddetinde veremezse, cari usule g�re, faizi ile 

�deyecek (R 29) - Biri 1 k�ri susam yağÝ alÝyor, sonbaharda 2 k�ri verecek; m�ddeti ge�erse, faizi ile 

�deyecek (R7 ve 37). Biri bir ke�e alÝyor; bedeli olan 6 pamukluyu kervan ile g�nderecek; 
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g�ndermezse, her ge�en ay i�in bir pamuklu faiz verecek (R 63).- Biri pamuk ekmek i�in bir yer 

kiralÝyor; bedeli olan 10 tea pamuğu sonbaharda verecek; tarlanÝn b�t�n vergileri kiralayana ait olacak 

(R 2). -Biri mal alÝyor, bedeli olan 55 pamukluyu bir ay i�inde verecek; vermezse, bire-bir katarak 

�deyecek (R 8). 

6. Bor�lu Meydanda BulunmadÝğÝ Hallerde, Kefil Olacak Kimsenin Tasrihi 

SatÝĢlarda umumiyetle alÝnan veya satÝlan malÝn bedeli mukavele yapÝldÝğÝ g�n �denmektedir 

(krĢ 6); bazan alanÝn satÝcÝya bor�lu kaldÝğÝ g�r�lmektedir. Fakat faizle alÝnan para, veresiye alÝnan 

mal ve kiralanan arazi anlaĢmalarÝnda, �deme zamanÝ olarak, umumiyetle sonbahar (mahsul�n 

toplandÝğÝ zaman) tesbit edilmektedir. Bu bekleme zamanÝ vesikalarda, mal sahibi lehine ve 

anlaĢÝldÝğÝna g�re, olduk�a y�ksek bir faizle, ayrÝca kaydedilmektedir. �deme zamanÝnda bor�lunun 

ortada bulunmamasÝ halinde (burada daha �ok �l�m hali kasdedilmekte ve sÝrasÝ ile, ayrÝ ayrÝ veya 

birlikte Ģu tabirler kullanÝlmaktadÝr; yok-bar, bar-yok, i�tin-taĢtÝn ve �r�-kodÝ bol-), bu borcu �deyecek 

kefil tesbit edilmektedir. 

Bu gibi hallerde, ekseriya bor�lularÝn m�lk�ne varis olan yakÝn akrabalarÝ baĢta olmak �zere, 

kefil g�sterilen kimseler ĢunlardÝr: 

1. KarÝsÝ A (195/46, 298/49, 26/ab, 288/R 18, R 52). 

2 KarÝsÝ A, oğlu ve evdekiler (186/37). 

3. Oğlu A ve evdekiler (86/R 37, 113/28, 183/34, 185/36, 280/R, 10). 

4. B�y�k kardeĢi A (89/03) 

5. K���k kardeĢi A (R 47, R 113, 2, 26 a, 163/14). 

6. K�k kardeĢi A ve evdekiler (146/064, 87/R 34, 164/15, 167/18, 170/21, 278/R 8, 308/R 70, 

M.I.1) 

7. A ve evdekiler (271/R 1). 

8. Evdekiler (290/R 20, 302/R 63) 

9. Birlikte bor�lu olan iki kiĢiden birinin oğlu A, diğerinin k���k kardeĢi B (282/R 12). 

7. AnlaĢmanÝn KorunmasÝ ve  

Ġtirazda Bulanabilecek  

Kimselerin Zikri 
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Ġki ĢahÝs veya iki taraf arasÝnda yapÝlan mukaveleler, Ģahitler ve bazÝ hallerde bu iĢle ilgili 

memurlarÝn �n�nde kaleme alÝnmakta ve bunlarÝn da imza ve m�h�rleri ile teyit edilmektedir. Fakat bu 

tabii ve zaruri kimseler dÝĢÝnda da bu gibi mukavelelerde daha bazÝ kayÝtlar vardÝr ki, bunlar her halde 

mevcut kanunlarda mukaveleyi yapan taraflardan baĢka kimselerin de m�dahalesine imkan bÝrakÝlmÝĢ 

olmasÝndan ileri gelmektedir. Bu Ģekilde, bilhassa bir m�lk �zerindeki hakkÝn satÝĢ yolu ile baĢkasÝna 

intikali bahis mevzuu olan hallerde, m�dahale ve itiraz hakkÝna sahip olan kimseler �ok defa 

mukavelede tasrih edilmektedir. Mukavelenin yapÝldÝğÝ devir ve muhitte cari olan kanunlarÝ b�t�n 

teferruatÝ ile takip etmek imkanÝnÝ hen�z bulamÝyoruz. Fakat vesikalarÝn bu bakÝmdan incelenmesi 

bize bu devrin i�timai yapÝsÝ hakkÝnda bazÝ fikirler verebileceği gibi, o devirde cari olan kanunlar 

hakkÝnda da bazÝ ip u�larÝ g�sterebilir. 

Mukavelede tesbit edilen h�k�mlere itiraz edebilecek kimseler, hakkÝnÝ devreden ĢahsÝn ailevi 

durumuna g�re, ĢunlardÝr. 

A. Mukavelede h�k�mleri ile doğrudan doğruya ilgili olan ve isimleri tasrih edilen kimseler: 

1. Oğullar (vasiyet-namede); bir baba vasiyet-namesinde malÝnÝn bir kÝsmÝnÝ karÝsÝna bÝrakÝyor; 

karÝsÝ bir daha evlenmeyerek oğlu A‟nÝn terbiyesi ile meĢgul olacak. Bununla bundan maddi zarar 

g�recek diğer oğullarÝnÝn m�dahalesi bertaraf edilmek istenilmiĢtir (315/R 78). - Bu senedi 

y�r�temeyenler, yani vasiyetnamede hisseleri tesbit edilmiĢ olanlar (R 55). 

2. K���k kardeĢler A, B + on-baĢÝ, y�z-baĢÝ (vasiyet-namede; 77/01). 

B. Ġsimleri ayrÝca tasrih edilmeyip, umumi olarak zikredilen aile mensuplarÝ ile diğer akrabalarÝ: 

1. Urug togmÝĢ+on-baĢÝ, y�z-baĢÝ (arazi satÝĢÝnda; 179/30). 

2. K���k kardeĢ, urug kadaĢ (hususi vakfta; 81/05). 

3. B�y�k ve k���k kardeĢler, ka, kadaĢ (arazi satÝĢÝnda, R 107, 108; cariye satÝĢÝnda, R 100; 

para karĢÝlÝğÝnda evlatlÝğa vermede, Mal., II, 2). 

4. B�y�k ve k���k kardeĢler, togmÝĢ, kadaĢ (bağ satÝĢÝnda, R 107; arazi satÝĢÝnda, 324/R 30). 

5. B�y�k ve k���k kardeĢler, togmÝĢ, kadaĢ, yeğen, tağay (cariye satÝĢÝnda, R 114). 

6. B�y�k ve k���k kardeĢler, oğul, kÝz, toğmÝĢ, WadaĢ, yeğen, tağay (rehin olarak verilen birinin 

eĢyasÝ hakkÝnda, R 115). 

7. K���k ve b�y�k kardeĢler, Wa, WadaĢ, oğul, kÝz, g�vey (bağ satÝĢÝnda, 80/04). 

8. Ağa, k���k kardeĢ+on-baĢÝ, y�z-baĢÝ (arazi satÝĢÝnda, 159/10, 160/11). 

9. Ağa, k���k kardeĢ, uruğ, toğmÝĢ+on-baĢÝ, y�z-baĢÝ+alÝm�Ý+biri�i (cariye satÝĢÝnda, Mal., I, 2). 
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10. Oğul, kÝz, b�y�k ve k���k kardeĢler, ka, kadaĢ, yeğen, tağay (arazi satÝĢÝnda 150/1). 

11. On-baĢÝ, y�z-baĢÝ (k�le satÝĢÝnda, 151/2). 

12. On-baĢÝ, y�z-baĢÝ+alÝm�Ý, birin�i (oğul satÝĢÝnda, R57). 

C. AnlaĢmalarÝn yalnÝz mukaveleye iĢtirak edenler arasÝnda yapÝlÝp, itiraz hakkÝ olanlarÝn 

zikredilmediği vesikalar da vardÝr. Nispeten az sayÝda olan bu vesikalarda bunlarÝn zikredilmemesi, 

itiraz edecek kimselerin meydanda bulunmamasÝ ile izah edilebilir. 

Mesel� Biri iki oğlundan birini, halk arasÝnda cari usule g�re, baĢkasÝna evlatlÝğa veriyor (R 98). 

- Biri para mukabilinde k���k kardeĢini baĢkasÝna oğulluğa veriyor (Mal., II, 3). - Birinin baĢkasÝna 

vermiĢ olduğu k�lesi kayboluyor ve mesele anlaĢma ile hallediliyor (R 116) 

D. YukarÝdaki misallerden g�r�ld�ğ� gibi, bir anlaĢma ile m�lkiyet hakkÝ devredilen satÝĢ 

muamelelerinde itiraz hakkÝna sahip olan kimseler, umumiyetle, satan kimsenin yakÝn veya uzak 

akrabalarÝdÝr. BunlarÝn ayrÝca zikredilmiĢ olmasÝ, onlarÝn bu satÝĢ muamelesi yapÝlan m�lk �zerinde 

herhangi bir kanuni menfaatleri bulunduğunu g�sterir. 

Bunlar yanÝnda bir de 

1. on-baĢÝ ve y�z-baĢÝ (151/2, R57, 159/10, 160/11, 179/30, 77/01, Mal., I, 2) ve 

2. alÝm�Ý ve birin�i (R57, Mal., I, 2) Ģeklinde zikredilen kimseler vardÝr ki, bu ilkilerin i�timai ve 

iktisadi, sonuncularÝn ise, yalnÝz iktisadi bakÝmdan bu nevi muamelelere itiraz haklarÝ olduğuna delalet 

eder. 

Bu itiraz ve dolayÝsÝ ile davanÝn ne Ģekilde ve hangi idare yollarÝ ile y�r�t�ld�ğ�n� g�sterecek 

kayÝtlara Ģimdilik sahip bulunmuyoruz. Fakat vesikalarÝn bir kÝsmÝnda bu kimselerin itiraz etmemeleri 

yazÝldÝktan sonra, bunlarÝn 

1.  erklig beg, iĢi (R 107, 108, 110, 150/1, 152/3, 159/10, 160/11, Mal., II, 2) ve 

2. erklig beg, iĢi, il�i, yalava� (Mal., I, 2) 

kuvveti ile m�dahale etmek ihtimalleri kaydedildiğine g�re, bu itirazÝn kanun yollarÝ ile yapÝldÝğÝ 

d�Ģ�n�lebilir. Bu kanun yolu belki de b�t�n mukaveleler i�in a�Ýk bulunuyor ve bu husus ayrÝca 

kaydedilmeyen vesikalar da bu hukuka tabi tutuluyordu.  

8. AnlaĢmayÝ H�k�ms�z 

BÝrakmak Ġsteyenlere KarĢÝ  

AlÝnan Tedbirler 
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Mukavelede tesbit edilen ĢartlarÝn korunmasÝ ve bunlarÝn tahakkuk etmediği hallerde alÝnacak 

tedbir ve itiraz edenlere karĢÝ tatbik edilecek cezalar �ok defa ayrÝca zikredilmektedir. VesikalarÝn 

azlÝğÝ bu hususta tam bir fikir edinilmesine imkan vermemekle beraber, mevcut kayÝtlar bu bakÝmdan 

yapÝlacak araĢtÝrmalara yol g�sterecek kadar m�himdir. 

Hususi anlaĢma ve muvakkat bir m�ddet i�in yapÝlan mukavelelerde (msl. faizle alÝnmÝĢ para ve 

mallarda) bu husus ayrÝca kaydedilmektedir. Mesel� Ģu m�ddet i�inde Ģu kadar faiz verecek; aldÝğÝ 

malÝ vaktinde veremezse, her ge�en ay i�in Ģu kadar fazla �deyecek. Fakat bu gibi vesikalarda daha 

�ok il yaaÝn�a (“halk arasÝnda cari adet veya kanuna g�re”) tabiri kullanÝlmÝĢ olmasÝndan, bunun o 

devir ve muhitte kat‟i �l��lere dayandÝrÝlmÝĢ olduğu anlaĢÝlÝyor. AyrÝca anlaĢmalarda tasrih edilen 

hallerde bunun ya bu adet ve kanunu bir daha zikretmek veya bunlarÝn adet ve kanundan farklÝ olan 

hususlarÝ i�in konulmuĢ olmasÝ m�mk�nd�r. 

Arazinin bir m�ddet i�in kiralanmasÝnda, bu arazi ile ilgili her nevi vergi ve �demelerin kime ait 

olacağÝ a�Ýk�a tasrih edilmektedir. Bu vergi bazan alana, bazan da verene y�klenmektedir. B�y�k 

vergi hususunda kullanÝlan il arkalÝE bol-tabiri ayrÝ fertlerin cemaatin kontrol� altÝnda bulunduğuna 

iĢaret eder. 

Bir m�lk�n hakkÝnÝ baĢka birine devreden ticaret anlaĢmalarÝnda mukaveleye itiraz eden 

ĢahÝslarÝn durumu pek sarih değildir. Vesikalardaki kayÝtlara g�re, itiraz edenler, bazÝ Ģartlar dahilinde 

(msl. aynÝ değerde bir Ģeyin iki mislini vermek suretiyle), bu yolda muvaffak oluyor, bazen de, iki 

mislini verse dahi, bu itirazÝnda muvaffak olamÝyor. Bu aslÝnda devletin esas kanunlarÝna ait 

bulunmasÝ icap eden bir hususun vesikalarda bu Ģekilde tasrih edilmesinin elbette bir sebebi olmalÝdÝr. 

Mesel� bir arazi satÝĢÝnda itiraz denler, bu araziye muadil iki arazi verdikleri halde bile, s�zleri 

ge�mesin (150/11, 179/30); - bir k�le satÝĢÝnda, bir kiĢi yerine iki kiĢi verseler dahi, s�zleri ge�mesin 

(R 57, Mal., 1,2) denildiği halde, baĢka bir arazi satÝĢÝnda itiraz edenlerin bu arazinin iki mislini verip, 

satÝlan araziyi geri almalarÝ (150/1, 152/3, 324/R 30, R 109, R 108, R 107) ve k�le satÝĢÝnda bir kiĢi 

yerine iki kiĢi verip, satÝlan kimseyi geri almalarÝ (300/R 61, R 114, R 110) m�mk�n g�r�lmektedir. 

B�t�n bunlardan satÝn alan kimsenin bu itirazlardan dolayÝ herhangi bir zarara uğramamasÝ, kat‟i 

ifadeler ile, emniyet altÝna alÝndÝğÝ ve bu hususun alana değil, satana ait bir mesele olduğunun 

belirtilmek istendiği anlaĢÝlmaktadÝr. (Mesel� k�le satÝĢÝnda, muamelenin yanlÝĢ ve hileli olduğu 

anlaĢÝldÝğÝ ve itiraz edenler �ÝktÝğÝ takdirde, bunun satana ait bir mesele olmasÝ i�in bk. 151/2 ve R56). 

Her iki tarafÝn haklarÝnÝ koruyan bu gibi kayÝtlar dÝĢÝnda, bazÝ vesikalarda anlaĢma h�k�mlerini 

bozan veya bozmak isteyen tarafÝn ne Ģekilde cezalandÝrÝlacağÝ da ayrÝca kayÝtlÝdÝr. Bu kayÝtlarÝn 

kanuni değeri ne olabilir ve bunlar ger�ekte mevcut kanun h�k�mleri ile nasÝl bağdaĢÝr, ayrÝca 

�zerinde durulacak bir meseledir. Bu kayÝtlar daha iĢin baĢÝnda her t�rl� itirazÝ bertaraf etmek ve itiraz 

niyetinde olanlarÝ korkutmak gayesini de g�debilir. ��nk� burada zikredilen cezanÝn para ile ilgili 

kÝsmÝ, asÝl satÝlan malÝn değerini birka� misli ge�mektedir. 

Bu Ģekilde tasrih edilen cezalar Ģunlardar: 



 1624 

1 �l�m cezasÝ (h�k�mdar adÝna verilen senette), b�y�k defterde adlarÝ yazÝlÝ kimselerden baĢka 

bir kimsenin mevcut olduğu meydana �ÝktÝğÝ takdirde (121/R 41, 101 /R 40, 140 a/055, 215/67). 

2. Dayak cezasÝ (vasiyet-namede), isimleri ge�en kimseler itiraz ederlerse, kendi hisselerinden 

mahrum kalacaklar ve yediĢer kam�Ý cezasÝ �ekecekler (R 55). - (VakÝf-namede), vakfedilen arazi 

hususunda itiraz edenler �Ýkarsa, 77-Ģer kam�Ý yiyecekler (129/045).-(B�y�k defter), verilen 

malumatÝn yanlÝĢ olduğu meydana �Ýkarsa, 57 kam�Ý yiyecek (153/5). 

3. Para cezasÝ (vasiyet-namede) malÝnÝ karÝsÝna bÝrakÝyor; oğullarÝ buna itiraz ederlerse, 

itirazlarÝ kabul edilmeyeceği gibi, �stelik Ģu cezalara �arpÝlacaklardÝr : a. b�y�k orduya 1 altÝn yastuk, 

b. Ģehzadeler 1-er g�m�Ģ yastuk, c. i� hazineye 1 yastuk ve 1 at (315-R 78). - malÝnÝn bir kÝsmÝnÝ 

rahip olan oğluna bÝrakÝyor, k���k kardeĢleri, on-baĢÝ ve y�z-baĢÝlar itiraz etmeyecekler; ederlerse, Ģu 

cezaya �arpÝlacaklar: a. Iduk-Kut‟a ak yastuk, binbeylerine 1‟er at (77/01).-Birinin yanÝna verilen bir 

�le kayboluyor. Alan ile veren bir meblağ �zerinde anlaĢÝyorlar. K�le sahibi itiraz etmeyecek; ederse, 

a. b�y�k orduya 2 yastuk, b. bin-beyine 1 yastuk, c. L�k��a  tarnuk‟una 1/2 yastuk para cezasÝ 

verecek (R 116).-Bir kÝz rehin olarak veriliyor ve sonra geri alÝnÝyor. KÝzÝn elbisesi ve eĢyasÝ 

hususunda itirazda bulunulmayacak; bulunulursa, a. B�y�k orduya 5 altÝn yastuk, b. Ģehzadelere 1-er 

altÝn yastuk, c. Iduk-Kut‟a bir altÝn yastuk, d. Ko�u Ģehri hazinesise 1 g�m�Ģ yastuk verilecek (R 115; 

krĢ. 151/2, Mal., II, 2 ve 3). - Fakir halk fazla vergi vermemeği ve memura aynÝ Ģekilde ifade vermeği 

kararlaĢtÝrÝyorlar; s�z�nde durmayan kimse, baĢkalarÝna, ceza olarak, 1 �k�z kesecek (314/R 77). 

4. Yasa cezasÝ, iki kardeĢ m�Ģterek ticaret bağlarÝnÝ kesiyorlar. Sened veren kardeĢ sonradan 

itirazda bulunursa, yasadaki cezaa �arpÝlacak (R 111). 

5. T�re ve yargÝ huk�mleri, �ocuğunu evlatlÝğa veriyor, eger oğlan mukavele ĢartlarÝnÝ yerine 

getirdiği halde, onu terk ederse, t�re ve yargÝ h�k�mlerine g�re, babaya karĢÝ g�nah iĢlemiĢ 

muamelesi g�recek (R 98). 

9. Mukavele Yapan Taraflar ve ġahitlerin Zikri 

Mukavelenin metninde mukaveleyi yapan taraflarÝn adlarÝ, Ģ�pheye mahal bÝrakÝlmayacak 

Ģekilde, sarih olarak kaydedilmektedir. Her vesikanÝn baĢÝnda, bunun tanzim edildiği tarihin 

tesbitinden sonra, “bana, falana” veya “bize, falanlara” ve “falandan” veya, nadir olarak, “falanlardan” 

kaydÝ ile tesbit edilen ĢahÝslar, vesikanÝn �eĢidine g�re, bir veya birka� defa zikredildikten sonra, 

sonunda, “bu imza (m�h�r) ben, filanÝndÝr” Ģeklinde bir daha tekrarlanmaktadÝr. Vesika i�inde baĢka 

her hangi bir taahh�t ge�iyorsa, bunlarÝn yanÝnda da anlaĢmayÝ yapanlarÝn adÝ bulunur. En sonunda 

vesikayÝ tanzim eden baĢkasÝ ise, anlaĢmayÝ yapanlarÝn adÝ bir defa daha zikredilir. 

BunlarÝn mukavelede zikredilen yer ve tarzÝnÝ Ģu iki numunede a�Ýk olarak g�rmek m�mk�nd�r. 

(Bunlardan biri basit alÝĢ-veriĢ anlaĢmasÝ olup, ikincisi m�lkiyet hakkÝ devredilen bir muameleye ait 

bulunmaktadÝr). Mesel� bk. I (R 1) ve II (R 13): 
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I.  

...tarihinde bana A‟ya...lazÝm olup, B‟den...aldÝm; son baharda...veririm. Vaktinde vermezsem, 

halk arasÝnda cari usule g�re,...fazlasÝ ile veririrm. Verinceye kadar bulunmazsam, C ve ailesi verir. 

ġahid D, Ģahit E. Bu imza ben A‟nÝndÝr. Ben F bunu A‟ya sorup yazdÝm. 

II. 

...tarihinde bana A‟ya ...lazÝm olup, B‟den...alÝp, ...bulunan C ile ortak bağÝn bana 

ait...b�y�kl�kteki hissemi B‟ye sattÝm...satÝĢ bedeli olan...ben A tam olarak aldÝm. Ben B de tam olarak 

verdim. Bu bağÝn hudutlarÝ ĢunlardÝr...Bu bağa B sahip olsun...Ben A‟nÝn b�y�k ve k���k 

kardeĢlerin...hi� kimse itirazda bulunmasÝn...Ģahit C, Ģahit D, Ģahit E, Ģahit F. Bu niĢan ben A‟nÝndÝr. 

Ben A kendim yazdÝm. Bu imza ben Ģahit C‟nindir, bu imza ben Ģahit D‟nindir, bu imza ben Ģahit 

E‟nindir, bu imza ben Ģahit F‟nindir. 

Burada vesikayÝ tanzim eden ve dolayÝsÝ ile bu muamelenin kanun karĢÝsÝnda mesuliyetini 

y�klenen ĢahÝs ilk mukavele Ģeklinde bir Ģeye ihtiyacÝ olan A, imzasÝ ile anlaĢmaya hukuki değerini 

veren A ve vesikayÝ kaleme alan kimsenin ne Ģekilde yazÝlacağÝ hakkÝnda kendisinden malumat alan 

A‟nÝn adÝ 3 yerde kaydedilmiĢtir. Bu sayÝ, kefil g�sterilen C‟nin sened verenin kim olduğunu, yani 

ailedeki yerinin zikri ile 4‟e �ÝkarÝlabilirdi. -Ġkinci misalde ise, aynÝ durumda bulunan ĢahsÝn adÝ 5 defa 

ge�mektedir. 

AnlaĢmada zikredilen karĢÝ taraf ilk misalde malÝ veren B olarak, yalnÝz 1 defa ge�mekte; 

ikincisinde ise, malÝ veren B, m�lk� olan B ve m�lk�n devamlÝ sahibi olan B sÝfatÝ ile, 3 yerde 

zikredilmektedir. 

Alan ve satan kimselerin mukaveledeki mesuliyetlerinin birbirinden farklÝ olmasÝ, adlarÝnÝn az 

veya �ok vesile ile zikredilmesine, tabi‟i, tesir etmektedir. Daha teferruatlÝ olarak kaleme alÝnan 

vesikalarda bu isimlerin zikri �oğalabilmektedir. 

Mukavelenin ���nc� m�him unsurunu sahitler teĢkil eder. VesikanÝn nev‟ine g�re, Ģahitleri, 

sayÝlarÝ bakÝmÝndan, iki esas grupta toplamak m�mk�nd�r: I. grupta -2 ve ikinci grupta -4.  

I. grup i�in bk. R 1, 2, 5,7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 34, 37, 47, 48, 51, 52, 62, 63, 111. 

AynÝ gruba dahil vesikalarÝn birinde, baĢka bir benzeri bulunmadÝğÝndan, bir istisna gibi 

g�sterilebilecek bir vesikada yalnÝz bir sahid zikredilmiĢtir (R 8.) 

II. grup i�in Bk. R 13, 14, 16, 30, 32 55, 108, 110, 114, 115. Bu ikinci gruba dahil vesikalar 

arasÝnda, d�rt sahit yerine, �� Ģahit zikredilen vesikalar da bulunmaktadÝr (R 56, 57, 61, 109, 112, 

116). 

10. Mukavelenin Metnini Kaleme Alan ġahsÝn Zikri 
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Mukavelenin metnini kaleme alan ve bu hukuk vesikasÝnÝn tanziminde salahiyetli ve belki de 

�zerine mesuliyet alan ĢahsÝn adÝ vesikanÝn sonunda, muayyen bir Ģekle uygun olarak, ayrÝca 

kaydedilmektedir. 

KayÝt Ģekli i�in bk. 

1. Ben A sorup yazdÝm (R 28, 30, 37, 47, 52, 55, 108, 109, 114, 116.) 

2. Ben A, B (vesikayÝ veren)‟ye sorup yazdÝm (R 1) 

3. Ben A (kiralayan) bizzat yazdÝm (R 2) 

4. Ben A B (vesikayÝ veren)‟ye 3 defa sorup yazdÝm (3) 

5. Ben A her ikisine sorup yazdÝm (110, 111). 

6. Ben A her ikisine iyice sorup yazdÝm (5, 16, 57). 

7. Ben A (vesikayÝ veren) kendim yazdÝm (7). 

8. Ben kendim (vesikayÝ veren) yazdÝm (10, 56, 64). 

9. Ben A (kiraya veren) B (kiralayan)‟ye sorup yazdÝm (11, 18, 29, 32). 

10. Ben A B ve C (vesikayÝ verenler)‟nin her ikisinin s�z�ne g�re yazdÝm (12). 

11. Ben A (senedi veren) kendim yazdÝm (13). 

12. Ben A (senedi veren) kendim sorup yazdÝm (112). 

13. Ben A (senedi veren) kendi elimle yazdÝm (15). 

14. Ben A cemaate 3 defa iyice sorup yazdÝm (19). 

15. Ben A (veren) B (alan)‟ye sorup yazdÝm (19). 

16. Ben A (verenlerden biri) B (verenlerden biri)‟ye sorup kendim yazdÝm (34). 

17. Ben y�z-beyi A sorup yazdÝm (61)b 

18. ġahid ile yazan aynÝ ĢahÝs (51). 

19. Burada yazanÝn kaydÝnda diğerlerinde bulunmayan bir unsur bulunmaktadÝr: Ben A onlara 

iyice sorup yazdÝm; bu vesikayÝ...beyi B‟nin huzurunda yazdÝm (R 57). 

20. Kimin tarafÝndan yazÝldÝğÝ tasrih edilmemiĢtir (bunlarÝn vesikayÝ verenler tarafÝndan yazÝlmÝĢ 

olmasÝ muhtemeldir) (8, 28, 48, 63). 
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11. Vesikalarda Ġmza ve M�h�rler 

A. Mukavelenin resmileĢmesi i�in, vesikayÝ tanzim eden ĢahsÝn bunu imzalamasÝ veya 

m�h�rlemesi ĢarttÝr. ĠmzanÝn o devirde yazÝ ile iĢaret edilebildiği gibi, m�h�r basmak sureti ile de ifade 

edilmesi m�mk�n idi. Bu memleketimizde de son zamanlara kadar her iki Ģekilde yapÝlagelmiĢtir. 

Vesikalarda kullanÝlan tamga (damga m�h�r, kalÝp), nÝĢan (niĢan, elle �izilmiĢ yazÝ veya Ģekil, 

vesikada bir defa bunun i�in nÝĢan �iz-terkibi kullanÝlmÝĢtÝr. bk. R 3; fakat krĢ. tamga bas- 116/031) ve 

her ikisinin bir arada, nÝĢan tamga Ģeklinde ge�mesi buna delalet eder. 

Radloff-Malov‟daki vesikalarda bu tabirlerin kullanÝlÝĢÝ nispeti i�in krĢ. 

tamga 8, 21, 30, 47, 48, 51, 52, 55, 61, 63, 64, 67, 77, 78, 81, 82, 83, 87, 88, 101, 107 - 117, 

120, 123, 125, 126, 127. 

nÝĢan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 - 16, 19, 20, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 57, 62, 66, 70. 

nÝĢan tamga 56, 98, 151/2, Mal., 1, 2. 

B. Vesikalarda bulunmasÝ zaruri imzalardan biri mukaveleyi yapan ĢahÝs ve ĢahÝslarÝn imzasÝdÝr. 

Bu imza i�in umumi olarak kullanÝlan ifade Ģ�yledir: 

1. Bu niĢan ben A‟nÝndÝr (R 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 30, 52, 55, 62). 

2. Bu damga ben A‟nÝndÝr (R 51, 61, 63, 109, 110, 111, 112, 113, 116). 

3. Bu niĢan biz A ve B, ikimizindir (R 5) 

4. Bu damga biz A ve B‟nindir (R 30) 

5. Bu damga biz A ve B, ikimizindir (R 108) 

6. Bu damga biz vesikada adÝ ge�en cemaatlerindir (R 77). 

7. Bu damga benimdir (R 64, 78, 114). 

8. Bu niĢan benimdir (R 7) 

9. Bu niĢan bizimdir (�� kiĢi) (R 57) 

10. Bu damga bizimdir (R 125) 

11. Bu damga bizim, ikimizindir (R 113, 117). 

12. Bu damga bizim, ���m�z�nd�r (R 127) 

13. Bu niĢan damga ben A‟nÝndÝr (R 56) 
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14. Bu niĢan damga biz A ve B, ikimizindir (R 98). 

15. Bu benimdir (burada damga veya niĢan unutulmuĢ olacak). (R 114). 

C. AsÝl vesikayÝ tanzim eden ve dolayÝsÝ ile imzasÝnÝn bulunmasÝ gereken ĢahÝstan baĢka, bazÝ 

vesikalarda karĢÝ taraf ile Ģahitlerin de imzasÝ vardÝr. ĠmzalarÝn yeri Ģekli ve sÝrasÝ i�in bk. msl. 

1. Ġki Ģahitli bir mukavelede (R 15): 

a. Bu niĢan ben A (veren)‟nÝndÝr. 

b. Bu niĢan ben B (alan)‟nÝndÝr. 

c. Bu niĢan ben Ģahit C‟nindir. 

d. Bu niĢan ben Ģahit D‟nindir. 

2. D�rt Ģahitli bir mukavelede (R 14): 

a. Bu niĢan biz vesikada zikredilen cemaatlerindir. 

b. Bu niĢan Ģahit ben A‟nÝndÝr. 

c. Bu niĢan Ģahit ben B‟nindir. 

d. Bu niĢan Ģahit ben C‟nindir. 

e. Bu niĢan Ģahit ben D‟nindir. 

3. SÝrasÝ bir az farklÝ olan mukavelede (R 16): 

a. Bu niĢan biz A ve B, ikimizindir. 

b. Bu niĢan ben Ģahit C‟nindir. 

c. Bu niĢan ben Ģahit D‟nindir. 

d. Bu niĢan ben Ģahit E‟nindir. 

e. Bu niĢan ben Ģahit F‟nindir. 

4. AynÝ Ģekilde bir az farklÝ olan mukavelede (R 13): 

a. Bu niĢan ben A‟nÝndÝr. 

b. Bu niĢan ben Ģahit B‟nindir. 
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c. Bu niĢan ben C‟nindir. 

d. Bu niĢan ben D‟nindir. 

e. Bu niĢan ben E‟nindir. 

5. Varislerin de imzasÝ bulunan muavelede (R 12): 

a. Bu niĢan ben A (veren)‟nÝndÝr. 

b. Bu niĢan ben B (veren)‟nindir. 

c. Bu niĢan ben pau-ĢÝn C‟nindir. 

d. Bu niĢan ben pau-ĢÝn D‟nindir. 

e. Bu niĢan ben Ģahit E‟nindir. 

f. Bu niĢan ben B‟nindir. 

g. Bu niĢan ben Ģahit F‟nindir. 

6. �� kiĢi tarafÝndan tanzim edilen �� Ģahitli mukavelede (R 57): 

a. Bu niĢan bizimdir (verenler). 

b. Bu niĢan ben Ģahit A‟nÝndÝr. 

c. Bu niĢan ben Ģahit B‟nindir. 

d. Bu niĢan ben Ģahit C‟nindir. 

7. On yedi kiĢinin temsil ettiği bir topluluğun bir kararÝnda (77):  

a. Bu damga biz vesikada zikredilen cemaatlerindir. 

b. Bu damga rahibindir. 

c. Bu damga ben A‟nÝndÝr. 

d. Bu damga ben B‟nindir. 

e. Bu damga ben C‟nindir. 

f. Bu damga ben D‟nindir. 

g. Bu damga ben E‟nindir. 
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h. F bu niĢan benimdir (vesikanÝn 3. -4. satÝrlarÝ arasÝnda yazÝlmÝĢtÝr). 

D. YukarÝda iĢaret edilmiĢ olduğu gibi, tanga kelimesi ile umumiyetle m�h�r ve nÝĢan kelimesi ile 

de elle yapÝlmÝĢ hususi iĢaretler (imza) kastedilmiĢtir. Fakat bazÝ vesikalarda niĢan olduğu yazÝldÝğÝ 

halde, �zerine m�h�r basÝlmÝĢ (bk. 283/R 13, 160/11) ve tamga olduğu yazÝldÝğÝ halde, �zerine elle 

iĢaret yapÝlmÝĢtÝr (bk. 314/R 79, sahidlerin imzalarÝ). BazÝ hallerde de her iki tabirin bir arada nÝĢan 

tamga Ģeklinde kullanÝlmasÝndan, bu iki mefhumun zamanla birbirine karÝĢmÝĢ olduğu anlaĢÝlmaktadÝr. 

DamgalarÝn dÝĢ g�r�n�Ģlerinde, sade ve s�sl� olmak �zere, d�rt-k�Ģe ile yuvarlak arasÝnda, 

muhtelif b�y�kl�k ve Ģekillere tesad�f edilir. 

Bu �er�evelerin i�i �eĢitli s�sler ile doldurulmuĢtur. BunlarÝn bazÝlarÝ s�sl� Ģekiller, bazÝlarÝ da, 

b�y�k resmi damgalarda g�r�ld�ğ� gibi, muntazam �izgilerden ibarettir. Fakat bunlar arasÝnda bu 

boĢluğun Uygur yazÝsÝ ile doldurulmuĢ olanlarÝ da bulunmaktadÝr. Mesel� d�rt-k�Ģeli Ģekillerden, Mal., 

II, 3‟teki m�h�r�n i�indeki yazÝ uygurca olmalÝdÝr (belki de vesikayÝ tanzim eden tutsu‟nun adÝ?), 

168/19, 174/25, 208 b/60, 213/15, 224/76 (�� satÝr �zerine uygurca), 197/48 (iki satÝr �zerine uygurca) 

ve 317/80 (uygurca?) ve yuvarlak Ģekillerden, 224/76, 105/020 (uygurca?) ve 168/19 (uygurca:�Ýn?) 

sayÝlÝ vesikalardaki m�h�rler de bu bakÝmdan araĢtÝrÝlmağa değer. M�h�rlerin bir kÝsmÝ vesikalarda iyi 

�ÝkmamÝĢtÝr. Ġyi �ÝkanlarÝn hususi tertibat ile yeniden g�zden ge�irilmesi daha a�Ýk neticeler verebilir. 

NiĢan Ģekillerine gelince, bunlarÝ iĢaret ve yazÝ olmak �zere, iki b�l�me ayÝrmak m�mk�nd�r. 

BazÝ vesikalarda, bilhassa Ģahitler arasÝnda, isimleri farklÝ olduğu halde, isaretleri birbirinin aynÝ 

olan Ģekillere rastlanÝr (bk. msl. 282/R 12). Diğer vesikalarda da, bunun gibi, benzerlikler bulmak 

m�mk�nd�r. Bu benzerlikler niĢanlarÝn ĢahÝslara ait olmaktan �ok, ailelerin m�Ģterek alametleri 

olduğuna da delalet edebilir. Bu husus burada bizi doğrudan-doğruya ilgilendirmemekle birlikte, t�rk 

i�timai hayatÝnda �ok m�him bir yer tutan alametler meselesi ile karĢÝ-karĢÝya getirmektedir ki, bunun 

�ok dikkatle araĢtÝrÝlmağa değer bir mevzu teĢkil ettiği Ģ�phesizdir. 

NiĢanlar i�inde imzaya doğru g�t�ren misallere de rastlamak m�mk�nd�r. Damgalar arasÝnda 

uygurca yazÝlÝ m�h�rler bulunduğu gibi (yk.bk.), niĢanlar arasÝnda da iĢaretler ile imzalara rastlanÝr. 

Bk.msl. 

1. �Ýn (“doğru”), 223/75, 225/77 (yanÝndakisi de uygurca olabilir), 280/R 10, 314/R 79, 161/12. 

2. �Ýn ol (“doğrudur”), 319/R 84 (karÝĢÝk veya s�sl� olarak, tam bir imza tarzÝnda yazÝlmÝĢtÝr), 87 

a/011. 

3. edg� kelg�, 285/R 15 (buradaki d�rt Ģahitin imzasÝndan ilk ��� dÝĢ Ģekli ile �ince yazÝya 

benzetilmiĢ, fakat yazÝsÝ Uygurca yazÝlmÝĢtÝr. Ġlk imza baĢtaki yazÝya benziyor, diğerlerinde de edg� 

kelimesi bulunabilir. Ġkincisi ise, �� satÝr �zerine yazÝlmÝĢtÝr). 
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4. Uygurca yazÝ olduğu Ģ�phesiz Ģekiller i�in bk. 199/50, 307/R 69, 120/035, Mal. I, 1, 155/6, 

284/R 14. 

(Hen�z ��z�lmemiĢ olmakla beraber bu iĢaretlerin Uygurca olduğu ve muhtemel olarak, birer 

imza baĢlangÝcÝnÝ teĢkil ettiği d�Ģ�n�lebilir). 

Damga ve iĢaretlerin vesikalardaki yerlerine gelince, bunlardan niĢanlar vesikanÝn sonunda 

bulunmaktadÝr. SayÝsÝ fazla olduğu zaman, bunlar vesikanÝn alt kÝsmÝnda ayrÝ bir satÝr �zerine 

sÝralanmaktadÝr. BazÝ Ģahit ve niĢanlarÝnÝn bulunduğu vesikalarda, Ģahitler umumiyetle alt alta 

sÝralanmakta ve niĢanlarÝ da, isimleri hizasÝnda, satÝrÝn sonuna konulmaktadÝr. 

Damgalar da ise, bunlarÝn, vesikanÝn nev‟ine ve �eĢidine g�re, muayyen yerlere konulduğu 

anlaĢÝlÝyor. Mesel� devlet m�esseseleri tarafÝndan verilen (el�i, memur vb. iaĢe ve nakil vasÝtalarÝ i�in 

alÝnan ayni vergiler ile ilgili) vesikalarda, b�y�k bir al-damga yanÝnda, daha baĢka k���k m�h�rler de 

bulunmaktadÝr (bunlarÝn sayÝsÝ bazÝ vesikalarda altÝya kadar �ÝkmaktadÝr). �ok m�h�rl� olanlar 

ekseriyet teĢkil eder ve bunlar vesikanÝn son satÝrÝ �zerinde ve sağdan sola doğru sÝralanÝr. 

Fertler arasÝnda iki taraflÝ yapÝlan mukavelelerde �ok defa vesikayÝ veren (bazÝ hallerde alan da) 

m�h�r�n� basmaktadÝr. Vesikalarda, ehemmiyet ve nev‟ine g�re, m�h�rlerin muayyen yerlere 

basÝldÝğÝ anlaĢÝlÝyor. M�h�rler umumiyetle, vesikanÝn baĢÝnda, ortasÝnda ve sonunda olmak �zere, �� 

yere basÝlmakta ve senedin b�y�kl�ğ�ne g�re, aĢağÝda aynÝ sÝra ile bir daha tekrarlan maktadÝr. Her 

iki tarafÝn kendi m�h�rlerini kullandÝklarÝ vesikalarda, bunlarÝn daha �ok kendileri ile ilgili h�k�mleri 

ihtiva eden kÝsÝmlara bastÝklarÝ anlaĢÝlÝyor. 

VI. VesikalarÝn Ģekil ve Mevzu BakÝmÝndan Tasnifi 

AynÝ zamanda birka� mevzuu i�ine almÝĢ olmalarÝndan dolayÝ, vesikalarÝ umumi bakÝĢÝ 

kolaylaĢtÝracak Ģekilde bir tasnife tabi tutmak kolay değildir. Bunlar dÝĢ Ģekillerine g�re 

sÝnÝflandÝrÝlabileceği gibi, i�indeki mevzulara g�re de ayrÝlabilir. Fakat bu hususta kesin bir adÝm 

atmadan �nce, bu vesikalarÝn her bakÝmdan iyice araĢtÝrÝlmÝĢ olmasÝ gerekir. Mevcut vesikalarÝn ve 

vesika mahiyetindeki kayÝtlarÝn Ģimdiye kadar bilinen sayÝsÝ aĢağÝ yukarÝ 400‟� aĢkÝn olduğu halde, 

burada ancak 300 kadarÝ g�z �n�nde tutulmuĢ ve bu sonuncu sayÝnÝn da yalnÝz yarÝsÝ neĢredilmiĢ 

bulunmaktadÝr. 

VesikalarÝn i�ine aldÝğÝ �eĢitli mevzu ve malzeme hakkÝnda bir fikir edinmek i�in, bunlarÝn, her 

t�rl� iddianÝn dÝĢÝnda, burada en basit bir listenin verilmesi faydalÝ olacaktÝr. 

1. B�y�k defter ile ilgili kayÝtlar. 

2. Devlet teĢkilatÝ ve devlet idaresinde vazifeli kimseler ile ilgili kayÝtlar (Ýduk-kut, tigit, bey, il�i, 

n�ker, b�y�k ordu, onbaĢÝ, y�z-baĢÝ, devlet hazinesi, m�liye v.b.). 
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3. Ġctim�� sÝnÝflar ve meslek s�hipleri ile ilgili kayÝtlar (Wul, c�riye, il�i, tapÝE�Ý, kalan�Ý, baE�Ý, 

in�� bağ�Ý, iĢ�i, ulaE�Ý, alÝm�Ý, birim�i, akrabalar v.b.). 

4. Din� m�esseseler ve din adamlarÝ ile ilgili kayÝtlar. 

5. Vergiler ile ilgili kayÝtlar (a. vergi �eĢitleri, b. nakdi ve ayni vergiler, c. iĢ m�kellefiyeti; isimleri 

i�in bk.mesel� alban, basÝW, birim, birt, borluW, aĢ, Wap, WabÝn, Walan, WanlÝk, WaylalÝW, aĢ, 

kepez, WoluĢ, Wop�ur, Wurut, salÝW, tarÝE, tesik, t�Ģ�k, t�t�n, umtu, yasaW ve mahs�l vergisi vb.) 

6. VakÝf m�essesesi ile ilgili kayÝtlar. 

7. Vasiyetnameler ile ilgili kayÝtlar. 

8. Evl�tlÝk ve besleme ile ilgili kayÝtlar. 

9. K�lelik ile ilgili kayÝtlar (a. satÝĢ, b. rehin, c. azad edilme d. evlenme, e. Ģikayetler). 

10. Arazi ile ilgili kayÝtlar (tarla: tarÝE [y�r, kebez, arpa, v.b.”] , tarÝEu yir, baE, bah�e); (a, 

vakÝf, b. satÝĢ, c. kira, d. rehin, e. ortaklÝk, f. istif�de vb.) 

11. Para ile ilgili kayÝtlar (g�m�Ģ, yarmaW, g�m�Ģ, yastuW, g�m�Ģ, yuaaWlÝg g�m�Ģ, y. 

yarmaW g�m�Ģ, yastuW, �av, yastuW �av, yuaaWlÝE �av, yastuW, �oaduy bav �av. vb.) 

12. Zir�at mahsul� ile ilgili kayÝtlar (kebez, arpa, buEday, t�ki, tarÝg, �y�r, y�r, �z�m, susam). 

13. Zir�at mahs�llerinden elde edilen yiyecek ve i�ecek maddeler ile ilgili kayÝtlar (un, susam 

yağÝ, Ģarap, s���g, saman, talkan, tÝa�an yağ, ot). 

14. Ziraat mahsullerinden elde edilen sanayi maddeleri ile ilgili kayÝtlar (WoWbu, kidiz, yirlik, 

iĢlenmiĢ WoWbu, yuaaWlÝg WoWbu, b�z, yuaaWlÝg b�z). 

15. Hayvanlar ile ilgili kayÝtlar (at, ud, eĢek, koyun, e�k�, teke, oElak, ulaE, bogaz at, at hÝrsÝzÝ, 

at teri, ulaE teri, kopar, y�k agÝr�ak). 

16. Hayvanlardan elde edilen maddeler ile ilgili kayÝtlar (kidiz, yağ, et, yua, y�r�a yua, yorgut). 

17. Ticaret ile ilgili kayÝtlar (anlaĢmalar, ticaret mektuplarÝ, ticaret malÝ: tavar, yuaaWlÝE tavar, 

turau). 

18. Kullanma eĢyasÝ ile ilgili kayÝtlar (ton, iskirti, t�Ģek, Wan�uW ulatÝ, yonaW, iĢi�, sa�, ayaW, 

yÝbak, ulpak, ki�ir vb.) 

19. Mektuplar. 

VII. Vesikalardan Numuneler 
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I. (T. II. �. Nr 5. [315/R 78] ) 

Metin 

1. k�sk� yÝl sekiz-in� ay sekiz yigirmike 

2. men t�Ģimi aEÝr igke tegmiĢ-ke 

3. edg� ayÝE bolEay men tip kiĢin 

4. sÝlaa-Wa bi�ig Wotdum minte 

5. kin er-ke beg-ke tegme�in erim- 

6. ni tutup oElum altmÝĢ Way-a-nÝ 

7. asÝrap yorÝz-un oglun Wosaa esen 

8. Way-a olar �gey anamÝz biz-ke 

9. tegir alÝr-biz tip almaz-un WatÝl- 

10. maz-un-lar apam bir�k alÝr-biz 

11.  tip �amlasar-lar uluE su�-ke 

12. bir altun yastuW oElan tigid- 

13. lerke birer k�m�Ģ yastuW 

14. i�ger� aEÝlÝW-Wa bir yastuW 

15. i�geri aEÝlÝW-Wa bir at birip 

16. aEÝr WÝyÝn-Wa tegip s�z-leri 

17. yorÝmaz-un bu bitig-ni sutz-a 

18. ked Way-a tutua t�kel-e kimts� 

19. baĢlayÝp WuvraE tavEa� yeke iki�i 

20. baĢlap budun WataĢ-larÝm asan-a 

21. olar �skinde birtim tanuW iae 

22. tonuW Wara toyÝn bi tamEa menia ol 
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23. men WaysÝn ayÝtÝp bitidim. 

24. bu tamEa men tavEa� yeke-nia ol 

25. bu tamEa men asan-a mÝa ol 

I. (T. II. �. Nr. 5 [315/R 78] ) 

1. SÝ�an yÝlÝ, sekizinci ayÝn on sekizinde, 

2. ben T�Ģimi ağÝr hastalÝğa tutulduğum i�in, 

3. iyi veya fena olacağÝmÝ d�Ģ�nerek, karÝm 

4. SÝlaa‟a  vasiyetn�me bÝraktÝm. Benden 

5. sonra baĢka bir kimse ile evlenmeden, evimi 

6. id�re edip, oğlum AltmÝĢ-Kaya‟nÝn 

7. terbiyesi ile meĢg�l olsun. OğullarÝm KoĢang, Esen 

8. Kaya, onlar �vey annemiz bize 

 9. �ittir, alacağÝz diye, m�d�h�lede 

10. bulunmasÝnlar. Eğer alacağÝz diye, 

11. d�va ederlerse, b�y�k orduya (?) 

12. bir altÝn yastuk, Ģehzadelere 

13. birer g�m�Ģ yastuk, 

14. i� hazineye bir yastuk, 

15. i� hazineye bir at vermek suretiyle, 

16. ağÝr cezaya �arptÝrÝlsÝn ve s�zleri 

17. ge�mesin. Bu vasiyetn�meye Sutz-a 

18. Ked-Kaya Tutung, T�kele ve Kimts� 

19. baĢta olmak �zere, cem�at ile Tavga�-Yeke ve Ġki�i 

20. baĢta olmak �zere, halk ve yakÝnlarÝmdan Asana, 
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21. onlar huz�runda verdim. ġ�hid Ġnge, 

22. Ģ�hit Kara ToyÝn Bu damga benimdir. 

23. Ben KaysÝn sorup yazdÝm. 

24. Bu damga ben Targa�-Yeke‟nindir. 

25. Bu damga ben Asana‟nÝndÝr.  

II. (T. II. �. Nr. 7 [310/R 73] ) 

Metin 

1. bars yÝl toWuz-un� ay altÝ otuz-Wa 

2. biz utuz-nua baltur atlÝE temir�i 

3. WarabaĢ toyÝn-�uW-nua ay-sÝlÝE 

4. atlÝE eb�i WarabaĢ b�z�i bu ikeg� 

5. begi-ler-iae ayÝtmatÝn er eb�i 

6. bolmÝĢ-lar kin men toyÝn-�uW 

7. utuz bilen eĢitip atÝrmatÝn 

8. toyÝn-�uW-nua eb�i WarabaĢ-nÝa 

9. birtin toyÝn-�uW oW alÝr-men 

10. men utuz-nua temir�i WarabaĢ-nÝa 

11. birtin men utuz oW alÝr-men. men 

12. utuz Wulum-nua neg� erser bar 

13. tip toyÝn-�uW-Wa eb�i-ke �am WÝlmaz- 

14. men, men toyÝn-�uW menia k�a-n�a neg� 

15. erser bar tip utuz-Wa Wul-Wa 

16. �am WÝlnÝz-men tanuW sarÝE tanuW �aysu 

17. tanuW �t�ken tem�r bu tamEa biz ikeg�- 
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18. n�a ol men moaul-buWa ayÝtÝp bitidim. 

 

II. (T. II �. Nr. 7 [310/R 73)]  

Terc�me 

1. Kaplan yÝlÝ, dokuzuncu ayÝn yirmi altÝsÝnda. 

2. biz, Utuz‟un Baltur adlÝ demirci 

3. k�lesi ile ToyÝn�uk‟un Ay-SÝlÝg 

4. adlÝ dokumacÝ kadÝn k�lesi, bu ikisi 

5. beylerinden izin almadan, koca ve karÝ 

6. olmuĢlar. Sonra biz, ToyÝn�uk ile 

7. Utuz, bundan haberdar olunca, onlarÝ birbirinden ayÝrmadan, 

8. ToyÝn�uk‟un kadÝn k�lesinin 

9. vergisini ben ToyÝn�uk, 

10. ve Utuz‟un demirci k�lesinin 

11. vergisini de ben Utuz almağa karar verdik. 

12. Ben Utuz kulun hakkÝnda ToyÝn�uk‟a ve 

13. k�lesine karĢÝ herhangi bir iddiada bulunmam. 

14. Ben ToyÝn�uk da k�lem hususunda Utuz‟a ve k�lesine 

15. karĢÝ herhangi bir d�vada bulunmam. 

16. ġ�hid SarÝg, Ģ�hid �aysu, 

17. Ģ�hid �t�ken, (Ģ�hid) Tem�r. Bu m�h�r bizim 

18. ikimizindir. Ben Mongul-Buka sorup yazdÝm. 

III. 

(T.M. 224 [101/40] ) 
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Metin 

1. ÝduW-¡ut tearkenimiz-ke 

2. �l�i 

3. t�men il�i beg-lerke 

4. men sevin� bitig bir�rmen 

5. ulug tefter-te bitidmiĢ 

6. neg� ki-mim-tin taĢ neg�-m-e 

7. yok bar tip ayÝg �n�p s�z-i 

8. �Ýn bolsar �z baĢÝm �l�rmem 

9. bu niĢan menia ol 

10. yÝlan yÝl ���n� ay tokuz 

11. yaaÝka 

III. (T.M. 224 [101/40] ) 

Terc�me 

1. Iduk-Kut hazretlerine 

2. �l�i 

3. b�t�n el�i beylere 

4. ben Sevin� sened veriyorum: 

5. b�y�k defterde yazdÝrÝlan 

6. kimselerimden baĢka herhangi bir 

7. var-yok diye laf �Ýkar ve bu s�z 

8. doğru olursa, kendi �l�m�me razÝyÝm 

9. Bu niĢan benimder: 

10. YÝlan yÝlÝ ���n�� ayÝn 
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11. dokuzunda. 

IV. (T.M. 225 [282/R 12] ). 

Metin 

1. Koyn yÝl aram ay on sekiz-ke biz in� buka 

2. arug ikeg� tarbÝĢ apam...erken-te bitig 

3. birtimiz erdi ko�u-taki taysaa borluk balÝk 

4. borluk taĢtÝn ka b�l�k yir-nia sadÝğÝ 

5. altÝ y�z yastuk �av i�indin y�z yastuk birip 

6. kalgan biĢ y�z yastuk �av kaldÝ bu �av-nÝ 

7. oEul tigin yengemiz-ke yaz k�z kim kelser 

8. teg�r�p bir�rbiz teg�r�p birmeser-biz bu 

9. bitig-ni kim alÝp kelser neg� yime tÝldamayÝn 

10. b�d�r�p bir�rbiz bu bitig-deki �av-nÝ birgin�e 

11. biz in� buk-a arug iĢtin taĢtÝn bar yok 

12. bolsar-biz birle algu�Ý tuasu taybavĢÝn men 

13. in� buka-nÝa inim esen men arug-nÝa  

14. oElum kar-a togm-a ikeg� bu bitig-teki 

15. �av-nÝ bitig yosun�a neg�-ke m-e tÝldamayÝn 

16. �am-sÝz k�ni bir�r-biz 

17. bu nÝĢan men in� buk-a-nÝa‟ol  

18. bu nÝĢan men arug-nÝa‟ol 

19. bu nÝĢan men bavĢÝn esen-nia‟ol 

20. bu nÝĢan men bavĢÝn kar-a togm-a-nÝa‟ol 

21. bu nÝĢan men tanuk tor�Ý-nÝa‟ol 
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22. bu nÝĢan men arug-nÝa‟ol 

23. bu nÝĢan men tanuk t�lek kay-a-nÝa‟ol 

24. men togm-a bularnÝ in� buka arug ikeg�-nia s�Ģin�e bitidim. 

IV. (T.M.225 [282/R 12] ) 

Terc�me 

1. Koyun yÝlÝ, ilk ayÝn on sekizinde, biz Ġn�-Buka ile 

2. Arug, ikimiz b�y�k kardeĢimiz TarbÝĢ... olduğu (ettiği) zaman, sened 

3. vermiĢtik. Ko�u‟daki taysaa bağ ve Ģehir 

4. bağlarÝ dÝĢÝnda, birka� par�a arazinin bedeli olan 

5. altÝ y�z yastuk paradan y�z yastuk‟unu vermiĢ ve 

6. geride beĢ y�z yastuk kalmÝĢtÝ. Bu parayÝ 

7. �ocuklarÝ ile yengemize, yaz-g�z, her zaman, kim gelirse, 

8. g�t�r�p teslim ederiz. G�t�r�p vermezsek, bu 

9. senedi kim getirirse, hi�bir itirazsÝz, 

10. tamamÝnÝ �deriz. Bu yazÝdaki parayÝ verinceye kadar 

11. biz Ġn�-Buka ile Arug herhangi bir sebeple ortada 

12. bulunmazsak, beraber aldÝğÝmÝz varisimiz olan ben 

13. Ġn�-Buka‟nÝn k���k kardeĢim Esen ile ben Aruğ‟un 

14. oğlum Kara-Toğma, ikisi bu senetteki 

15. parayÝ, yazÝdakine uygun Ģekilde, hi�bir sebep ve 

16. itiraza mahal vermeksizin, doğruca �der. 

17. Bu niĢan ben Ġn�-Buka‟nÝndÝr 

18. Bu niĢan ben Arug‟undur 

19. Bu niĢan ben varis Esen‟nindir 



 1640 

20. bu niĢan ben varis Kara-Toğma‟nÝndÝr 

21. Bu niĢan ben Ģahit Tor�Ý‟nÝndÝr 

22. Bu niĢan ben Aruğ‟undur 

23. Bu niĢan ben Ģahit T�lek-Kaya‟nÝndÝr 

24. Ben Toğma bunlarÝ Ġn�-Buka ile Aruğ‟un, her ikisinin s�z�ne g�re yazdÝm. 

V. (T.M.238, D. 176 [285/R 15] ). 

Metin 

1. bars yÝl t�r-t�n� ay yigirmi-ke maaa t�lek tem�r-ke san-lÝg 

2. tÝyÝk-takÝ taĢ k�pr�g-n�a �ad�n sÝaar-kÝ tegĢint�r� 

3. tam-lÝg kaylakÝm-nÝ yana �eag�r arÝz yiti k�ri-lig yir-im-ni 

4. yana t�rtkil �ok-dakÝ t�rt sÝg yir-im-ni yana buyu kÝra- 

5. dakÝ �st�n �e�ek-lik-deki altÝ sÝg yir-im-ni yana altÝn 

6. �e�ek-lik-deki t�rt sÝg yir-im-ni...maaa san-lÝg bu mun�a yir-ler- 

7. im-ni maaa t�lek tem�rke yoalak-lÝE �ar yastuk kergek bolup 

8. tolmÝĢ ayaE-ka tegimlig-tin yigirmi yastuk �oadua bav �ar 

9. alÝp taĢÝk-ka bu yir-ler-im-ni tarÝp yiz-�n-tip 

10. togr-Ý (?) kÝlÝp birtim 

11. tanuk kerey tanuk tem�r buk-a antakÝ akam inin togmÝĢ-Ýn kataĢ-Ým 

12. kim kim m-e bolup talaĢmaĢun-lar 

13. bu nÝĢan men t�lek-tem�r-nia„ol 

14. bu nÝĢan men buyan-tem�r-nia„ol 

15. bu nÝĢan men tanuk kerey-nia„ol 

16. bu nÝĢan ben tanuk tem�r-buk-a-nÝa‟ol 

17. bu bitig-ni men buyan-tem�r �z iligin bitiy� tegintim 
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V. (T.M. 238, D. 176 [285/R 15] ). 

Terc�me 

1. Kaplan yÝlÝ, d�rd�nc� ayÝn yirmisinde, bana T�lek-Tem�r‟e ait bulunan 

2. TÝyuk‟taki taĢ k�pr�n�n �n tarafÝndaki, etrafÝ 

3. duvar ile �evrili tarlamÝ (?), yine �eng�r-arÝz‟daki yedi k�ri‟lik yerimi, 

4. yine T�rtkil-�ok‟taki d�rt sÝg yerimi, yine Buyu-KÝra‟da 

5. yukarÝ �i�eklikteki altÝ sÝg yerimi, yine aĢağÝ 

6. �i�eklikteki d�rt sÝg yerimi, bana ait bu kadar yerlerimi,  

7. bana T�lek, tem�r‟e para (yoalaklÝg �av yastuk) lazÝm olup, 

8. saygÝ deger TolmÝĢ‟tan yirmi yastuk para (�oadua bav�av) 

9. alÝp, istifade etmek �zere, bu yerlerimi ekip bi�sin, diye, 

10. kendisine verdim. 

11. ġahid Kerey, Ģahit Tem�r-Buka, oradaki b�y�k ve k���k kardeĢlerim ile akrabamdan 

12. hi� kimse kendisine itirazda bulunmasÝn 

13. Bu niĢan ben T�lek-Tem�r‟�nd�r 

14. Bu niĢan ben Buyan-tem�r‟�nd�r 

15. Bu niĢan ben Ģahit Kerey‟indir 

16. Bu niĢan ben Ģahit Tem�r-Buka‟nÝndÝr 

17. Bu vesikayÝ ben Buyan-Tem�r kendi elim ile yazdÝm 

VI. (T. II. S. 18 [177/28] ) 

Metin 

1. k�sk� yÝl biĢin� ay �� yaaÝka 

2. kitir-tin kelg��i il�i-ler-ke 

3. tuĢgu-ka �nt�rg� bor-tÝn keysed� 



 1642 

4. a�arÝ tipi(?) yigirmi badman edg� bor 

5. amtÝ ok birz-�n esen atsÝz olar- 

6. ka tapĢurz-un. 

 

VI. (T. II. S. 18 [177/28] ) 

Terc�me 

1. SÝ�an yÝlÝ, beĢin�i ayÝn ���nc� g�n�nde 

2. Kitir‟den gelen el�ilere, 

3. karĢÝlama ĢarabÝndan Keysed� 

4. A�arÝ 20 batman iyi Ģarap 

5. derhal versin. Esen ve AtsÝz onlara 

6. teslim etsin. 

VII. (T. M. 68 [168/19] ) 

Metin 

1. ud yÝl �akĢapat ay iki oduz-ka 

2. buyan tem�r il�i-nia n�k�r- 

3. leriae keĢig aĢ-ka bir-g� bir 

4. sÝg ed bis tembin bor-nÝ turpan 

5. sanÝn-ka tudup takÝĢ-kay-a 

6. birĢ�n 

VII. (T. II. 035 [168/19] ) 

Terc�me 

1. SÝgÝr yÝlÝ, on ikinci ayÝn yirmi ikisinde 

2. Bayan-Tem�r el�inin adamlarÝna 
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3. sÝra yemek i�in verilen bir 

4. sÝğ et, beĢ tembih ĢarabÝ, Turfan 

5. hesabÝna kaydedip, TakÝĢ Kaya 

6. versin 

VII. (T.M. 68 [120/035] ) 

Metin 

1. biz kudlug kaya temir turmÝĢ kalÝmdu il 

2. temir masÝ balta baĢlap bury�uluka s�z- 

3. �m�z yim� sen bu temir kaya-ka ton 

4. sadÝgÝ iki yarÝm b�z-ni birgil 

5. usal bolmaĢun bu nÝĢan biz-nia„ol 

VIII. (T. II. 035 [120/035] ) 

Terc�me 

1. Biz Kutlug-Kaya, Temir, TurÝmÝĢ, KalÝmdu, Ġl- 

2. Temir, MasÝ Balta baĢta olmak �zere, Borulu‟ya s�z�m�z: 

3. sen bu Temir-Kaya‟ya elbise 

4. satÝĢÝ karĢÝlÝğÝ olan iki bu�uk pamukluyu ver. 

5. Ġhmal edilmesin. Bu niĢan bizimdir. 
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Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri 

Üzerine / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Canatar [s.929-937]   

Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi / T�rkiye 

 

OsmanlÝ Devleti, hakim olduğu yerlerdeki coğrafi, siyasi ve sosyal durumu, halkÝn yapÝsÝnÝ ve 

�zel ĢartlarÝ dikkate almak suretiyle olduk�a farklÝ bir yapÝlanmaya imkan sağlamÝĢtÝr. Devletlerin 

sağlam esaslara dayanmasÝ, o devletlerde yaĢayan insanlarÝn h�r ve mutlu bir hayat d�zeyine 

ulaĢmasÝnÝ sağlayan en �nemli unsurdur. OsmanlÝ devlet teĢkilatÝ ve m�esseselerinden pek �oğunun 

kendinden �nceki T�rk devletlerinde ve geleneklerinde temellerini bulduğu ise muhakkaktÝr. Burada 

ele almaya �alÝĢacağÝmÝz yasa, yasak, yasakname, yasavul, yasak�Ý, yasaklu gibi idar� ve hukuk� 

tabirler, T�rk devletlerinde ve Moğollarda m�him bir mevkiye ve uzun bir maziye sahip olduğu gibi, 

OsmanlÝ d�neminde de �nemli bir yere sahiptir. 

Yasa veya yasak tabirinin ilk defa XIII. y�zyÝl ortalarÝndan itibaren T�rk leh�elerine girdiği, 

Moğollar ile birlikte tarih sahnesine �ÝktÝğÝ ve Moğolca bir kelime olduğu, bir m�tearife Ģeklinde 

yÝllardÝr kabul edilegelmekte, hatta “d�zen” demek olan yasa-yasak tabiriyle MoğollarÝn hukuk ve 

askerlik iĢlerini d�zenleyen kanunlar olup, 1206‟da Moğol Ġmparatorluğu‟nun kurucusu ve ilk 

h�k�mdarÝ Cengiz Han (1155-1227) zamanÝnda Uygurca yazÝlarak Yasaname-i B�z�rk adÝyla ilan 

edilen ve daha �ok Cengiz Han YasasÝ olarak meĢhur Cengiz yasalarÝ kastedilmektedir.1 Daha sonra 

M�sl�man halefleri tarafÝndan �ÝkarÝlan kanunlarla tamamlanan bu yasanÝn menĢeini, bozkÝrdaki T�rk-

Moğol uruklarÝnÝn �rf ve �detleri, eski devlet prensipleri ve Cengiz‟in bir araya getirilen kararlarÝ teĢkil 

etmektedir.2 “Yasağ-Ý Cengiz” tabiri ġeyh S�leyman Efendi‟nin Lugati‟nde “devlet-i Tatar ve Moğol 

niz�m�t-Ý es�siyyesi, siy�set k�n�nn�mesi” olarak tanÝmlanÝr.3 Bu yasa Cengiz‟in buluĢu olmayÝp 

eski T�rk gelenek hukukunun kuĢaktan kuĢağa ge�erek kurallarÝnÝ toplamaktan ibaret bir mill� 

hukuktur. H�k�mdarÝn sÝrf kendi iradesi ile koyduğu kanunlar ĠlhanlÝlardan sonra gerek OsmanlÝlar ve 

gerekse Doğu Anadolu ve Ġran‟da kurulmuĢ olan T�rkmen devletlerinde yasa veya yasakname adÝ 

altÝnda toplanmaktadÝr.4 Cengiz Han zamanÝnda meydana getirilen kanun ve nizamnameler “casah”, 

“casak”, “jasag” adlarÝyla anÝlÝr. Ne var ki bu yasag bizlere intikal etmemiĢ olup, yabancÝ devletlere 

karĢÝ ne suretle davranÝlacağÝ, harp usulleri, ordu teĢkilatÝ, posta iĢlerinin tertibi, vergi d�zeni, aile 

hukuku, aile fertlerinin karĢÝlÝklÝ m�nasebetleri ve miras iĢleri gibi birtakÝm ahkamÝ ihtiva ediyordu.5 

Cengiz‟in, �lkedeki hÝrsÝzlarÝ cezalandÝrÝp, yalanÝ ortadan kaldÝrmak, �l�m cezasÝnÝ hak edenleri 

�ld�rtmek, para cezasÝna m�stahak olanlarÝn cezasÝnÝ almak �zere bir y�ksek mahkeme reisliği teĢkil 

edip bunlarÝn “koko debter” yani mavi deftere yazÝlÝp nesilden nesile intikal etmesini emrettiğini6, 

keza, �mirler ile memurlarÝn, prenslerin Ġlhan‟a karĢÝ bir isyana sebebiyet verdikleri taktirde devlet 

mahkemesine �ağrÝldÝklarÝnÝ, dolayÝsÝyla Cengiz yasasÝnÝn yargÝ ve muhakematÝ da d�zenlediğini 

biliyoruz.7 
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ĠlhanlÝlardan H�lagu ve Abaka‟ya g�re yasa yahut yasak, mukaddes kanundu. Hatta, “yasaktÝr” 

denildiğinde, herkesin boyun eğmesi icap eden “en Ģiddetli kanun” manasÝyla b�t�n �n Asya ve 

MÝsÝr‟da bile tanÝnmÝĢtÝ.8 Moğollar ve Timurlular Devri‟nde, milli devlet teĢkilatÝ ve kanunu olan “yasa”, 

din� hukuktan ve Ġslam devlet nizamlarÝndan ve belki de cihanÝn herhangi bir nizamÝndan �st�n 

tutulduğundan, bu durum M�sl�man Arap ve T�rk m�ellifleri tarafÝndan, MoğollarÝn Ġslam d�ĢmanÝ 

olarak g�sterilmesinde baĢlÝca delil olarak ileri s�r�lm�Ģt�r.9 Ne var ki, yine bir Moğol H�k�mdarÝ olan 

Timurleng, hoca ve Ģeyhlerin manevi n�fuzlarÝndan faydalanmak maksadÝyla, hayatÝ boyunca Ġsl�m� 

bir siyaset takip ettiği gibi, atasÝ Cengiz‟in “yasa”sÝnÝ ve “yargu”yu kaldÝrarak yeni bir teĢkilat kurmuĢ; 

bu �er�evede b�t�n �lkede din� hukuk ahkamÝnca emr-i bi‟l-maruf ve nehyi ani‟l-m�nkerle amel 

ettirmiĢti.10 Ġbn ArabĢah‟a g�re ise, Timur “yasa”yÝ ihmal etmemiĢ, hatta onu din� hukuka tercih dahi 

etmiĢti. Oğlu ġahruh, dine bağlÝ olduğundan, zamanÝnda din� hukuk yasaya �st�nl�k kazanmÝĢ, yargÝ 

kaldÝrÝlmÝĢ, yasa da tamamen bÝrakÝlmamÝĢtÝ.11 Netice itibarÝyla, Cengiz yasasÝnÝn T�rk ve Ġslam 

devletlerine tesiri s�z konusu olmakla birlikte, bu yasalarÝn, Ġslam hukukuna aykÝrÝ d�Ģecek Ģekilde, 

daha sonraki b�t�n T�rk-Ġslam devletlerinde ve �zellikle OsmanlÝ kanunnamelerinde etkisi kabul 

olunmamaktadÝr.12 YasanÝn T�rk�e mi Moğolca mÝ olduğu tartÝĢmalarÝ ile Moğollarda bu tabirin 

geliĢim seyri ve yasalarÝn nasÝl �ÝkarÝldÝğÝ hususlarÝnÝ ise etimolojisi i�erisinde ele alacağÝz. 

A. Yasa 

OsmanlÝ T�rk�esinde y‟den sonra elif‟in olup olmamasÝna g�re iki Ģekilde yazÝlabilmektedir. Ġlk 

T�rk dili s�zl�ğ� olup yazÝmÝ 1074‟te tamamlanan KaĢgarlÝ Mahmud‟un D�v�nu L�gati‟t-T�rk adlÝ 

eserinde ge�meyen yasa13 tabiri, Ebu‟l-k�sÝm C�rullah ez-ZemahĢer�‟nin (�. 1144) Mukaddimet�‟l-

edeb‟inde ise, “kakÝdÝ anga yasadÝ �erigni”14 yani “ona sinirlendi, ordusunu hazÝrladÝ” �rneğinde 

olduğu gibi, “hazÝrlamak” anlamÝnda birka� yerde kullanÝlmÝĢtÝr.15 

Lugatlerde T�rk�e bir isim olduğu belirtilen “yasa” kelimesi; resm yani tertip, �det, tarz, alay, 

vergi; �y�n, k�ide, kanun, h�k�m, padiĢah emri ve m�c�z�t gibi anlamlar taĢÝmakla birlikte, “yasak” 

veya “yasag” Ģeklinde kullanÝmÝ daha yaygÝndÝr.16 Mastar olarak, “yasamak”, yapmak, imal etmek, 

ibd�, inĢ�, tasn�, bin�, inĢ�d ve tezyin etmek17; d�zenlemek, kararlaĢtÝrmak, kurmak, hazÝrlamak, 

yÝğmak, yere sermek ve yaymak; “yasatmak” ise, yaptÝrmak, kurdurmak, d�zenlettirmek anlamlarÝna 

gelmektedir.18 J. A. Pelliot tarafÝndan da “casak” veya “casa”nÝn Moğolca, “yasak” veya “yasa”nÝn 

T�rk�e olup d�zenlemek, tespit etmek anlamÝna geldiği vurgulanmÝĢtÝr.19 

Yasa kelimesinin T�rk�e mi yoksa Moğolca mÝ olduğu saha elemanlarÝ arasÝnda bir tartÝĢma 

konusudur. Ancak ağÝrlÝklÝ temay�l, yasa ve yasak terimlerinin ilk defa Moğol istilasÝndan sonra 

g�r�lmeye baĢladÝğÝ yolundadÝr. Bu hususta A. Ġnan, yasanÝn Eski T�rk�ede “kanun” manasÝna gelip, 

Moğol istilasÝndan sonra Ġslam tarih ve etnografya edebiyatÝna girmiĢ ve �ok yayÝlmÝĢ olduğunu, 

G�kt�rk, KarahanlÝ ve Sel�uklu �ağlarÝnda kanun ve nizam karĢÝlÝğÝ s�ylenen “t�r�” ve “t�re” teriminin 

yerini tuttuğunu belirtir.20 B. �gel ise, Cengiz Han ve Moğollara karĢÝ olan kÝrÝklÝk duygularÝmÝzÝn, 

Cengiz Han �evresinde T�rk k�lt�r�n�n hak ve izlerini aramamÝza engel olmamasÝ gerektiğini 

belirterek, yasa ve yasamak s�zlerini k�kten Moğollara mal etme teorileri �zerinde dikkatle durmamÝz 
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icap ettiğini vurguladÝktan sonra, yasa‟yÝ, k�k bakÝmÝndan Ģ�phesiz T�rk�e bir s�z olarak g�sterir. 

�gel buna delil olarak, K�ltegin (K�l-tigin) kitabesindeki “�d Tengri yasar” ibaresindeki “yasar”Ýn 

yasadan geldiğini belirtir.21 K�ltegin‟in mezar kitabesinde ge�en ve “zamanÝ TanrÝ takdir eder” olarak 

�evrilen bu ibaredeki “yasar” kelimesinin fiil olarak tanzim etmek, yapmak, tayin etmek, karar vermek 

anlamÝnda kaydedildiğini g�rmekteyiz.22 Ancak, aynÝ metinler M. Ergin ve T. Tekin gibi yine bu 

konunun uzmanlarÝ tarafÝndan farklÝ Ģekilde değerlendirilmekte ve burada ge�en “yasar”, kelimesi 

“yaĢar” bi�iminde ve yaĢamak karĢÝlÝğÝ olarak ifade edilmektedir.23 Ġ. Kafesoğlu ise, konuyla ilgili 

olarak teredd�tl� ve değiĢken m�talaalar belirtmekle birlikte; tayin etmek, karar vermek, tanzim 

etmek, d�zenlemek, kurala bağlamak anlamlarÝna gelen “yasa” kelimesine temel teĢkil eden 

“yasamak” fiilinin, eski T�rk kitabe ve kayÝtlarÝnda yalnÝz bir defa ge�ip V. Thomsen‟den beri 

“d�zenlemek, icra etmek” diye manalandÝrÝldÝğÝnÝ, ancak okunuĢ bakÝmÝndan bunun hatalÝ 

g�r�ld�ğ�n� belirttikten sonra, T�rk�ede mevcut olmayan yasa kelimesinin XIII. asÝr ortalarÝndan 

itibaren T�rk leh�elerine girmiĢ aslen Moğolca ve kanun manasÝnda bir tabir olduğunu kaydeder.24 

Ne var ki, VIII. y�zyÝlda egemenlik s�ren Uygur HakanÝ B�g� Han zamanÝnda yazÝlmÝĢ bir Uygur 

yazÝsÝnda d�zen ve kanun anlamÝna gelen “yasa” tabirinin ge�mesi,25 ayrÝca C�veyni‟nin, Cengiz 

Han‟Ýn emri �zerine UygurlarÝn, Moğol �ocuklarÝna yazÝ �ğretip, “B�y�k Yasa-n�me” denilen yasa ile 

h�k�mlerini tomarlara tespit ettikleri, bu yasanamenin b�y�k prenslerin hazinelerinde bulunup, �lke ve 

devlet iĢleri g�r�l�rken o tomarlarÝ getirip iĢlerini yaptÝklarÝ Ģeklindeki kayÝtlarÝ dikkate alÝndÝğÝnda, 

yasa tabirini ilk kez MoğollarÝn ortaya koyduğu g�r�Ģ� değerini kaybeder g�r�nmektedir.26 Bunlara 

ilaveten, yasa tabirinin Moğollarla birlikte ortaya �ÝktÝğÝ iddiasÝna esas olan en m�him eserlerden olup 

1240‟ta yazÝlan, ancak yazarÝ belli olmayan MoğollarÝn Gizli Tarihi‟nde, yasa ve yasak kelimesine 

temel teĢkil ettiği belirtilen “casah”, “casahtan”, “casahlacu” ve yine bu kelimeyle alakalÝ olan “casa‟ul” 

sadece birka� yerde ge�mektedir.27 Cengiz Han‟Ýn, devlet tesislerini v�cuda getirirken bilerek 

yabancÝ �rneklere istinat edip boyun eğdirdiği devletlerin memurlarÝndan, hassaten Uygurlardan yazÝ 

ve dil y�n�nden faydalandÝğÝ; mesela, Nayman HanlÝğÝ‟nÝ ele ge�irdikten sonra bu devletin sistemini 

kabul ederek Naymanlar hizmetinde m�h�rdar ve vezirlik hizmetlerinde bulunmuĢ olan TaĢatun‟u 

1206‟da devlet makamlarÝnÝn tesisine memur ettiğini, bu kiĢinin de Moğollara Uygur yazÝsÝnÝ kabul 

ettirdiği28 hususunu g�zden Ýrak tutmamak gerekir. Keza Cengiz, �inli m�Ģavirler de kullanarak 

devlet daireleri teĢkil etmiĢti.29 

Bununla birlikte, MoğollarÝn Gizli Tarihi‟nden hareketle, yasa-yasama ve yasak tabirlerinin 

Moğollardaki geliĢiminin birka� aĢamada ger�ekleĢtiği tespit edebilmekte, bu geliĢim, Moğol 

Devleti‟nin aĢiret anlayÝĢÝndan b�y�k devlet anlayÝĢ ve yapÝsÝna ge�iĢi ile de doğru orantÝlÝ 

g�r�lmektedir. Ġlk aĢamada yasa anlayÝĢÝ dağÝnÝk olup, Cengiz‟in annesi Hoelun Ucin‟in �ocuklarÝnÝ 

“casahtan” (kanunlu, intizamlÝ, disiplinli, adil)30 yasaya bağlÝ olarak yetiĢtirdiğinden hareketle 

“terbiyeli, yasağa bağlÝ �ocuk” manasÝyla baĢlamÝĢ, annesinin Cengiz‟i yasayÝp yani donatÝp 

kuĢandÝrmasÝyla “at ve silahla donanma” olarak devam etmiĢtir. Bu safhada yasa ve yasak y�ce bir 

devlet anlayÝĢÝ olarak g�r�lm�yordu.31 Ġkinci aĢamada yasanÝn, ordu ve savaĢ d�zeni ile ilgili olarak, 

askerleri savaĢ d�zenine koymayÝ ifade ettiği, burada “yasak”Ýn savaĢ taktiği koyma, savaĢ hilesi 
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anlamÝnda kullanÝldÝğÝ g�r�lmektedir.32 ���nc� aĢamada bu tabir, Cengiz‟in g��lenmesiyle ortaya 

�ÝkmÝĢ; �nce “ordu kanunu” diye yorumlanÝp, akabinde ordu d�zeninin kanunu, ordunun talim, terbiye 

ve disiplini, ordu d�zenine uymama, kanuna ve emre karĢÝ gelme noktasÝnda kullanÝlmÝĢ33 hatta, 

yasağa karĢÝ gelenlerin yakalanÝp g�nderilmesi veya hemen orada idam edilmesi emredilmiĢtir.34 

D�rd�nc� olarak, yargÝladÝ, soruĢturma a�ÝlmasÝnÝ istedi anlamÝnda kullanÝlÝp, daha sonra da yasak 

koyma deyiĢinin baĢladÝğÝ anlaĢÝlmaktadÝr.35 BeĢinci aĢamada, Cengiz‟in b�y�k han ilan edilmesiyle, 

yasanÝn ordu d�zeni, tayinler ve n�bet�ilerin vazifeleri �zerinde yoğunlaĢtÝğÝ, son aĢamada ise, 

�geday‟Ýn tahta �ÝkÝĢÝ ve yasanÝn �ncekine ilaveten vergi ve posta gibi devlet iĢlerini de kapsadÝğÝ 

g�r�l�r.36 MoğollarÝn dini inanÝĢ ve sosyal hayata iliĢkin muhtelif yasaklarÝ da vardÝ.37 Burada netice 

olarak Cengiz yasasÝnÝn yazÝlÝ bi�imde ortaya �ÝkÝĢÝ, geniĢ hudutlu bir devletin kurulmasÝndan sonra 

oluĢan ihtiya�tan kaynaklanmÝĢtÝr diyebiliriz. 

Cengiz Han D�nemi‟nde yasa-yasak konulmasÝnÝn değiĢik Ģekillerini g�rmekteyiz. BunlarÝn ilki 

doğrudan h�k�mdarÝn teklifi ve bunun kabul� Ģeklindedir. Cengiz Han‟Ýn 1202 yÝlÝnda “d�Ģman bizi 

geri �ekilmeye mecbur ederse, h�cuma baĢladÝğÝmÝz yere kadar ricat ederek mevzi alalÝm, bu yerde 

mevzi almayanlarÝ idam edelim”38 diye sunduğu teklif kabul edilip uyulmasÝyla g��l� TatarlarÝ 

yendikleri Ģeklindeki ibarelerden, “yasak”Ýn h�k�mdarÝn gerek�eli teklifi ve kabul g�rmesi Ģeklinde 

ger�ekleĢtiğini g�r�yoruz. Yasak koymanÝn ikinci Ģekli, ilgili komutan veya b�rokrat teklifinin h�k�mdar 

tarafÝndan uygun bulunarak emir �ÝkarÝlmasÝdÝr. D�dey �erbi‟nin Cengiz‟e savaĢ taktiği, hilesi ve 

baskÝnÝ hususundaki teklifinin uygun bulunup yarlÝk (emir) �ÝkarmasÝyla ortaya �Ýkan savaĢ taktiği yani 

yasağÝ b�yledir.39 

B�t�n bunlardan anlaĢÝldÝğÝ �zere, Moğol Devleti‟nde casah yani yasa/yasak belirli bir geliĢim 

i�erisinde geniĢleyen bir yapÝ arz etmekle birlikte, bununla alakalÝ olarak g�revli “yasacÝ” veya 

“yasak�Ý” gibi tabirlerin kullanÝmÝna rastlanÝlmamaktadÝr. Cengiz‟in bir ifadesinde yasaya (jasag) ilk 

defa muhalif hareket eden kabile mensubuna nasihat edilmesi, ikinci kez muhalif olursa tatlÝ ve 

belagatli s�zlerle tesirde bulunulmasÝ, ���nc� defa muhalefet durumunda ise uzaklaĢtÝrÝlmasÝ (nefy), 

bununla da uslanmazsa zincire vurulup zindana atÝlmasÝ, b�yle yapmak da k�r etmezse akraba 

meclisince icapÝnÝn yapÝlmasÝnÝ tavsiye ettiğini g�r�yoruz40 ki bu ifadeler, Cengiz‟in yasayÝ tedrici 

Ģekilde uygulanan bir �rfi hukuk olarak tarifi demektir. 

Yasa-yasak kelimesinin, Orhun Âbidelerinde “yasamak” k�k�yle ge�tiğini kabul etmeyenlerin 

g�r�Ģ�n� benimseme durumunda dahi, Mukaddimet�‟l-edeb‟de, hazÝrlamak, d�zenlemek, tertip ve 

tanzim etmek anlamlarÝna gelebilen “yasa”, “yasadÝ” kelimelerinin birka� yerde ge�mesinden 

hareketle, T�rk dilinde Moğollardan �nce de kullanÝldÝğÝnÝ inkar etmemiz imkansÝz g�r�lmektedir. N. 

Y�ce‟nin Mukaddimet�‟l-edeb‟de ge�en 3506 kelimeden 2908‟inin T�rk�e, 598‟inin yabancÝ dillerden, 

bunlarÝn ancak beĢ tanesinin Harezm T�rk�esine ge�en Moğolca kelimelerden olarak tespit 

etmesini,41 “yasa” ve “yasadÝ” kelimelerinin bunlar arasÝnda bulunmamasÝnÝ dikkate aldÝğÝmÝzda yasa 

ve yasamak isim ve fiilinin T�rk�e olduğu konusunda �nemli bir delil daha elde etmiĢ olmaktayÝz. T�rk 

dilinin Moğol diline nazaran daha ileri bir geliĢme seviyesi g�sterdiği, hatta Moğol d�nyasÝnÝn herhangi 

bir yerindeki MoğolcanÝn, bilinen en eski T�rk dilinden bile daha geri bulunduğu42 Ģeklindeki tespitleri 
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de g�z�n�nde bulundurmak durumundayÝz. Keza, T�rk�eden Moğolcaya ge�miĢ �ok sayÝda 

medeniyet ve askerlikle ilgili kelimeler T�rklerin Moğollara nazaran k�lt�r �st�nl�ğ�n� ortaya 

koymaktadÝr.43 

Bu �er�evede, B�y�k Sel�uklu saray teĢkilatÝnda ise “yasacÝ” adlÝ bir g�revliyle 

karĢÝlaĢmaktayÝz. Saray kapÝlarÝnÝ muhafaza, h�k�mdar-h�k�met arasÝndaki evrak ve defterlerin 

teatisini sağlamak �zere yetiĢtirilerek tayin edilen, “h�cib”44 ismiyle bir hayli memuru bulunan 

AğacÝ‟dan “h�cib�‟l-h�cc�b” sonra, sarayda en b�y�k vazife sahibi olarak “yasacÝ” adlÝ memuru 

g�rmekteyiz. YasacÝ‟nÝn maiyyetinde yirmisi altÝn ve yirmisi g�m�Ģ asalÝ hademelerin bulunmasÝ, 

elbise ve eĢyalarÝnÝn mutlak surette muhteĢem olmasÝ icap etmekte, aksi takdirde değiĢtirilmesi 

gerekmekteydi.45 Yasadan m�Ģtak “yasamiĢi” tabiri ise, yapmÝĢ, derdest etmiĢ, h�ner sarf EtmiĢ, icat 

eylemiĢ; nazm, tertip, tanzim ve idare etmek, nizama koymak manalarÝna gelmektedir.46 

�gel‟e g�re “yasa ve yasak” Anadolu‟ya ĠlhanlÝ �ağÝnda Doğu T�rklerinin k�lt�r �evresinden 

intikal etmiĢ, OsmanlÝlarda �ok rastlanan “yasak tutma, han yasağÝ, hak yasağÝ” ile idam i�in 

kullanÝlan “yasak değd�rme, yasak yet�rme” s�zleri, OğuzlaĢmÝĢ ve Oğuz geleneklerine g�re 

s�ylenegelmiĢtir.47 F�tih‟in Uzun Hasan‟a karĢÝ muvaffakiyeti �zerine 1473‟te Karahisar‟da Uygur 

alfabesiyle yazdÝrmÝĢ olduğu yarlÝğda ge�en “yasap” ifadelerinden yasa kelimesinin tertip etmek, 

yapmak anlamÝnda kullanÝldÝğÝ g�r�lmektedir.48 Yasa ve ilgili kelime ve tabirlerin ĠlhanlÝ menĢeli 

olarak g�sterilmesi,49 netice itibarÝyla, bunlarÝn temelde T�rk�e ve T�rk k�lt�r�n�n birer unsuru 

olduğu ger�eğini değiĢtirmemektedir. 

B. Yasak 

Lugat ve tarihi metinlere nazaran, yazÝlÝĢÝ umumiyetle “sin” ile, “yasak” veya sondaki kaf‟Ýn 

gayÝn‟a tebdili suretiyle “yasağ” Ģeklindedir.50 Evliya �elebi (�. 1684) Seyahatnamesi‟nin m�ellif 

n�shasÝnda, bu tabirin bir kez “sin”, altÝ kez de “sad” ile yazÝlmÝĢ olduğunu g�r�yoruz.51 Eb� 

Ġshakz�de Esad Efendi‟nin (�. 1753) Lehcet�‟l-lug�t adlÝ eserinde yasak, Evliya �elebi‟de olduğu gibi 

“sad” ile yazÝlmÝĢtÝr.52 Meninski‟nin de yasak tabirinin gerek sin gerekse sad ile Ģeddesiz ve Ģeddeli 

olarak geliĢiminden s�z ettiği bilinmektedir. Yasa; us�l, kaide, nizam, kanun, tanzimat, siyaset, kÝsas, 

men, nehy, zecr, memnuniyet, memnu, kanun ve nizamla men olunmuĢ, nehy zÝmnÝnda tenbih,53 

ferman, buyruk, t�re, kural; memnuiyet, tertibat, tabiye, �dev olarak verilen iĢ54 anlamlarÝna 

gelmektedir. B. �gel, OsmanlÝlarÝn, Harezm T�rk�esinden geldiğini s�yleyerek yargu s�z�n� yasak 

karĢÝlÝğÝ olarak tuttuklarÝnÝ iddia ederse de bunu tevsik edecek herhangi bir belgeye dayandÝrmaz.55 

ġ. S�m�, bu kelimenin yasag Ģeklini, T�rk�e “yasak”Ýn Fars�aya ge�miĢ hali olarak nitelendirir. 

1437 yÝlÝnda derlenmiĢ olan �mer b. Mez�d‟in Mecm�„at�‟n-nez�‟ir adlÝ eserinde yasak 

kelimesinin “yerine yetse gerek han yasağÝ” ve “eriĢelden ber� yazun yasağÝ” �rneklerinde olduğu 

�zere iki kez yasa, d�zen anlamÝnda ge�mekte olduğu g�r�lmektedir.56 F�tih‟in Uygur alfabesiyle 

yazÝlÝ 1473 tarihli bir yarlÝğÝnda ge�en “yasak-ka teg�rd�k” ibaresinde ge�en yasak tabiri cezasÝnÝ 

vermek anlamÝndadÝr.57 Yine aynÝ d�nemde kullanÝldÝğÝ g�r�len “yasağ-Ý padiĢah�”58 tabiri ise, 
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Tursun Bey tarafÝndan “siy�set-i sultan� ve yasağ-Ý padiĢah� dirler ki, �rf�m�zde ana �rf dirler”59 

Ģeklinde ifade olunmaktadÝr. Buna g�re �rf ile yasağ-Ý padiĢahi eĢ anlamlÝdÝr.60 “Eski ak�e ve g�m�Ģ 

yasağÝ”, “yas�ğ niĢ�n-Ý h�m�y�nu”61 Ģeklinde vesikalarda g�rd�ğ�m�z ibareler de bu mealde ele 

alÝnmaktadÝr. 

B. �gel, “yasak”Ýn aynÝ zamanda eski T�rklerden OsmanlÝlara ge�en vergilerden biri olup, 

“yasak vergisi” adÝyla onda bir alÝnan �Ģ�r olduğunu belirtir.62 “Yasak”Ýn bir vergi adÝ olarak 

kullanÝmÝna XIV. y�zyÝl ortalarÝnda (1347-1365) zamanÝn h�k�mdarÝ Tokluğ Tem�r‟e yazÝldÝğÝ 

anlaĢÝlan bir Uygurca metinde de rastlÝyoruz.63 

Mes�lihi‟l-M�slim�n adlÝ eserde ge�en yasak ve yasağ tabirlerinin umumiyetle g�nl�k yaĢama ve 

giyim-kuĢama iliĢkin konularda kullanÝldÝğÝ g�r�lmektedir. AyrÝca, “�te yaka T�rklerine yarak l�zÝm 

degild�r anlara yasak gerekd�r meger Ġznikmid T�rklerine yasag olmaya” ibaresinden yarak tabirinin, 

silah bulundurma serbestiyeti, yasak tabirinin ise silah bulundurmama olarak algÝlandÝğÝ 

anlaĢÝlmaktadÝr.64 Yine bu eserde yasak-yasağ tabirleri aĢağÝda belirtilen konularda defaatle 

ge�mektedir: Koyun eti satÝlan yerde ke�i eti bulundurulmamasÝ gereği hususunda muhtesibin 

“muhkem yasak” eylemesinin l�zumu; seferde yeni�eriler M�sl�manlarÝn beygirlerini alarak onlarÝn 

ge�imlerini engelleyip beddualarÝna muhatap olduklarÝndan, maiĢetleri hayvanlarÝna bağlÝ olan saka 

ve hamallarÝn beygirlerinin yeni�eriler tarafÝndan alÝnmasÝnÝn yasag olmasÝ, ihtiyacÝ olanlarÝn beygir 

satÝn almalarÝ, halkÝn ise bu konuda maiĢetleri dÝĢÝndaki beygirlerini satmalarÝ hususunda yasağa tabi 

tutulmalarÝ;65 “evvel zamanda dilenciler her g�n dilencilik iderlermiĢ ek�bir �ciz kalmÝĢlar sonra yasağ 

itmiĢler ki dilencileri bir d�Ģenbe g�ni bir pencĢenbe g�ni s�yillik its�nler dey� yasağ itmiĢler dahÝ ol 

yasakdÝr… m�l�zim�n dahi sonra bu yasakdan g�yetle hazz iderler”; “muhtesib yasağ idicek her kiĢi 

furunun m�slimana vir�r”; “yasağ eylemek gerekd�r ki yaraksÝz olan hizmetk�ra siy�set gerekd�r”; “ve 

dahi rencber gemileri ham yemiĢ taĢÝmakdansa yasağ olsa ki meyva tamam kem�liyle olmayÝnca 

koparup Ģehre get�rmeseler, muttasÝl Ģehre odun taĢÝsalar odunun �ekisi d�rder ak�eye olÝrdu”.66 

Hasan b. Mahmud Bayat�‟nin C�m-Ý Cem-Ây�n adlÝ eserinde Hz. Nuh‟un oğlu ve T�rklerin atasÝ 

olarak g�sterilen Y�fes‟ten sonra sÝralanan OsmanoğullarÝnÝn soy k�t�ğ� arasÝnda �emend�r‟den 

sonra Yasak adlÝ bir beyden s�z edilmektedir. Bu beye bu adÝn verilmesi, hara� veren ahaliden 

birtakÝm tarikatlere mensup olanlara zulmedenlere “Yasak olsun” diye buyurulurken d�nyaya 

geldiğindendir.67 Bayat�‟ye g�re bu kiĢi bey olunca, adaletli ve yiğit olduğundan asla gazadan geri 

kalmamÝĢ, Abbasi Halifesi Mansur‟a armağan yollamÝĢ, ondan gelen teĢrifat kaftanÝ ile itibarÝ 

y�kselmiĢ, kÝrk yÝlÝ aĢkÝn s�re beylik edip yetmiĢ yÝl yaĢadÝktan sonra hicretin 751 yÝlÝnda �lm�Ģt�r. 

C. Yasakname 

Yasakname tabirinin talimat, y�nerge, y�netmelik gibi anlamlara geldiği anlaĢÝlmaktadÝr. ġ�yle 

ki, K�n�n� D�nemi‟ne ait bir kanunnamede “ve �mer�ya verilen yasakn�melerden ve re„�y� i��n 

yazÝlan k�n�nn�melerden ve mu„�fn�melerden y�z yirmiĢer ak�e alÝna”68 Ģeklinde ge�en ibarede 



 1650 

�mera i�in yazÝlan yasakname onlarÝn y�netim alanlarÝnda dikkat edip uygulayacaklarÝ kanuni h�k�m 

ve kurallarÝ ifade etmektedir. 

D. Yasaklu 

Belirtmemiz gereken �nemli bir terim de “yasaklu”dur. F. Giese tarafÝndan neĢredilmiĢ olan 

Anonim Tev�r�h-i Âl� Osman‟da h. 797 yÝlÝnda ge�tiği belirtilen bir konudan, bu tabirin adaletli, adaleti 

g�zeten, uygulayan 

 ve sağlayan, kamu d�zenini sağlayan gibi anlamlar ifade ettiği anlaĢÝlmaktadÝr. Eserde, YÝldÝrÝm 

Bayezid Han‟Ýn “g�yet yasaklu” yani adaletli bir padiĢah ve “kimesneyi kimesnen�n bir habbesine 

yoklatmaz” yani el dokundurtmaz69 olduğu belirtildikten sonra konu bir olayla a�ÝklanÝr.70 

�ağatay ve Cucilerde (�o�i) “yasaklÝ” tabir olunan askerlere gelince, bunlarÝ b�t�n iĢi 

askerlikten ibaret olan kimseler olarak g�steren Togan, bu sistemin askeri timar usul� ile b�t�n 

hususiyetleriyle OsmanlÝlara ge�tiğini belirtmektedir.71 Ali ġir Neva�‟nin, “yasağlÝg denilen kara cerig” 

dediği yağmacÝ ve hayvanlÝk y�n� ağÝr basan, insani taraflarÝ az olarak g�sterdiği bu askerlerin, Doğu 

T�rk ve Moğol ordularÝnÝn esas kitlesini oluĢturmakta olup, beğlerin hizmetinde g�rev yaptÝklarÝnÝ 

g�r�yoruz. Togan bu z�mreyi OsmanlÝlardaki y�r�kler mukabili olarak g�sterir.72 

E. Yasak�Ý 

Yasak kelimesine isimden isim yapma eki olan -cÝ ekinin ilavesiyle ortaya �ÝkmÝĢ olup, resmi 

g�revlilerin �n�nden ge�ip herkesin ona yaklaĢmasÝnÝ ve ge�iĢ yolu �zerinde durmasÝnÝ yasak eden 

kimse, yaver; sefir ve konsolos ve saire muhafÝzÝ, kavas73 anlamÝnda kullanÝldÝğÝ gibi; yalÝn olarak 

muhafÝz, bek�i, koruyucu, zabÝta memuru74 anlamlarÝnÝ da ifade etmektedir. YukarÝda belirttiğimiz 

gibi, Evliya �elebi Seyahatnamesi‟nin m�ellif n�shasÝnda yasak�Ý tabiri bir kez sin ile altÝ kez de sad 

ile yazÝlmÝĢ idi. Meninski ise bu tabirin Ģeddeli olarak sad ile “yassak�Ý” Ģeklinde yazÝlÝĢÝnÝ da 

kaydeder.75 Yasak�Ý yerine “yasak kulÝ” tabiri de kullanÝlmÝĢtÝr. “Bir konsolosun yanÝnda yasak�ÝlÝk 

ediyor”, �rneğinde olduğu gibi, “yasak�ÝlÝk” yasak�Ý sÝfat ve hizmetidir.76 Yasak�ÝbaĢÝ ise, baĢ 

muhafÝz, zabÝta amiridir.77 Mes�lihi‟l-M�slim�n m�ellifi, XVII. y�zyÝl ortalarÝnda yasak�Ýlar ile ilgili 

olarak, kendisine fukaraya tevzi edilmek �zere verilen ak�eler dolayÝsÝyla, ihtiya� sahipleri ve 

yasak�Ýlarla bir araya geldiğini, yasak�Ýlara ayak altÝnda kalmasÝnlar diye �nce �m� ve yaĢlÝlarÝ 

getirtip onlara ak�e verdiğini kaydeder.78 

Bu �er�evede; Yasağ itmek: Buyurmak, emretmek, ferman �Ýkarmak; Yasağa deg�rmek veya 

yet�rmek: Cezaya �arptÝrmak; Yasama: Salma vergi; Yasamak: D�zenlemek, kararlaĢtÝrmak, kurmak, 

hazÝrlamak, yÝğmak, tahĢid etmek, yamyassÝ yatÝrmak, yere sermek, yaymak; YasandÝrmak: Kurulu 

yayÝ a�tÝrmak; Yasanmak: Meyletmek, dayanmak, niyetlenmek, tasarlamak, karargah edinmek; 

Yasatmak: YaptÝrmak, kurdurmak, d�zenlettirmek79 anlamlarÝna gelmektedir. BunlarÝn dÝĢÝnda yasa 

ve yasak ile birleĢik olarak kullanÝlan tabirler de tarih boyunca karĢÝmÝza �ÝkmaktadÝr. Bunlara �rnek 

olarak; TanrÝ yasağÝ, han yasağÝ, muhkem yasak, yasadÝ halkÝnÝ, yasadÝ leĢkeri, kale yasadup, 
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yasağa yetme, yasağa yet�rme, yasağa değdirme gibi tabirleri g�sterebiliriz. Yasmak ise, yayÝ �ileden 

boĢandÝrma anlamÝnda kullanÝlan bir tabirdir.80 Belirttiklerimizin dÝĢÝnda “yasama defterleri” tabirinden 

de s�z edilmektedir ki bunlar; has, timar ve zeametlerin mahal ve mevkilerinin tayin edilip, alÝnacak 

�Ģr�n belirlenmesi ve tahsili ile bunun gibi vergilerin �eĢit miktar ve istifa tarzÝyla ilgili bilgilerin 

kaydedildiği nizam defterleridir.81 

F. Yasavul82 

Yasavur83 olarak da kullanÝlÝr.84 Karakol85 yani gece askeri, n�bet�i asker; nigehban yani 

bakan, muhafaza eden, muhafÝz, bek�i,86 yolun muhafazasÝna memur alay �avuĢu, yol hasekisi87 ve 

koruyucu, muhafÝz88 kavramlarÝnÝ ifade eder. ġ. S�leyman Efendi‟nin Lugat‟inde yasak�Ý; yasak 

memuru, muhafaza memuru, kavas mukabili olarak g�sterilmekte ve Orta Asya‟da “yatak ve değnek 

ile hidmet-i m�r�de gezerler” Ģeklinde tavsif edilmektedir.89 

Hive hanlÝğÝnda yasavul, jandarma demek olup ellerinde ucu bakÝr kaplÝ değnek taĢÝrdÝ. 

T�rkistan‟da hassa yani maiyyet askeri kumandanÝydÝ. ĠlhanlÝ askeri teĢkilatÝnda, kurultayda, toylarda 

vazife sahibi olan ve asker sÝnÝflarÝnÝ tanzim ve mevkilerini tayin eden, harp zamanÝ askerin konak 

yerlerine konmasÝnÝ temin eden hizmetlidir. YasavullarÝn ellerinde “��p-Ý yasak” denilen birer sopa 

bulunurdu. Nitekim Olcaytu tarafÝndan Anadolu‟ya g�nderilen Emir �oban, muharebede tekas�l 

g�steren emirlere ��p-Ý yasak vurdurmuĢtu. Yine Olcaytu zamanÝnda yasavul, harpte ordu erkanÝnÝn, 

toylarda ise davetlilerin mevkilerini tayin eden, t�reye v�kÝf, ordu m�fettiĢ ve teĢrifat�ÝsÝ olup, 

yasavullarÝn baĢÝnda ise Emir Yasavul bulunmaktadÝr.90 Saray g�revlilerinden olan Emir Yasavul‟un, 

vergi tahsilatÝ yaptÝğÝ, vergilerin gelmemesi �zerine durumu yerinde �ğrenmek ve tahkik etmekle 

g�revlendirildiği de g�r�lmektedir.91 Bu g�revlinin Olcaytu‟nun �ld�ğ� 1316‟da g�r�ld�ğ� �zere haddi 

aĢan miktarda cebren vergi tahsil etmesi de m�mk�n olabilmekteydi.92 Moğollar zamanÝnda, 

“yasavul�ler” adlÝ bir sosyal grubun mevcudiyeti de bilinen bir husustur. Yasavul vazifesini “re‟s-i 

nevbe” yani askeri kÝta, garnizon, b�l�k kumandanÝ ismiyle ilk defa Meml�klerde tatbik eden Melik 

Zahir Baybars olmuĢtur.93 

AkkoyunlularÝn da yasavul yani teĢrifat�Ý, yasak�Ý, muhafaza memuru vazifesini g�ren saray 

g�revlisi mevcuttu.94 Yasavul adlÝ g�revliler, han sarayÝnÝn ve saray kapÝlarÝnÝn koruyucularÝ olarak 

KÝrÝm‟da da g�r�lmekte, bunlar hanlÝk hazinesinin gelir kaynaklarÝndan birini dolaylÝ olarak 

oluĢturmaktaydÝ. Bu gelirler, Moskova Knezliği el�ilerinden aldÝklarÝ saban g�mr�ğ� adÝ altÝndaki 

vergiler idi.95 Yasavul, T�rkmencede ise “ar�Ýn” yani han-h�k�mdarÝn fermanlarÝnÝ halka uygulayan 

kimseyi karĢÝlamaktadÝr. 

Yasavul tabirinin OsmanlÝ askeri teĢkilatÝ i�erisinde de mevcut olduğu g�r�lmektedir. Otlukbeli 

SavaĢÝ dolayÝsÝyla Ġbn Kem�l tarafÝndan kaydedilen “serhengler her tarafa �heng id�b leĢkere ceng 

tert�bini virdiler, atluya ve yayaya yasağ oldÝ, dirildiler ve yarağa girdiler; yasavullar sağda ve solda 

y�r�y�b asker kulÝ ve n�keri kol kol yasadÝlar… atlu ve yayak, p�r-yarağ u yasak bir yere h�zÝr olub 

cid�l u kÝt�le ikb�l idub �heng-i cenge n�zÝr oldÝlar”96 ibareleri ile, XVII. y�zyÝlÝn baĢÝnda yazÝlmÝĢ olan 
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Zafer-n�me‟de, sefere �Ýkan ordudan bahsedilirken ge�en “sokaklara dolub ��rs�-yÝ Ģehr-i Ġstanbul 

c�s u hur�Ģile p�r olub �nce giden �avuĢ ve yasavullarun, durma y�r� ya savullarÝ �v�zesi”97 ibaresi 

bu z�mrenin varlÝğÝna iĢaret etmektedir. Hoca Sadeddin Efendi‟nin eserinde de yasavul tabirinin 

kullanÝldÝğÝnÝ g�rmekteyiz. Gedik Ahmed PaĢa 1471-1472‟de Al�iye‟ye y�r�d�ğ�nde karĢÝ tarafa, 

savaĢÝrlarsa topraklarÝnÝn �iğneneceğini bildirir ve ekler: “AklÝ varsa s�z� dinler, devletli sultanÝn 

kapÝsÝnda kul ve y�ce otağÝn eteğinde “yasavul” olur.”98 Burada yasavulun, otağ-Ý h�mayun 

�evresinde g�rev yapan padiĢaha yakÝn g�revliyi ifade ettiği g�r�lmektedir. B. �gel, buraya kadar 

belirttiğimiz yasak�Ý, yasavul ve yasak kulu, yol yasak�ÝsÝ gibi tabirlerin ĠlhanlÝ �ağÝnda Anadolu‟ya 

gelmiĢ olabileceğini kaydeder.99 Eski T�rk�e ve Orta T�rk�e s�zl�klerde g�r�lmeyip ilk defa XII. 

y�zyÝlda, Mukaddimet�‟l-edeb‟de g�rd�ğ�m�z Ģu kelimeleri de konumuzla ilgileri olabileceği 

kanaatiyle burada belirtiyoruz. Bunlardan biri olan “yasuksuz”100 kelimesi “ge�itsiz” anlamÝnda, 

“yÝğaklu” ve “yÝğaksuz” kelimeleri ise haram, yasak ve helal, m�bah anlamlarÝnda bir �ok yerde 

kullanÝlmaktadÝr.101 

G. Yezek-Yazuk 

Yezek, ilk kez “yizek” Ģeklinde askerin �nde giden b�l�ğ�, �nc�l anlamÝnda D�v�nu Lugati‟t-

T�rk‟te ge�mektedir.102 Bu kelimenin yine, “yezek” Ģeklinde, �teki T�rk-Ġslam devletlerine ve Araplara 

ge�erek geniĢ �l��de kullanÝlmÝĢ olduğunu da biliyoruz.103 Yezek, “mukaddimet�‟l-ceyĢ” yani 

ordunun �nc� birliği manasÝnda olup, daima askerlerin ilerisinde giden s�varileri ifade eder. 

T�rkistan‟da bunlara “karavul” denilmiĢtir. OsmanlÝ ÝstÝlahÝnda �arha ve �arhacÝ, �arkacÝ mukabilidir. 

Bek�i ve pasbana da yezek adÝ verilmiĢtir, bu kelime casus manasÝna da gelir. Yezek ayrÝca, 

ĠlhanlÝlarda piĢdar kumandanÝ ile ordudan ayrÝlarak d�Ģman ahvalini keĢf i�in ileri g�nderilen piĢdar, 

muhafÝz ve casusa verilen ad olup Moğollardan alÝnma olarak g�sterilir.104 Ne var ki bu kelimenin 

D�v�nu Lugati‟t-T�rk‟te ge�mesi, bu g�r�Ģ� ��r�tmektedir. Bu noktada, KarahanlÝ T�rk�esinde 

g�rd�ğ�m�z “t-d” ve “k-g” dalgalanmalarÝ gibi “z-s” dalgalanmasÝnÝ105 ve Divanu Lugati‟t-T�rk‟te 

yezek kelimesinin ge�iĢini dikkate aldÝğÝmÝzda, “yezek”in �nce yesek daha sonra da yasak Ģekline 

d�n�Ģerek kullanÝldÝğÝnÝ ve bu haliyle Moğolcaya ve ĠlhanlÝlara, daha sonra da onlardan bize, yasa-

yasak Ģeklinde intikal etmiĢ olduğunu da d�Ģ�nebiliriz. Karavul tabirinin yukarÝda yezek karĢÝlÝğÝ 

olarak, T�rkistan‟da kullanÝldÝğÝnÝ belirttiğimiz haliyle; ileri g�zc� kuvveti anlamÝnda OsmanlÝlar 

tarafÝndan da kullanÝldÝğÝnÝ g�r�yoruz.106 ĠlhanlÝlar Devri idari teĢkilatÝna dair Nasir�ddin Tusi‟nin bir 

eserinde de ge�mekte olan “yezek” tabiri, padiĢahÝn askerlere karĢÝ dikkat etmesi gereken d�rt ĢartÝn 

birincisini teĢkil etmekte, bu ise askerlerin elbise, silah ve hayvanlarÝnÝn temin edilerek “yezek”te 

tutulmasÝdÝr.107 

T�rk�emizde kusur, hata etmek ve ihmal etmek anlamÝna gelen “yaz”108 ile su�, g�nah 

anlayÝĢÝnÝn en eski karĢÝlÝğÝ olan “yazuk”109 veya “yazÝk”, “yazuksuz” tabirleri, yine bununla irtibatlÝ 

olarak su�lu, g�nahk�r anlamÝna gelen “yazuklÝg”, “yazÝklÝ”, yine bu �er�evede “yazÝk kÝlma” gibi 

tabirlerin, “yezek” ve “yasak” ile olan m�nasebeti de ayrÝca incelenebilecek bir husustur. Nitekim, 

“yazuk”un “yasok” Ģeklinde de ge�mesi,110 bu m�nasebetin varlÝğÝna bir iĢaret sayÝlabilir. 
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Yakutlarda m�k�f�t tanrÝlarÝ arasÝndaki ilahe olan ve ismet yani iffet, namus, g�nahsÝzlÝğÝn en 

b�y�k m�eyyidelerinden biri olarak g�sterilen AyzÝt i�in yapÝlan yaz bayramÝnda, yaz ayinini icraya 

memur olan Ak ġaman‟Ýn kopuzuyla gelerek g�nahsÝz, ismetinde kusur olmayan dokuzar gen� kÝz ve 

delikanlÝyÝ se�ip sağlÝ sollu dizerek �nlerine ge�ip, kopuz �alÝp ilahiler okuyarak bunlarÝ AyzÝt‟Ýn 

���nc� kat g�kteki sarayÝna g�t�rmesi, kapÝya geldiklerinde burada kendilerini ellerinde g�m�Ģ 

kÝrba�larÝ bulunan AyzÝt‟Ýn “yasak�ÝlarÝ”nÝn karĢÝlamasÝ, bu yasak�ÝlarÝn ismete dair g�nah iĢlemiĢ 

olanlar varsa onlarÝ geri �evirmeye ve AyzÝt‟Ýn sarayÝna yaklaĢtÝrmamaya memur kimseler olduklarÝ 

Ģeklindeki bilgiler de belirttiğimiz hususu destekleyici mahiyette g�r�lmektedir.111 

Hukuk ve idare tarihi a�ÝsÝndan son derece �nemli olan yasa ve yasak gibi tabirlerin, T�rk ve 

Moğol devlet geleneği ile T�rk k�lt�r ve medeniyeti tarihi i�erisindeki yerini, ayrÝca M�sl�man-T�rk 

devletlerindeki konumu ve �nemini bilmenin ne derece l�zumlu olduğu hususu izahtan v�restedir. 

YukarÝda belirtilen tabirler ile doğrudan ve dolaylÝ olarak alakasÝ olan yat, yat yarag, yarağlÝğ, yatak, 

yatgak, yatak�Ý; sak, sak�Ý ve sak sak; savmak, savul, savur kelime ve tabirlerinin de 

incelenmesinden ortaya �Ýkan sonu�larÝ m�talaa ettiğimizde ĢunlarÝn �n plana �ÝktÝğÝnÝ g�r�r�z: 

Yasa ve yasak tabirlerinin tarih sahnesine ilk defa Cengiz Han ve Moğollarla birlikte ortaya 

�ÝkmÝĢ olup XIII. asrÝn ortalarÝndan itibaren T�rk�eye girdiği Ģeklindeki m�tearife reddolunarak; 

K�ltegin kitabesindeki “�d Tengri yasar” ibaresini doğru okunmuĢ kabul ettiği 

miz taktirde, yasa-yasak tabirinin, ilk kez Orhun Âbidelerinde g�r�ld�ğ�, eskiden beri kullanÝldÝğÝ 

ve “yasamak” k�k�nden geldiği vurgulanmÝĢtÝr. Orhun Âbidelerindeki ifadenin “yaĢar” olduğu kabul 

edilse dahi, “yasa”nÝn, ilk kez VIII. y�zyÝlda egemenlik s�ren Uygur HakanÝ B�g� Han zamanÝnda 

yazÝlmÝĢ bir Uygur yazÝsÝnda d�zen ve kanun, ZemahĢer�‟nin Mukaddimet�‟l-edebi‟nde ise hazÝrlama, 

d�zenleme anlamÝnda ge�mesi dikkate alÝndÝğÝnda Moğolca ve Cengiz Han‟dan itibaren �ÝktÝğÝ 

d�Ģ�n�lemez. Yasak kelimesi T�rk�eden Moğolcaya “casak” Ģeklinde ge�miĢtir. Makalemizde, 

“casak”Ýn T�rk�ede y ile baĢlayan ve Moğolcaya c ile ge�en diğer bazÝ tabirlerde olduğu gibi 

T�rk�eden Moğolcaya ge�erek oradan teamm�m etmiĢ olduğu g�sterilmeye �alÝĢÝlmÝĢtÝr. 

Moğolcadaki “carlÝk” da aynÝ Ģekilde T�rk�e “yarlÝğ”dan gelmektedir. Kuman ve KÝp�ak�a gibi T�rk 

Ģivelerinde de “y” sesinin “c” ve “j” ile yer değiĢtirebildiği dikkate alÝndÝğÝnda yukarÝdaki izahÝn 

ge�erliliği anlaĢÝlacaktÝr. MoğollarÝn Gizli Tarihi‟nde “casak”, “casaul”, “casaktan” ve “casahlacu” 

tabirleri c‟li olarak ve yalnÝzca birka� yerde ge�mektedir. T�rk dilinin Moğol diline nazaran daha ileri bir 

geliĢme seviyesi g�sterdiği ger�eği ile T�rk�eden Moğolcaya ge�en �ok sayÝda medeniyet ve 

askerlikle ilgili kelimelerin bulunmasÝ, T�rklerin Moğollara nazaran k�lt�rel �st�nl�ğ�n� ortaya 

koymaktadÝr. AyrÝca, Cengiz‟in, hakimiyeti altÝna almÝĢ olduğu UygurlarÝn Moğollara yazÝ �ğretmelerini 

isteyip, b�y�k yasasÝnÝ Uygurlara hazÝrlattÝğÝ y�n�ndeki bilgiler dikkate alÝndÝğÝnda yasa ve Moğollar 

arasÝnda doğrudan bir eĢleme yapÝlmasÝ doğru olmamaktadÝr. Cengiz ile birlikte ortaya �ÝktÝğÝ iddia 

edilen yasa kavramÝnÝn Moğollarda tedrici bir Ģekilde birka� aĢamada teĢekk�l etmiĢ olduğu 

g�r�lmekte, bu ise, MoğollarÝn “yasa”yÝ ortaya �ÝkarmalarÝnÝn m�mk�n olmadÝğÝnÝ, aĢiret anlayÝĢÝndan 

b�y�k devlet anlayÝĢÝna ge�erken doğru orantÝlÝ olarak T�rklerden aldÝklarÝ yasak “casak” kelimesine 

artan ve geniĢleyen bi�imde anlamlar y�klediklerini g�stermektedir. Cengiz yasasÝnÝn yazÝlÝ olarak 



 1654 

ortaya �ÝkÝĢÝ da geniĢ hudutlu bir devletin kurulmasÝndan sonra oluĢan ihtiya�tan kaynaklanmÝĢtÝr. 

B�y�k Sel�uklu saray teĢkilatÝnda “yasacÝ” adlÝ bir g�revlinin bulunmasÝ, Nizam�lm�lk‟�n 

Siy�setn�mesi‟nde bu kiĢinin elbisesi, eĢyalarÝ ve maiyetindekilere iliĢkin olarak verilen bilgiler, yine 

Moğollardan �nce bu tabirin varlÝğÝnÝn g�stergesidir. AyrÝca, “yasacÝ”nÝn, KarahanlÝlarda “yatgak” adÝ 

verilen saray muhafÝzlarÝna m�masil g�revlerde bulunduğu anlaĢÝlmÝĢtÝr. Keza Moğolcadaki “casaul” 

yani “yasavul” tabirinin de hizmet itibarÝyla KarahanlÝlarda karĢÝmÝza �Ýkan muhafÝzlar ile 

Sel�uklulardaki “yasacÝ”nÝn fonksiyonlarÝnÝ icra ettiği g�r�lm�Ģt�r. Yasa-yasak, OsmanlÝlar zamanÝnda 

da kullanÝlmÝĢ kavramlar olup, T�rk�e kelimeleri esas alan ilk T�rk�e s�zl�k olan Ebu Ġshakz�de Esad 

Efendi‟nin Lehcet�‟l-lug�t adlÝ eserde de ge�mekte, OsmanlÝlarda daha �ok yasak tabirinin kullanÝldÝğÝ 

g�r�lmektedir. Bu �er�evede “yasağ-Ý padiĢah�”, OsmanlÝ idare ve hukuk literat�r�nde “�rf” veya “�rf� 

hukuk” demek olup, ayrÝca yasakname, yasaklu, yasak�Ý, yasavul, yasama defteri gibi tabirler de 

kullanÝlmÝĢtÝr. Moğollarda g�r�len “jasagul”, “yasavul”un, B�y�k Sel�uklulardaki “yasacÝ” gibi 

muhafaza g�revinde bulunduğu; ancak, altÝn ve g�m�Ģ asalÝ yasacÝya mukabil, bakÝr u�lu değnek 

yani ��p-Ý yasak taĢÝdÝğÝ g�r�lmektedir. Akkoyunlularda da teĢrifat�ÝlÝk, yasak�ÝlÝk ve muhafÝzlÝk yapan 

yasavullar mevcuttu. KÝrÝm‟da ise yasavullarÝn B�y�k Sel�uklularda olduğu gibi saray muhafÝzlÝğÝ 

yaptÝğÝnÝ g�rmekteyiz. OsmanlÝlardaki yasavullar, savaĢta askeri tertibatÝ ve d�zeni sağlayan, 

askerleri “yasa”yan yani hazÝrlayÝp d�zenleyen g�revliler olup, sefer y�r�y�Ģ� esnasÝnda ordunun 

�n�nde �nc� kuvvet olarak talimat verdikleri de g�r�l�r. SultanÝn otağÝ �evresinde g�revli olan 

OsmanlÝ yasavullarÝnÝn, bu a�Ýdan bakÝldÝğÝnda, ĠlhanlÝlar zamanÝndaki yasavul ile aynÝ vazifeyi 

y�r�tt�kleri anlaĢÝlmaktadÝr. Ancak, yasak ile irtibatlÝ olduğu ve sonradan değiĢtiği anlaĢÝlan yezek-

yizek tabiri, askerin �nde giden b�l�ğ� anlamÝnda Divanu Lug�ti‟t-T�rk‟te ge�mektedir. Yezek ile 

yasavulun fonksiyon itibarÝyla aynÝ kimse olmalarÝ m�nasebetiyle yasavulun da T�rk k�lt�r� temelli 

olduğu anlaĢÝlÝr. Diğer T�rk-Ġslam devletleriyle Araplara da ge�miĢ olan yezek tabirinin KarahanlÝlar 

D�nemi‟ndeki yatgak, Sel�uklular D�nemi‟ndeki yasacÝ ve yasak tabiriyle ilintili olduğu g�r�lmekte, 

“yizek”in �nce yezek, sonra da yasak Ģekline d�n�Ģm�Ģ, hatta yazuk ve yazÝk tabirleri ile ilgisinin 

olabileceği anlaĢÝlmaktadÝr. Sak, sak sak ve sak�Ý gibi T�rk�e kelimelerin, yasak ve yasak�Ý, savul ve 

savur gibi kelimelerin ise yasavul ve yasavur ile ilgisi olabileceği d�Ģ�n�lmektedir. 
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yoksa g��ebe ve yarÝ g��ebe kavimlerin hayatÝndan mÝ neĢet ettiği tartÝĢma 
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4 Halil ĠnalcÝk, “OsmanlÝ Hukukuna GiriĢ �rf�-Sult�n� Hukuk ve F�tih‟in KanunlarÝ”, OsmanlÝ 

Ġmparatorluğu Toplum ve Ekonomi �zerinde ArĢiv �alÝĢmalarÝ, Ġncelemeler, Ġstanbul 1993, s. 323; Ġ. 

HakkÝ Uzun�arĢÝlÝ, OsmanlÝ Devleti TeĢkil�tÝna Medhal, Ankara 1988, s. 250; Cengiz Orhonlu, 

OsmanlÝ Ġmparatorluğu‟nda Derbend TeĢkilatÝ, Ġstanbul 1990, s. 14. 

5 Boris Y. Vladimirtsov, MoğollarÝn Ġ�tima� TeĢkil�tÝ Moğol G��ebe Feodalizmi (�ev. 

Abd�lkadir Ġnan), Ankara 1987, s. 25; Spuler, a.g.e., s. 408. 

6 MoğollarÝn Gizli Tarihi (�ev. A. Temir), Ankara 1995, s. XI, 136; Grousset, a.g.e., s. 217. 

7 Spuler, a.g.e., s. 417. 

8 Togan, a.g.e., s. 227. 

9 Togan, a.g.e., s. 98. 

10 Fuad K�pr�l�, T�rk EdebiyatÝ‟nda Ġlk MutasavvÝflar (yay. O. F. K�pr�l�), Ankara 1981, s. 

79. 
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1447), Ankara 1994, s. 183. 

12 Cin-Akg�nd�z, a.g.e., s. 63, 64. 
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16 Hasan Am�d, Ferheng-i F�ris�-i Am�d, Tahran 1343, III, 2522-3; S. James W. Redhouse, A 

Turkish and English Lexicon, Ġstanbul 1992, s. 2185. 
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SayÝsÝ, c. XXVII, sy. 253, Ankara 1972, s. 10). 

20 �gel, a.g.e., s. 486. 
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Moğolcaya ge�tiğini kaydeder (bkz. a. mlf., “K�lt�r ve TeĢkil�t”, T�rk D�nyasÝ El KitabÝ, Ankara 1992, 
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etmek” veya “emretmek” manasÝnda terc�me edilmektedir (bkz. a.g.e., s. 31). 



 1657 
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35 �gel, a.g.e., s. 487-8, 516; �rnek i�in bkz. MoğollarÝn Gizli Tarihi, s. 158. 

36 MoğollarÝn Gizli Tarihi, s. 149-158, 199-204; �gel, a.g.e., s. 516. 
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41 ez-ZemahĢeri, a.g.e., s. 24-5. 
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60 �rf (�rf-i sult�n�) i�in bkz. Halil ĠnalcÝk, “OsmanlÝ Hukukuna GiriĢ �rf�-Sult�n� Hukuk ve 
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69 Yeni Tarama S�zl�ğ�, s. 249. 
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71 Togan, a.g.e., s. 291. 

72 Bkz. Togan, a.g.e., s. 294-5, 345. 
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taĢÝyan Moğol kumandanlarÝ da bulunmaktaydÝ (Spuler, a.g.e., s. 129, 132, 133). 
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99 �gel, a.g.e., s. 535. 
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109 Gabain, a.g.e., s. 81, 92, 310. 
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D�nya �zerinde yaĢamÝĢ ve yaĢamakta olan her bir millet diğerlerinden farklÝ �zelliklere sahip 

olmuĢ ve bu karakteristik �zellikleriyle tanÝnmÝĢlardÝr. ToplumlarÝ meydana getiren insanlarÝn deri 

rengi, Ýrk� ve antropolojik �zellikleri, hayat tarzlarÝ, din� inanÝĢ ve anlayÝĢlarÝ, eğlence ve t�renleri, 

kullandÝklarÝ kapkacaklar, silahlar ve ara�lar ve hatta ordu teĢkilatlarÝ kendilerine has ve pek �ok farklÝ 

�zelliklere sahip olup olmamalarÝ onlarÝ birbirinden ayÝran fakt�rler olmuĢtur. Milletleri birbirinden 

ayÝran farklÝ alÝĢkanlÝk, uygulama ve kurumlarÝn detaylarÝ �zerinde d�Ģ�nmemiz de m�mk�nd�r. 

Tarihte, S�merlerin yazÝyÝ icat etmeleri, eski MÝsÝrlÝlar inĢa ettikleri piramitleri, Fenikeliler ve 

Venedikliler gemicilikleri ve deniz ticaretindeki ustalÝklarÝ, Grekler �z�m, Ģarap �reticiliğindeki 

maharetleri, RomalÝlar sahip olduklarÝ topraklar �zerinde uyguladÝklarÝ usta siyasetleri gibi ilk anda 

g�ze �arpan bir takÝm belirgin �zellikleriyle tanÝnmÝĢlardÝr. T�rk adÝnÝn ortaya �ÝkmasÝyla birlikte ise, 

bu millet ile karĢÝ karĢÝya gelen diğer toplumlarÝn zihninde ilk beliren �zellikleri savunma ve ordu 

kurma konusundaki ustalÝklarÝ olmuĢ, konuyla ilgili akademisyenlerin aynÝ veya farklÝ fikirler ortaya 

koymalarÝyla birlikte, her yeni belge ve değerlendirme T�rklerin asker� �zellikleri hakkÝnda bilinenlere 

yenilerini eklemekte ve eskilerini desteklemektedir. Bu sebeple, bu makale bir yandan T�rklerin 

askerlik yetenekleri konusunda bilinen bazÝ �zelliklerini yeniden g�zden ge�irirken diğer yandan da ilk 

kez ortaya �ÝkmÝĢ olan belgelerle karĢÝlaĢtÝrmayÝ ama�lamaktadÝr. 

Herodotos‟un “Tarih”i, Xenophon‟un “Anabasisi”i ve Ammianus Marcellinus‟un “Tarih”i, eski T�rk 

topluluklarÝna mensup kavimlerin yaĢayÝĢ tarzlarÝ, karakter �zellikleri hakkÝnda bilgi vermektedirler. 

AyrÝca, Justinianus‟un tarih�isi Procopius, 552-558 yÝllarÝ arasÝnÝ ele alan, Wars (SavaĢlar) adlÝ sekiz 

kitaptan oluĢan eserinde, Vandal, Got ve Ġran savaĢlarÝnÝ anlatÝrken kendilerini yakÝndan etkileyen 

Hunlar ve Avarlar gibi kavimlerin �zelliklerinden bahsetmektedir. ġ�phesiz altÝncÝ y�zyÝldan �ok �nce 

T�rkler Orta Asya‟da yaĢamaktaydÝlar. Ancak, ilk kez 552‟de “G�kt�rk” Devleti olarak ortaya 

�ÝkmalarÝna kadar Bizans kaynaklarÝnda “T�rk” adÝ ge�memiĢtir. AltÝncÝ y�zyÝlda ise; Ġpek Yolu‟nun 

g�venliği, ipek ticareti dolayÝsÝyla T�rk-Bizans iliĢkilerinde �nemli bir d�nem baĢlamÝĢtÝr. Ġki devlet 

arasÝnda ekonomik ihtiya�larÝn bir sonucu olarak ortaya �Ýkan iliĢkiler, sonralarÝ asker� ve siyas� bir 

mahiyet kazanarak artmÝĢtÝr. 

AltÝncÝ y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝnda, Bizans Ġmparatorluğu tarihinin de �nemli bir meselesi haline 

gelen T�rkler, b�ylece tarih� kaynaklarda da yer almÝĢlardÝr. Eski T�rk topluluklarÝna mensup olan 

G�kt�rklerin adÝnÝn ge�tiği �� �nemli kaynak vardÝr. Zemarchus baĢkanlÝğÝnda G�kt�rklere g�nderilen 

el�ilik heyetinde bulunan Menandros, Protector (Koruyucu) adlÝ eserinde, Orta Asya‟daki T�rklerle ilk 

karĢÝlaĢmasÝnda g�rd�klerini kaleme almÝĢtÝr.  
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Eser, 558-582 yÝllarÝnÝ i�ine almakta olup b�t�n halinde g�n�m�ze ulaĢamamÝĢtÝr. Menandros 

eserinde daha �ok T�rklerin fizik� g�r�n�Ģleri, inan�larÝ, yaĢayÝĢ tarzlarÝ gibi konularÝ ele almaktadÝr. 

Menandros‟un kitabÝ, Orta Asya‟daki T�rklerden ve “T�rk” adÝndan bahseden ilk Bizans kaynağÝ 

olarak T�rk tarihi i�in de olduk�a �nemlidir. Theophylactus Simocattes ise, 582-602 yÝllarÝ arasÝnda 

h�k�m s�rm�Ģ olan Ġmparator Maurice1 D�nemi‟nin tarihini yazmÝĢtÝr. Theophylactus‟un Karadeniz‟in 

kuzeyindeki milletler ve T�rkler hakkÝndaki anlatÝmlarÝnda Menandros‟tan etkilendiği anlaĢÝlmaktadÝr. 

Ġmparator Maurice‟in (582-602), �lkesinin etrafÝnda bir  

g�venlik meselesi oluĢturan milletlerin asker� durumlarÝndan bahseden Strategicon (Strateji) adlÝ 

eseri ise, konumuzla ilgili doğrudan bilgiler vermektedir. Maurice, eserinde sadece T�rkler ve diğer 

milletlerin savaĢ tekniklerinden bahsetmez. AynÝ zamanda bunlara karĢÝ hangi t�r stratejiler 

uygulanmasÝ gerektiği konusunda da halkÝnÝ uyarÝr. B�ylece altÝncÝ y�zyÝlÝn ikinci yarÝsÝ boyunca, farklÝ 

Bizans Ġmparatorluğu‟nun tarih�ileri tarafÝndan kaleme alÝnan eserlerde T�rk tarihini ve �zellikle de 

tarih�ilerin T�rkler hakkÝndaki g�r�Ģlerini kesintisiz olarak �ğrenebiliyoruz. 

Kaynaklardaki bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, tarih�ilerin T�rklerin karakteristiği 

hakkÝnda ilk g�zlemledikleri �zelliklerinin asker� vasÝflarÝ olduğu g�ze �arpmaktadÝr. ġimdi Bizans 

kaynaklarÝnda T�rklerin bu �zelliklerini anlatan kÝsÝmlarla diğer kaynaklardaki bilgilerin 

karĢÝlaĢtÝrmasÝnÝ yaparak, bunlarÝn doğruluğunu tespit etmeye �alÝĢalÝm. 

Bizans Ġmparatoru Maurice, Ġskit halkÝnÝn karakterinden s�z ederken bunlardan “sadece T�rkler 

ve AvarlarÝn asker� bir sisteme sahip” olduklarÝndan bahsederek bunlarÝn i�erisinde de yalnÝzca 

T�rklerin kendilerini savaĢ i�in hazÝrladÝklarÝnÝ belirtir.2 

BozkÝr ikliminde yaĢayan bir millet olan T�rkler i�in bu sert iklim ĢartlarÝ, coğraf� fakt�rler, Orta 

Asya‟daki diğer boy ve milletler arasÝndaki m�cadeleler zorlu bir hayat tarzÝnÝ gerektiriyordu.3 Bu �etin 

Ģartlar T�rklerin savaĢcÝ olarak yetiĢmesine sebep olmuĢ ve tarihte de “ordu-millet” olarak tanÝnmalarÝ 

sonucunu doğurmuĢtur. Soğuk ve sert iklim ĢartlarÝnda yaĢayan insanlar, zor Ģartlara kolaylÝkla 

alÝĢabilirler. Maurice‟in a�ÝklamalarÝna g�re de, T�rkler, “her t�rl� yokluk ve kÝtlÝğa, sÝcağa ve soğuğa 

dayanÝklÝydÝlar”.4 

Maurice‟in bu ifadeleri, Ammianus‟un Hunlar hakkÝnda yazmÝĢ olduğu karakteristik �zelliklerle 

benzerlik g�stermektedir. Bizans tarih yazarlarÝnda, �zellikle Maurice‟in diğer milletler hakkÝndaki 

izahlarÝnda, Ýrk� �zellikler bakÝmÝndan birbirine benzeyen topluluklarÝ veya milletleri aynÝ kategoride 

değerlendirmek adeta bir gelenek haline gelmiĢtir. Mesal� Maurice, bir yandan kuzeybatÝ �lkelerinin 

insanlarÝ olan Lombartlar, Franklar ve bunlara benzeyen diğer milletleri (ki Tacitus‟un Almanlar 

hakkÝnda yazdÝklarÝ da Maurice‟in Lombartlar ve Franklarla ilgili olarak s�ylediklerine benzemektedir)5 

aynÝ grupta tanÝmlarken; T�rkler (G�kt�rkler), Avarlar ve Karadeniz‟in kuzeyindeki diğer bazÝ 

topluluklarÝ da Ġskit olarak ifade etmiĢ ve bunlarÝn benzeyen �zelliklerini de genelleĢtirmiĢtir. 

T�rklerin savaĢa yatkÝn bir millet olmasÝnÝn tek sebebi, tabii Ģartlar değildi elbette. OnlarÝn mill� 

tabiatlarÝndan kaynaklanan “bağÝmsÝzlÝklarÝna olan d�Ģk�nl�kleri”6 ve ayrÝ ayrÝ boylar halinde yaĢama 
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istekleri, birbirinin �st�nl�ğ�n� kabul etmeyen, fakat birbirine komĢu olarak yaĢayan boylar arasÝndaki 

m�cadeleleri arttÝrmÝĢtÝ. B�t�n bu boylar arasÝnda her biri lider olma sevdasÝna d�Ģm�Ģ ve bu 

m�cadeleler �in entrikalarÝ ile k�r�klenerek T�rk topluluklarÝ arasÝndaki i� savaĢlar yÝllarca 

s�rd�r�lm�Ģt�r. Kendi aralarÝnda bir araya gelmelerini engelleyen bir durum olarak ortaya �Ýkan “baĢ 

olma sevdasÝ”nÝn �stesinden gelinemediği halde T�rkler bir de �in‟i hakimiyet altÝna almaya 

�alÝĢmÝĢlar ancak bu konuda uzun s�reli bir baĢarÝ sağlayamamÝĢlardÝ. ĠĢte b�t�n bu karakteristik 

�zellikler ve �evre ĢartlarÝ T�rklerin her an savaĢa hazÝr olmalarÝnÝ gerektiriyordu. 

B�yle sert bir iklimde T�rklerin savaĢlarda ve ulaĢÝmda en b�y�k yardÝmcÝsÝ atlardÝ. Maurice‟e 

g�re, T�rk “�ocuklarÝ 3-4 yaĢlarÝndan itibaren koyun sÝrtÝnda ata binme talimi yapar, erkek ve kÝz 

�ocuklar daha sonra at �zerinde alÝĢtÝrmalarÝna devam ederek erken yaĢta iyi at binicileri olurlardÝ. 

B�ylece yetiĢkin olduklarÝnda b�y�k bir ustalÝkla ata binerler, atÝ �zerinde yer, i�er, uyur ve b�t�n 

g�nlerini ge�irirlerdi. Hunlarda olduğu gibi G�kt�rkler de adeta y�r�mekte g��l�k �ekerlerdi”.7 

T�rklerde atÝn toplum hayatÝnda oynadÝğÝ rol hakkÝnda elbette s�ylenecek �ok Ģey vardÝr. 

�ncelikle, T�rkler, tabiatla m�cadele ederken ona hakim olmayÝ sağlayacak en uygun vasÝtalarÝ da 

kullanmÝĢlardÝ. BunlarÝn da en baĢÝnda geleni at idi. YaĢadÝklarÝ �evreye uygun hayat standardÝnÝ ve 

tarzÝnÝ at sayesinde geliĢtiren T�rkler “atlÝ-g��ebe medeniyet”i oluĢturmuĢlardÝr.8 Ancak konumuz 

itibariyle burada �zellikle Bizans yazarlarÝnÝn g�r�Ģlerine yer vereceğimizden atÝn T�rk toplumundaki 

yerini detaylÝ bir Ģekilde ele almayacağÝz. Maurice, T�rklerin, kiĢi baĢÝna birka� at olmak �zere savaĢ 

meydanÝna �ok sayÝda atÝ getirerek hem yiyecek ihtiya�larÝnÝ karĢÝladÝklarÝnÝ9 ve hem de d�Ģmana 

kalabalÝk bir ordunun kendilerine doğru geldiği hissini vererek hasÝmlarÝ arasÝnda korku oluĢturmaya 

�alÝĢtÝklarÝnÝ anlatmaktadÝr.10 T�rkler, RomalÝlar ve ĠranlÝlar gibi siper kazmazlardÝ. AtlarÝnÝ 

�adÝrlarÝnÝn yanÝna birbirine yakÝn bir Ģekilde bağlayÝp sÝralayarak savaĢ baĢlayÝncaya kadar bu 

Ģekilde korunurlardÝ. SavaĢ meydanÝna getirilen atlar, �zel zÝrhlarla �rt�l� olduklarÝndan bir T�rk 

askeri i�in onlar, savaĢ anÝnda bir kalkan vazifesi g�ren bir koruyucuydu. 

SavaĢ aleti olarak T�rkler, zÝrh, kÝlÝ�, ok ve yay kullanÝrlardÝ.11 Diğer alanlarda olduğu gibi savaĢ 

aletlerinin yapÝmÝnda da T�rkler arasÝnda demir �nemli bir madendi. T�rkler, Bizans el�ilik heyetine 

ticaret yapmak amacÝyla demir sunduklarÝndan, Menandros, karĢÝlaĢmÝĢ olduklarÝ diğer milletler 

i�erisinde T�rkleri demir madenleri ile tanÝmÝĢtÝ.12 

G�kt�rklerle AvarlarÝn benzer bir asker� sisteme sahip olduklarÝnÝ belirten imparator Maurice, 

Bizans‟Ýn o zamana kadar G�kt�rkler ile doğrudan doğruya herhangi bir savaĢa giriĢmemiĢ olmalarÝ 

sebebiyle T�rk savaĢ tekniğini de yakÝndan g�zlemleyememiĢti. Fakat, Ġmparatorluğun yakÝnÝnda 

bulunan s�rekli d�ĢmanlarÝ olan AvarlarÝn savaĢ teknikleri veya onlar vasÝtasÝyla T�rkler hakkÝnda 

almÝĢ olduklarÝ bilgiler sayesinde T�rk savaĢ y�ntemleri ile ilgili bilgi vermektedir. Maurice‟e g�re 

“T�rkler, RomalÝlar ve ĠranlÝlardan farklÝ olarak, Avarlar gibi ordu kuvvetlerini belirli bir derinlik 

i�erisinde yerleĢtiriyorlardÝ ve kuvvetlerinin �oğu atlÝ askerdi. AtlÝ askere sahip olmanÝn faydalÝ taraflarÝ 

olduğu gibi zararlÝ y�nleri de vardÝ. ��nk� T�rkler, m�cadele boyunca atlarÝndan hi� inmezler ve hatta 

y�r�mekte g��l�k �ekerlerdi. Kendi ayaklarÝ �zerinde de uzun s�re duramazlardÝ.”13 
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Orta Asya‟daki savaĢ atlarÝ, burada yaĢayan halk i�in elbette �ok �nemliydi. Fakat Maurice‟in 

T�rklerin atÝ kullanmalarÝ ve g�nl�k hayattaki rol�n� a�Ýklarken abartÝlÝ ifadeler kullandÝğÝ s�ylenebilir. 

K�ltigin‟in (K�l-tigin) kitabesinde, T�rklerin atsÝz asker olarak da baĢarÝlÝ savaĢlar verdiklerini anlatan 

ifadeleri,14 Maurice‟in T�rklerin at kullanmalarÝndan olduk�a fazla etkilendiğini ve bu sebeple belki de 

b�y�k bir korku ile bu konuyu abarttÝğÝ anlaĢÝlÝyor. AyrÝca a�Ýk bir Ģekilde Tonyukuk‟un da savaĢ 

meydanÝnda oluĢturulan asker� hattÝn bir b�l�m�n�n atlÝ diğer b�l�m�n�n de yaya olduğunu belirten 

s�zleri, T�rklerin savaĢlarda ata �nem vermekle birlikte atlÝ ve yaya (s�vari ve piyade) asker olarak 

savaĢlarda yer aldÝklarÝnÝ g�stermektedir.15 

Maurice‟in T�rklerin ata binmedeki ustalÝklarÝnÝ a�Ýklarken ayakta g��l�kle durabildikleri, 

y�r�yemedikleri Ģeklindeki ifadelerinde de aĢÝrÝya gittiği diğer belgelerle de izah edilebilir. Arap 

tarih�isi CahÝz‟Ýn Fezaili‟l Etrak adlÝ eserindeki Humeyd adlÝ Ġran asÝllÝ komutan da, T�rklerin uzun 

s�re at �zerinde olduk�a uzun mesafeleri rahatlÝkla katedebildiklerini belirtmiĢtir. Ancak Humeyd, 

T�rklerin, y�r�yerek de uzun yolculuklara rahatlÝkla dayanabildiklerini ifade etmiĢtir. Hatta bu konuda 

da �ok iyi olduklarÝnÝ izah etmektedir. O, bir T�rk‟�n baĢka askerlerle yola �ÝktÝğÝnÝ d�Ģ�nd�ğ�nde 

“gece y�r�y�Ģ� uzadÝğÝ, yolculuk Ģiddetlendiği, menzil �ok uzaklarda bulunduğu, yorgunluğun arttÝğÝ, 

insanlarÝn bitkin bir hale geldiği, bir an �nce dinlenmek i�in can attÝğÝ hallerde dahi, eğer menzilin 

yakÝnÝnda bir yaban eĢeği veya geyik g�rd�ğ�, �n�ne bir tilki veya tavĢan �ÝktÝğÝ zaman sanki bu 

kadar yolu y�r�yen ve bu Ģekilde yorulan o insan değilmiĢ gibi T�rk� yeniden zinde bir Ģekilde avÝnÝn 

peĢine takÝldÝğÝnÝ g�r�rs�n” demiĢtir.16 

Maurice, T�rklerin savaĢ taktikleri hakkÝnda da bilgiler vermektedir. Bir imparatorluğun idarecisi 

olarak Maurice‟nin savaĢ meydanÝnda d�ĢmanÝnÝn savaĢta kullanacağÝ teknik, oyun ve g�c�n� 

bilmesinin �nemini kavramÝĢ olduğu anlaĢÝlÝyor.  

B�t�n bu bilgilere sahip olan bir ordu, karĢÝsÝndaki kuvvetlere g�re kendisini hazÝrlama fÝrsatÝ 

bulabilirdi. Bu sebeple Maurice, Bizans i�in b�y�k tehlike oluĢturan Persler, Slavlar, Alman topluluklarÝ 

ve ĠskitlerÝn savaĢ taktiklerini �grenmeye �alÝĢmÝĢ ve g�zlemlerini not etmiĢti. T�rk savaĢ tekniğinin 

esaslarÝnÝ da tespit etmiĢ olan Maurice, i�erisinde T�rklerin de bulunduğu bir Ġskit ordusu �zerine 

y�r�rken bunlarÝ g�z�n�nde bulundurmuĢtu. Yazar, T�rklerin savaĢ tekniği i�in herhangi bir isim 

vermemiĢ ancak uygulamalarÝnÝ olduk�a a�Ýk bir dille izah etmiĢti. Bu, Doğulu tarih�ilerin, ordunun 

savaĢ sÝrasÝndaki diziliĢini esas alarak, ilk T�rk topluluklarÝnÝn uygulamalarÝ i�in „kurt oyunu‟,17 veya 

Ġsl�miyet‟ten sonraki T�rk topluluklarÝ d�nemi i�in „hil�l taktiği‟18 adÝnÝ verdikleri savaĢ stratejisiydi.  

Her iki d�nemde de ordunun diziliĢi aynÝ mantÝğa dayanÝyordu. Buna g�re, ordu belli bir d�zen 

i�erisinde sÝralanÝyor ve savaĢ boyunca bu d�zen dahilinde ve verilen komutlar doğrultusunda hareket 

ediyordu. Pusuya yatarak, ortada hi�bir asker kalmamÝĢ gibi g�sterip bir anda geri d�n�p d�ĢmanÝ bir 

�ember i�erisine almak bu taktiğin en belirgin �zellikleriydi.19 ���nc� y�zyÝlda Bizans ordusu ile karĢÝ 

karĢÝya gelen GotlarÝn savaĢ sÝrasÝndaki durumundan bahseden Herodian “barbarlar, olduk�a fazla 

sayÝdaki askerleriyle Roma ordusunun etrafÝnÝ �evirerek onlarÝ pusuya d�Ģ�rd�ler”20 demektedir. 
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Ġnsan tabiatÝ bir ve benzer olmakla birlikte uygulamalardaki farklÝlÝklarÝn varlÝğÝ da ka�ÝnÝlmazdÝr. Bu 

sebeple Herodian, GotlarÝn bu taktiği nasÝl uyguladÝklarÝ konusunda ise bilgi vermemektedir. 

Ger�ekten de bu stratejide temel ama�, insan v�cuduna girmiĢ mikroplarÝn ila�lar yardÝmÝyla 

kuĢatÝlarak yok edilmesi gibi, d�ĢmanÝn hi� tahmin edemeyeceği bir anda etrafÝnÝ �evirmek ve onu 

yok etmekti. T�rk ordusunun d�Ģman karĢÝsÝna �nce sadece bir dizi asker olarak �ÝkmasÝ onlarÝ 

yanÝltan en �nemli meseleydi. ��nk� ilk anda alelade bir sÝra olarak g�r�nen ordu aslÝnda, merkez ve 

iki kanat olmak �zere �� temel b�l�mden oluĢuyordu.21 Her bir par�a birbirinden ayrÝ olmakla birlikte 

birbirleri ile s�rekli bağlantÝ halindeydi. SavaĢ sÝrasÝnda her bir par�anÝn farklÝ bir g�revi vardÝ. Merkez, 

ordu kuvvetlerinin kalbi durumundaydÝ ve gerekmedik�e durumunu değiĢtirmemesi gerekiyordu. 

Merkezin iki yanÝnda bulunan kanatlar daha hareketliydi ve bunlar savaĢ sÝrasÝnda, zamanÝ geldiğinde 

verilen komutla manevra yaparak d�ĢmanÝ adeta bir �ember oluĢturarak kuĢatÝrlardÝ. D�Ģman 

kuvvetleri T�rk ordusuna doğru harekete ge�tiğinde T�rkler, d�ĢmanÝn ordunun merkezine doğru 

harekete ge�eceğini bildiklerinden, iĢte tam bu sÝrada iki kanadÝn harekete ge�mesi emri verilir, 

b�ylece plan amacÝna ulaĢÝrdÝ. Bu arada d�Ģman kuvvetleri b�t�n orduyu T�rkler �zerine g�ndermiĢ 

bulunduklarÝndan ve arkadan gelebilecek bir baĢka g�� olmadÝğÝndan savaĢ alanÝndan �ÝkamazlardÝ. 

SavaĢ planÝnÝ uygulamadaki bu disiplin ve kararlÝlÝğa rağmen T�rkler, her ihtimale karĢÝ geride bir 

grup asker daha bekletirlerdi. 

AyrÝca T�rkler, savaĢ sÝrasÝnda farklÝ pusular kurarlardÝ. Gece, beklenmeyen bir zamanda 

d�Ģman �zerine hareket etmek T�rklerin en �nemli savaĢ stratejisiydi. “T�rkler, bu konuda da 

kendilerini eğittiklerinden onlar hi�bir zaman b�yle s�rpriz saldÝrÝlarla yakalanmazlardÝ”.22 

Bir baĢka “Ġskit” tarzÝ savaĢ stratejisi ise, d�ĢmanÝn yiyecek ve i�ecek ihtiyacÝnÝ sağladÝğÝ 

kaynaklarÝ kurutmak ve insan ve hayvanlarÝ i�in kÝtlÝk baĢ g�sterdiğinde d�Ģman �zerine harekete 

ge�mekti. T�rkler d�ĢmanlarÝnÝn en sÝkÝntÝlÝ zamanlarÝnÝ kollarlar ve bunu fark ettikleri anda hasÝmlarÝ 

�zerine giderlerdi.23 

Arap tarih�isi el-CahÝz da, Fezaili‟l-Etrak adlÝ eserinde T�rklerin asker� �zellikleri hakkÝnda elde 

ettiği bilgileri yazmaktadÝr. 820‟de Arap meclisi, ordu teĢkil ederken halifenin orduyu kimlerden 

oluĢturalÝm sorusuna, Ġran asÝllÝ el�isi Humeyd‟in T�rkleri tavsiye ettiği belirtilmektedir. Burada 

Humeyd‟in T�rklerin savaĢ�ÝlÝk konusundaki pek �ok �zelliklerini aktarmakla birlikte, “harpte ilk 

h�c�mu T�rkler yapar, baskÝn yapar, d�ĢmanÝ gafil avlarlar, hÝzlÝ y�r�rler ve gece seferlerinde 

sabrederler, istediklerini yakalar, fakat kimseye yakalanmazlar, d�Ģmana yağma ve baskÝn yapmakta 

son derece mahirdirler” ifadeleri Bizans Ġmparatoru Maurice‟in T�rkler hakkÝndaki s�zlerinin hemen 

hemen aynÝdÝr.24 Demek ki BizanslÝlar, T�rkleri tanÝmaya baĢladÝklarÝ ilk d�nemlerde bile �ncelikle 

onlarÝn asker� vasÝflarÝnÝ kavramÝĢlardÝ. Ancak, bir d�Ģman olarak savaĢ meydanÝnda karĢÝ karĢÝya 

gelmekten ka�Ýnacak kadar onlardan korkmalarÝna rağmen T�rkleri kaba saba ve barbar olarak 

g�rmedikleri, hatta onlarÝn asker� disiplinlerine hayranlÝk duyduklarÝ da kÝsa s�re i�erisinde T�rkleri 

Bizans ordularÝnda istihdam etmelerinden anlaĢÝlmaktadÝr. 
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Maurice, T�rklerle karĢÝ karĢÝya gelindiğinde, Bizans ordusunun alacağÝ tavÝr ve durum 

karĢÝsÝnda da milletine fikir vermektedir. Buna g�re, Bizans ordusunun T�rk kuvvetleri karĢÝsÝnda 

konveks (dÝĢb�key) bir Ģekil oluĢturacak d�zen i�erisinde, herhangi bir engelin bulunmadÝğÝ bir 

arazide, orduyu yerleĢtirmesinin doğru olacağÝnÝ ortaya koymuĢtur. T�rklerin pusu kurabileceği 

ihtimali karĢÝsÝnda da Bizans askerlerinin dikkatli olmalarÝ gerektiğini vurgulayarak ordunun bir yanÝnÝ 

bir nehir, g�l veya bataklÝğa dayamasÝnÝ tavsiye etmiĢtir. Ona g�re T�rkler, savaĢa baĢladÝklarÝnda ilk 

karĢÝlaĢmada baĢarÝsÝz olsalar dahi savaĢÝ bÝrakmazlardÝ. Maurice‟in bu tavsiyeleri sayesinde 

Bizans,25 daha sonralarÝ y�zyÝllarca T�rkler ile olan m�cadelelerinde onun verdiği bilgilerden istifade 

etmiĢ olmalÝdÝr.26 

Zeki bir Bizans Ġmparatoru olan Maurice, Bizans Ġmparatorluğu‟nun kendisini diğer devletlere 

karĢÝ koruyabilmesi i�in, milletine onlarÝn savaĢ taktiklerinden bahseden kÝymetli bir kitap bÝrakmÝĢtÝ. 

Fakat II. Justinus ve Tiberius d�nemlerinde, T�rkleri hesaba almayan BizanslÝlar siyas� ve asker� 

anlamda T�rkler ile olan iliĢkilerinde b�y�k bir yanÝlgÝya d�Ģm�Ģlerdi. Ger�ekten de Maurice‟in 

BizanslÝlara bÝrakmÝĢ olduğu eser, T�rkler ve diğer devletlerin karakterleri hakkÝnda olduk�a esaslÝ ve 

ger�ek�i bilgileri i�eriyordu ve sonraki imparatorlar i�in de bir rehber olabilirdi.  

Onuncu y�zyÝlda V. Leo da, Maurice‟in �alÝĢmasÝndan etkilenerek ve onu esas alarak stratejik 

konulardan bahseden bir el kitabÝ hazÝrlamÝĢtÝ. Kuman ve Pe�enek gibi T�rk gruplarÝnÝn Karadeniz 

sahillerinde yerleĢmeye baĢlamasÝyla BizanslÝlarÝn T�rklerin tavÝr ve davranÝĢlarÝ, yaĢayÝĢlarÝ 

hakkÝndaki bilgileri de artmaya baĢlamÝĢtÝr. Onuncu y�zyÝlda Ġmparator Constantinus Porphyrogenitus 

i�in T�rk Pe�enekler, Tuna nehrinin ve Karadeniz‟in kuzeyi hakkÝnda bilgi aldÝğÝ en �nemli kaynak 

olmuĢtu.27 Daha sonraki yÝllarda Grek ve Latin ordularÝ i�erisinde T�rk �cretli askerlerinin (BizanslÝlar 

bu askerlere, Turcoples/Turkopouloui demiĢlerdir) sayÝsÝ artmÝĢ ve Bizans Ġmparatorluğu, hem orduda 

T�rk g�c�nden istifade ederek ve hem de T�rk savaĢ tekniklerini g�zlemleyerek onlardan 

etkilenmiĢtir.28 

Sonu� olarak tarihte T�rklerin bir ordu-millet olarak nitelendirilmelerinin onlarÝn hayat tarzÝ ile 

bağlantÝlÝ olduğunu s�yleyebiliriz. Belgelerden anlaĢÝldÝğÝna g�re, ağÝr tabiat ĢartlarÝ, T�rkler arasÝnda 

her bir ferdin kendini her an savunabilecek birer asker olarak yetiĢmelerini sağlamÝĢtÝr. �evre ve iklim 

�zellikleri gibi T�rklerin tabii karakterlerinin de buna yatkÝn olduğu belirtilebilir. Demek ki T�rklerin 

hayat tarzÝndaki bu asker� ruh, herhangi bir ileri hareket veya savunma sÝrasÝnda geliĢtirdikleri 

teknikler, imal ettikleri savaĢ ara�-gere�leri, asker� disiplin, at yetiĢtiriciliği ve ustalÝkla atÝn 

kullanÝlmasÝ, savaĢ sÝrasÝnda hafif zÝrh, te�hizat ve levazÝmat taĢÝmalarÝ, savaĢ meydanÝnda hÝzlÝ ve 

�evik hareket etmeleri onlarÝn belirgin �zellikleri olarak kabul edilebilir. ĠĢte T�rkler tarih sahnesine 

�ÝktÝklarÝ ilk andan itibaren g�n�m�ze kadar d�nya milletleri i�erisinde bu �zellikleri ile tanÝnmÝĢlardÝr. 

Hatta iliĢkide bulunduklarÝ BizanslÝlar, Araplar ve �inliler gibi �eĢitli milletler T�rklerin bu 

�zelliklerinden istifade etmeye �alÝĢarak kurduklarÝ ordularda sadece T�rk askerlerini istihdam 

etmekle kalmamÝĢlar, onlarÝn askerlik bilgilerinden de faydalanmÝĢlardÝr. 
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